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Barn- och utbildningsnämnden

§1
Godkännande av dagordning
Beslut
Godkänner dagordningen med följande ändringar:



Lägger till ett ärende, information om tecknade avtal med privata utförare under
2017

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§2
Plan för systematiskt kvalitetsarbete
Diarienummer: BUF-2018-3-603

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar planen för systematiskt
kvalitetsarbete.
Upphäver tidigare plan för systematiskt kvalitetsarbete daterad 2017-03-07 § 16.

Sammanfattning
Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och
kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de
nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.
Mars 2017 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om en ny plan för systematiskt
kvalitetsarbete. För att hålla planen aktuell och levande har nämndens prioriterade
områden samt årshjulet med tidsplan för planering, genomförande, uppföljning och
utvärdering justerats i den nya planen.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 januari 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Ekonomi
Detta ärende har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Förslag till plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018
Tjänsteutlåtande, 2018-01-08
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 2

Protokollsbilaga
Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§3
Personuppgiftsbiträdesavtal med Entergate
Diarienummer: BUF 2018-6-050

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med
Entergate avseende enkätverktyget esMaker.
Barn- och utbildningsnämndens företrädare och undertecknare av
personuppgiftsbiträdesavtalet är barn- och utbildningschefen.

Sammanfattning
Entergate tillhandahåller ett webbaserat enkätverktyg för offentlig sektor. Enkätverktyget
är molnbaserat och ger oss möjlighet att till vårdnadshavare, barn, elever, medarbetare
och medborgare kunna få en direkt feedback på exempelvis våra olika verksamheter eller
kompetenensutvecklingsinsatser.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 januari 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Ekonomi
Detta ärende har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Entergate och barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteutlåtande, 2018-01-09
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 3

Beslutet expedieras till
Entergate AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§4
Ärende om förutsättningarna för anmälan till
Lärarnas ansvarsnämnd
Diarienummer: BUF-2017-109-611

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden delegerar till förvaltningen att lämna yttrande till
Skolinspektionen.

Sammanfattning
Skolinspektionen utreder ett ärende angående en legitimerad lärare i Svenljunga
kommun. Huvudmannen, barn- och utbildningsnämnden, ombeds att yttra sig över
uppgifterna i anmälan.
Huvudmannens yttrande kommer tillsammans med uppgifterna från anmälaren och
läraren att ligga till grund för beslutet om Skolinspektionen ska göra en anmälan till
Lärarnas Ansvarsnämnd.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 januari 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden delegerar till förvaltningen att lämna yttrande till Skolinspektionen.

Ekonomi
Detta ärende har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande, inkommen 2017-12-13
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 7

Beslutet expedieras till
Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§5
Internbudget 2018
Diarienummer: BUF-2018-5-041

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar internbudgeten för 2018.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en budget för 2018 utifrån de ramar
som tilldelats nämnden i den beslutade verksamhetsplanen för 2018-2020.
Den totala ramen som tilldelats barn- och utbildningsnämnden uppgår till 261 mnkr.
I internbudgeten för 2018 har vi eftersträvat en hög transparens, där det ska vara enkelt
att följa upp verksamheterna och där kostnader belastar rätt verksamheter.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 januari 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till internbudget 2018
Tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 8

Protokollsbilaga
Internbudget 2018

Beslutet expedieras till
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6
Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017-2019 Redovisning av åtgärder för Östra Frölunda skola
Diarienummer: BUF-2017-51-654

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner svar på tillsyn av Östra Frölunda skola och
beslutar att skicka in redovisningen av åtgärder på de brister som Skolinspektionen
påvisat vid tillsynen.

Sammanfattning
Skolinspektionens tillsyn hösten 2017 visar att Östra Frölunda skola lever upp till
författningarnas krav inom merparten av de granskade områdena. Dock visar tillsynen att
det finns brister inom elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen. Elevhälsan arbetar
inte främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål. Avseende studie- och yrkesvägledning erbjuds inte detta i den
omfattning som författningarna kräver.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 januari 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Ekonomi
Detta ärende har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Beslut från skolinspektionen, inkommen 2017-11-28
Tjänsteskrivelse, 2018-01-16
Redovisning av vidtagna åtgärder
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 5

Beslutet expedieras till
Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§7
Skolinspektionens granskning om mottagande av
nyanlända elever
Diarienummer: BUF-2016-142-654

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner svar på kvalitetsgranskningen av mottagandet
av nyanlända elever och beslutar att skicka in vidtagna åtgärder samt resultatet av dessa
till Skolinspektionen.

Sammanfattning
I mars 2017 redovisade Barn- och utbildningsnämnden tre utvecklingsområden för att
förbättra mottagandet av nyanlända elever. Utifrån dessa tre utvecklingsområden önskar
Skolinspektionen nu en skriftlig redovisning av resultatet för de vidtagna åtgärderna.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 januari 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Ekonomi
Detta ärende har ingen ekonomisk påverkan.

Beslutsunderlag
Beslut från Skolinspektionen, inkommen 2017-01-05
Redovisning av åtgärder, 2017-03-03
Tjänsteskrivelse, 2018-01-16
Förslag till redovisning av vidtagna åtgärder
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 6

Beslutet expedieras till
Skolinspektionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§8
Information - Långsiktig skolplan för Svenljunga
kommun
Diarienummer: BUF-2015-97-018

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 december 2017 att återremittera ärendet
till arbetsutskottet för beredning och framtagande av förslag till skolplan med hänsyn
tagna till inkomna synpunkter från de politiska partierna.
Återkoppling från arbetsutskottet ska ske till nämnd 6 februari 2018.
Arbetsutskottet informerar nämnden om påbörjade diskussioner och det påbörjade
arbetet med skolplanen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2015-02-16, § 22
Arbetsutskottets protokoll, 2015-05-26, § 23
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-06-09, § 37
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2015-12-15, § 72
Arbetsutskottets protokoll, 2016-04-05, § 22
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2016-04-19, § 28
Arbetsutskottets protokoll, 2016-05-03, § 30
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2016-05-17, § 39
Svenljunga Verksamhetslokaler AB, utredningsuppdrag, 2017-07-26
Förslag till långsiktig skolplan för Svenljunga kommun
Tjänsteutlåtande, 2017-09-04
Arbetsutskottets protokoll, 2017-09-19, § 35
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2017-10-13, § 55
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, 2017-12-05, § 73
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 9

Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsnämnden

§9
Information om tecknade avtal med privata
utförare under 2017
Diarienummer: BUF-2018-12-003

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Kommun fullmäktige har upprättat ett program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare (KF 2016-05-30 § 84). Kommunfullmäktige har uppdragit
till varje nämnd att, med utgångspunkt från detta program, ansvara för att avtal som
tecknas med utförare som bedriver verksamhet inom nämndens verksamhetsområde, gör
detta i enlighet med lagar, förordningar och föreskrifter. Dessutom ska verksamheten
följa de övriga mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och respektive nämnd fastställt.
De avtal som tecknas med privata utförare, avseende kommunal verksamhet, ska
återrapporteras till nämnd som informationsärende och till kommunstyrelsen för
kännedom, innan årets slut.
Följande avtal har tecknats under 2017 med privata utförare, avseende kommunal
verksamhet:





Skolskjuts, förlängning av avtal med ytterligare 1 år med Kinds Trafikservice AB
Skolpsykolog, 20170821-20180624, avtal med MindMap Psykologi AB
Biträdande rektor Mogaskolan 20171016-20171105, avtal med Kreativ skola
Förskolechef centralorten, 20171106-20171211, förlängt till 20180131, avtal med
Kreativ skola

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 10
Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef Tommy Fock informerar nämnden om:



Skolinspektionens granskning av styrning och ledning av förskolans kvalitét –
skolinspektionen bedömer att Svenljunga kommun vidtagit tillräckliga åtgärder
och kvalitetsgranskningen avslutas därmed.



Arbetsutskottets beslut i ärende skadeståndsanspråk från BEO



Arbetsutskottets beslut angående omorganisation Mogaskolan



Skadegörelse på Mogaskolan

Justerandes signatur
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§ 11
Anmälda delegationsbeslut
Diarienummer: BUF-2018-2-002

Beslut
Godkänner redovisningen av beslut som fattats med stöd av delegation.

Redovisning
H 1.2 – Anställning, 34 personer (1-40)
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-23, § 4 och 9
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-30, § 10
2017
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

5003
5004
5007
5008
5009
5010
5011
5012

–
–
–
–
–
–
–
–

C
C
C
C
C
C
C
C

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

–
–
–
–
–
–
–
–

Mottagande
Mottagande
Mottagande
Mottagande
Mottagande
Mottagande
Mottagande
Mottagande

av
av
av
av
av
av
av
av

elev
elev
elev
elev
elev
elev
elev
elev

i
i
i
i
i
i
i
i

gymnasiesärskola
gymnasiesärskola
gymnasiesärskola
gymnasiesärskola
gymnasiesärskola
gymnasiesärskola
gymnasiesärskola
gymnasiesärskola

Beslut nr 6096 – D 1.2 – Beslut att placera barn i förskola och fritidshem
Beslut nr 6097 – D 1.1 – Erbjudande av förskola och fritidshem på grund av särskilda
Beslut nr 6098 – D 1.1 – Erbjudande av förskola och fritidshem på grund av särskilda
Beslut nr 6099 – D 1.1 – Erbjudande av förskola och fritidshem på grund av särskilda
Beslut nr 6100 – D 1.1 – Erbjudande av förskola och fritidshem på grund av särskilda
Beslut nr 6101 – D 1.5 – Undertecknande av avtal i enlighet med regler för val av
förskola i annan kommun än Svenljunga kommun

skäl
skäl
skäl
skäl

2018
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut

nr
nr
nr
nr

6001
6002
6003
6004

–
–
–
–

D 1.1 – Erbjudande av förskola och fritidshem på grund av särskilda skäl
D 1.1 – Erbjudande av förskola och fritidshem på grund av särskilda skäl
D 1.2 – Beslut att placera barn i förskola och fritidshem
B 2.2 – Avslag på ansökan om skolskjuts

Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 12
Information - inkomna beslut, skrivelser och
meddelanden
Beslut
Godkänner redovisning av information – inkomna beslut, skrivelser och meddelanden.

Redovisning
Kommunala Funktionshinderrådet:
Protokoll 2017-11-30

SKL:
Cirkulär 17:70 – Politisk information i skolan

Kommunstyrelsen:
Beslut 2018-01-29 § 3: Utredningsuppdrag gällande förändrad budgetprocess avseende
investeringar
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