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Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tisdagen 2 oktober 2018 kl. 15.00 – 16.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr
Mötet ajourneras klockan 15.40 - 15.50
Monica Björsell (LBPO), ordförande
Torsten Lindh (S)
Helene Johnsson (S)
Marita Karlsson (L)
Anne-Louise Karlsson (C)
Petra Ojala (C)
Susanne Lindström (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Lars-Erik Lundahl (LBPO) för Susanna Johansson Ny (LBPO)
Urban Nylén (M) för Roger Axelsson (M)

Anne-Marie Franzén Molin (S)
Jari Palo-oja (L)
Anna-Karin Örni (SD)
Marianne Josefsson (MP)

Anne-Helene Cederholm, nämnd- och utvecklingssekreterare
Tommy Fock, barn- och utbildningschef, §§ 50-52
Julija Kulneff, ekonom, § 50
Johanna Sander, kommunikatör KSF, § 49

Justering
Justerare

Torsten Lindh (S)

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 5 oktober 2018 kl. 08.00

Paragrafer

§§ 48-54

Underskrifter
Sekreterare
Anne-Helene Cederholm
Ordförande
Monica Björsell
Justerare
Torsten Lindh

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 48
Godkännande av dagordning
Beslut
Godkänner dagordningen enligt kallelsen.
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§ 49
Fotografering av ordinarie ledamöter till
kommunens nya hemsida
Sammanfattning
Kommunikatör Johanna Sander informerar om kommunens byte till ny webb/hemsida.
Skiftet kommer att ske under oktober månad. Hemsidan är utformad så att den blir mer
inbjudande och tillgänglig för alla. Vid nämndens sammanträde sker även fotografering
av ordinarie ledamöter.
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§ 50
Delårsbokslut augusti 2018
Diarienummer: BUF-2018-4-042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner det upprättade delårsbokslutet för augusti
2018.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef Tommy Fock och ekonom Julija Kulneff presenterar framtaget
delårsbokslut för augusti 2018.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 september 2018.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18, § 28

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga
Delårsbokslut augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden
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§ 51
Information – Skolinspektionens regelbundna
tillsyn
Diarienummer: BUF-2017-51-654

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef Tommy Fock informerar nämnden om de svar som skickats till
Skolinspektionen. Gäller tillsyn för förskoleklass och grundskola, fritidshem, förskola och
vuxenutbildningen.
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§ 52
Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Barn- och utbildningschef Tommy Fock informerar nämnden om:



Händelse på Lärcentrum



Nytt verksamhetssystem IST – införande och integrationsproblem.
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§ 53
Anmälda delegationsbeslut
Diarienummer: BUF-2018-2-002

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

Redovisning
H 1.2 – Anställning, nr 137-144
Beslut nr 5005 – C 1.1 – Mottagande av elev i grundsärskolan.
Beslut nr 6039 – G 1.12 – Besluta om att genomföra egen upphandling av varor och
tjänster.
Beslut nr 6051 – G 1.13 – Fatta tillsdelningsbeslut i egen upphandling samt teckna avtal i
enlighet med tilldelningsbeslut.
Beslut nr 6063 – G 1.9 b – Yttrande/svar/redovisning av ärenden till Skolinspektionen
som berör tillsyn eller granskning.
Beslut nr 6064 – G 1.9 b – Yttrande/svar/redovisning av ärenden till Skolinspektionen
som berör tillsyn eller granskning.
Beslut nr 6065 – G 1.9 b – Yttrande/svar/redovisning av ärenden till Skolinspektionen
som berör tillsyn eller granskning.
Beslut nr 6066 – G 1.9 b – Yttrande/svar/redovisning av ärenden till Skolinspektionen
som berör tillsyn eller granskning.
Beslut nr 6067 – D 1.5 – Undertecknande av avtal i enlighet med regler för val av
förskola i annan kommun än Svenljunga kommun.
Beslut nr 6068 – D 1.5 – Undertecknande av avtal i enlighet med regler för val av
förskola i annan kommun än Svenljunga kommun.
Beslut nr 6069 – D 1.5 – Undertecknande av avtal i enlighet med regler för val av
förskola i annan kommun än Svenljunga kommun.
Beslut nr 6070 – D 1.5 – Undertecknande av avtal i enlighet med regler för val av
förskola i annan kommun än Svenljunga kommun.
Beslut nr 6071 – D 1.5 – Undertecknande av avtal i enlighet med regler för val av
förskola i annan kommun än Svenljunga kommun.
Beslut nr 6072 – G 1.19 a – Yttrande till Skolinspektionen som berör elevärenden.
Beslut nr 6073 – A 1.7 – Beviljande respektive avslag av ansökan om bidrag för elever i
annan kommuns förskola. (tilläggsbelopp).
Beslut nr 6074 – G 1.9 b Yttrande/svar/redovisning av ärenden till Skolinspektionen som
berör tillsyn eller granskning.
Beslut nr 6075 – G 1.9 b Yttrande/svar/redovisning av ärenden till Skolinspektionen som
berör tillsyn eller granskning.
Beslut nr 7001 – I 1.1 – Avskrivning av fordran.
Beslut nr 7002 – I 1.1 – Avskrivning av fordran.
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§ 54
Information - inkomna beslut, skrivelser och
meddelanden
Beslut
Godkänner redovisning av information – inkomna beslut, skrivelser och meddelanden.

Redovisning
Kommunala Funktionshinderrådet:
Protokoll, 2018-09-13

Barn- och utbildningsförvaltningen:
Information till huvudman enligt skollagen 5 kap. 14-15 §
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