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§ 17 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt kallelsen. 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden 

kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 
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§ 18 
Information - Skolbiblioteken  
Diarienummer: BUF-2022-035  882 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningens skolbibliotekarier informerar om skolbiblioteket på Mogaskolan, 

dess verksamhet och personal samt service ut mot övriga skolor i kommunen.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elisabeth Svensson, skolbibliotekarie och Maria Nyman, 

skolbibliotekarie.  
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§ 19 
Information - Budgetuppföljning  
Diarienummer: BUF-2022-004 042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Enligt rutin för mål- och resultatstyrning ska förvaltningen till varje ordinarie 

nämndssammanträde redovisa en budgetuppföljning med helårsprognos och 

kommentarer till eventuella avvikelser mot verkligt utfall och årsprognos. Vid 

avvikelser ska analys och åtgärdsplan tas fram och redovisas till nämnd. 

Till dagens sammanträde redovisas en månadsrapport som är relaterad till 

årsbokslutet och vad som har hänt under året hittills. 

Liksom tidigare år har verksamheterna svårt för att hålla budget kring löner.  

Förvaltningen har tidigare fått indikationer från Borås Stad att de kommer 

fakturera mer för gymnasieelever från och med årsskiftet. Höjningen ligger på 12 

%. Kostnaden för detta har blivit lägre än beräknat då elever avslutat sina studier 

eller flyttat från kommunen.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 20 
Interkommunal ersättning under år 2022 för 
förskola, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola 
Diarienummer: BUF-2022-027 605  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående prislista exklusive 6 % 

moms för interkommunal ersättning under 2022. 

Sammanfattning 
Beräkningar av interkommunal ersättning under år 2022 för förskola, fritidshem, 

förskoleklass och grundskola har genomförts. Beräkningen grundar sig på 2022 års 

budget. Priserna tillämpas för kommuner utanför Boråsregionen Sjuhärads 

samarbete samt fristående aktörer.  

För kommuner inom Boråsregionens samarbete tillämpas en gemensam prislista. 

Den utgår från varje kommuns egna prislistor och fastställs av Boråsregionens 

utbildningschefer gemensamt. 

Förskola och fritidshem, Svenljungakategorier 
Barn 1 – 3 år: 87,89  kronor/tillsynstimma 

Barn 4 – 5 år: 67,41 kronor/tillsynstimma 

Barn 6 – 12 år: 42,03 kronor/tillsynstimma 

Förskoleklass och grundskola 
Förskoleklass: 65 801 kronor/läsår 

Årskurs 1 – 6: 94 429 kronor/läsår 

Årskurs 7 – 9: 96 593 kronor/läsår 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 februari 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-17, § 10 

Tjänsteutlåtande 2022-02-04 

Prislista förskola och fritidshem 2022 

Prislista förskoleklass och grundskola 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom.  

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Yvonne Claesson, assistent  
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§ 21 
Årsbokslut 2021 
Diarienummer: BUF 2021-020  042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet och överlämnar det till 

kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för nämndens 

verksamheter år 2021. Nämnden gör ett överskott på 2,1 miljoner kronor. 

Årsbokslutet för förvaltningen redovisas utifrån delarna ekonomi, verksamhet och 

personal.  

Barn- och utbildningsförvaltningens focus har präglats av Coronapandemin. 

Eleverna i årskurs 7, 8 och 9 samt eleverna på lärcentrum, har varvat 

närundervisning med distansundervisning fram till skolavslutningen. Förvaltningens 

personal har jobbade hårt med att planera, ställa om och hålla förvaltningens 

skolor och förskolor öppna för att ge barn och elever en god undervisning.  

I juni månad fattade kommunfullmäktige beslut om en ny skolorganisation i söder. 

I september månad invigdes kommunens nya förskola Svedjan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 februari 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-17, § 11 

Utkast till Årsbokslut 2021 för barn- och utbildningsnämnden  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom, Åse-Marie Hage verksamhetschef 

kvalitets- och utvecklingsenheten och Tommy Fock, barn- och utbildningschef.  
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Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Årsbokslut 2021 för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 22 
Remissvar – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Diarienummer: BUF-2022-019 106 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till remissvar och 

översända det till Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har översänt förslag till nytt samverkansavtal för 

natursbruksutbildningar.  

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i 

den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och 

den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 

mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 

till 31 december 2022.  

VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans tagit fram ett 

förslag på nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den  

1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en 

utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att 

lämna synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden 

samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.  

Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de 

önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan 

förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk 

att fler alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har 

ett antal dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom 

och Västra Götalandsregionen (VGR).  

Det nya förslaget innebär i korthet att:  

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 

till den 31 december 2026.  

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.  
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 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.  

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.  

Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 

naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 

vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 

För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft 

krävs alla femtio parters undertecknande. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förslaget till nytt samverkansavtal 

ger fortsatt goda möjligheter för såväl kommunens elever på gymnasienivå, 

gymnasiesärskola som vuxenstuderande att få tillgång till bra utbildningar inom 

naturbruksområdet. Då förslaget till nytt samverkansavtal inte i sak innebär några 

förändringar mot nuvarande samverkansavtal föreslår förvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget utan erinran.  

Ekonomi 
Föreslaget till avtalet innebär i sak inte några förändringar och bedöms därför inte 

få ytterligare ekonomiska konsekvenser jämfört med nuvarande avtal. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 februari 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-17, § 12 

Tjänsteutlåtande 2022-01-28 

Remiss – samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2022-01-21 

Förslag på samverkansavtal om naturbruksutbildningar mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

Förslag till remissvar 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 
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Protokollsbilaga 
Remissvar 

Beslutet expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
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§ 23 
Redovisning av kränkande behandling –
höstterminen 2021 
Diarienummer: BUF-2022-044 629 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt rutin för arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom 

barnomsorg och skola i Svenljunga kommun ska förvaltningen två gånger per år 

redovisa statistik till barn- och utbildningsnämnden.   

Avser kränkande behandling enligt Skollagen 6 kapitlet, § 10. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, nämndsekreterare. 
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§ 24 
Redovisning av tillbud och olycksfall –
höstterminen 2021 
Diarienummer: BUF-2022-045 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt rutin ska förvaltningen redovisa anmälan om tillbud och olycksfall till barn- 

och utbildningsnämnden två gånger per år. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, nämndsekreterare. 
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§ 25 
Återrapportering kring uppdraget som 
kontaktperson ute i verksamheterna 
Diarienummer: BUF-2022-039 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar genomföra besöken under våren 2022 och 

återrapporterar i nämnden under hösten 2022. 

För att uppnå en kvalitativ dialog och reflektion efter besöket kan dessa med fördel 

genomföras två och två.   

Sammanfattning 
Enligt beslut från barn- och utbildningsnämnden 1 februari 2022 ska 

återrapportering kring uppdraget som kontaktpersoner ute i verksamheterna 

genomföras på dagens sammanträde.   

Flertalet av kontaktpersonerna har inte genomfört några besök på grund av 

Coronapandemin.   
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§ 26 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Torsten Lindh och barn- och 

utbildningschef Tommy Fock informerar nämnden om följande: 

 Återkoppling kring övrig fråga om skadegörelse som tas upp på 

Folkhälsorådet. 

 Tjänsten för ny rektor på Mogaskolan F-3 kommer att utannonseras. 

Tillförordnad rektor under tiden är nuvarande rektor för verksamheterna i 

Kindaholm, Skolområde Söder.  

 Information kring verksamheternas arbete med barn och elever för att 

fånga upp de frågor som kommer med anledning av pågående världsläge.  
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§ 27 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: BUF-2022-006 002 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående beslut 

som har fattats med stöd av delegation.  

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut har fattats sedan föregående sammanträde: 

 

Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-11 BUF-2022-017 G 1.1 2022-01-20 Nedstängning av årskurs 

3-4 Överlida skola för 

att begränsa 

smittspridning 

 

BUF-DB-2022-12 BUF-2021-185 G 1.1  2021-12-17 Nedstängning av årskurs 

1, 2, 4 och 5 Mårdaklev 

skola för att begränsa 

smittspridning 

 

BUF-DB-2022-13 BUF-2022-008 D 1.2 2022-02-01 Placera barn i förskola 

och fritidshem 2021 

 

BUF-DB-2022-15 BUF-2022-007 

 

H 1.2 Januari 

månad 

Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

2021 

 

BUF-DB-2022-16 BUF-2022-028 

 

D 1.3 2022-02-07 Uppsägning av 

barnomsorg 2022 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-17 BUF-2022-013 

 

A 1.7 2022-02-09 Ansökan om 

tilläggsbelopp 

 

BUF-DB-2022-18 BUF-2022-030 D 1.1 2022-02-10 Ansökan om utökad tid 

på fritidshem 

 

BUF-DB-2022-19 BUF-2022-030 D 1.1 2022-02-10 Ansökan om utökad tid 

på fritidshem 

 

BUF-DB-2022-20 BUF-2022-011 D 1.5 2022-02-15 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2022 
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§ 28 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden som har inkommit från 

och med 24 januari 2022 till och med 21 februari 2022 till handlingarna. 

Beslut från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-18, § 3 Nya skolområden 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-24, § 11 Inriktningsdokument 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-07, § 13 Avsiktsförklaring mellan barn- och 

utbildningsnämnden och Ljunghaga friskola AB 


