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§ 27
Godkännande av dagordning
Beslut
Godkänner dagordningen enligt kallelsen.
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§ 28
Regler för förskola och fritidshem i Svenljunga
kommun
Diarienummer: BUF-2019-39

630

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar regler för förskola och fritidshem i
Svenljunga kommun.
Barn och- utbildningsnämnden beslutar att upphäva regler för förskola och fritidshem i
Svenljunga kommun antagna 2017-10-17 § 62.

Sammanfattning
I dialog mellan barn- och utbildningsförvaltningen och förskolechefer/rektorer har det
framkommit önskemål om vissa förtydliganden och förändringar i regler för förskola och
fritidshem i Svenljunga kommun.
Barn– och utbildningsförvaltningen har förtydligat och förändrat utifrån gällande lagar
och förordningar.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 april 2019. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Ekonomi
Ingen ekonomisk påverkan.

Föredragande
Ärendet föredrogs av Malin Karlsson, planerings- och utredningssekreterare

Beslutsunderlag
Förslag till regler för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun
Tjänsteutlåtande, 2019-04-08
Arbetsutskottets protokoll, 2019-04-29 § 15

Protokollsbilaga
Regler för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun

Beslutet expedieras till
Förvaltningens ledningsgrupp
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§ 29
Delårsrapport
Diarienummer: BUF-2019-4

042

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner den upprättade delårsrapporten för 2019 och
överlämnar rapporten till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar framtagen delårsrapport för 2019.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 april 2019. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden godkänner delårsrapporten.

Föredragande
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef, Åse-Marie Hage,
utvecklingsledare och Julija Kulneff, ekonom.

Beslutsunderlag
Förslag till delårsrapport för 2019
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29 § 16

Protokollsbilaga
Delårsrapport

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 30
Information – uppföljning av elevers kunskaper
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Utvecklingsledare Åse-Marie Hage informerar om uppföljningen av elevers kunskaper 31
mars 2019. Syftet med uppföljningen som genomförs på respektive skola är att följa
progressionen i elevernas kunskapsutveckling och effekterna på elevernas lärande av de
insatser som sätts in.
Uppföljningen visar att andelen elever som inte når kunskapskraven ökar med stigande
ålder. Gemensam analys i rektorsgruppen visar att arbetet kring övergångar mellan
klasser och stadier behöver förstärkas samt att arbetet med extra anpassningar och
särskilt stöd behöver förstärkas i samarbete med elevhälsan.
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§ 31
Motion – försöksverksamhet med lärarassistenter
inom skolan
Diarienummer: KSF-2018-105

020

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning
Peter Kobbe (L) och Jari Palo-oja har lämnat en motion angående försöksverksamhet
med lärarassistenter inom skolan. Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-16 att lämna
motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Läraryrket kommer att vara ett bristyrke under lång tid framåt och det är viktigt att få fler
att vilja utbilda sig till lärare. Då måste läraryrket vara attraktivt, med gynnsamma
arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Därför måste lärare få möjlighet att utveckla sin
yrkesskicklighet utifrån den utbildning som ligger till grund för yrket.
Lärarassistenter kan vara ett sätt att bättre kunna använda lärarnas kompetens i skolan,
men lärarassistenter kan aldrig ersätta behöriga lärare.
I motionen anges en rad olika exempel på var lärarassistenter skulle kunna utföra för
arbetsuppgifter. En del av dessa kan lösas genom stödjande funktioner som redan finns
inom skolväsendet. Vaktmästare, administratörer och en tillräckligt bemannad elevhälsa
är viktiga delar på skolan som redan idag kan avlasta lärarnas arbetsbörda.
Om yrkesgruppen inte får en tydlig profil, ser vi en risk med att lärarassistenter kan öka
belastningen på lärare och rektor i form av arbetsledning och upplärning.
Ytterst är det rektor som äger sin inre organisation och det är rektor som kan och ska
avgöra om bättre måluppfyllelse på skolan kan nås genom att anställa lärarassistenter.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 29 april 2019. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Föredragande
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef

Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna, inkommen 2018-04-23
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-16, § 74
Tjänsteutlåtande, 2019-04-01
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
7 (14)

Svenljunga kommun

Paragraf

Barn- och utbildningsnämnden

§ 31

2019-05-14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
8 (14)

Protokoll
2019-05-14

Barn- och utbildningsnämnden

§ 32
Information – revisorernas granskning av IT och
informationssäkerhet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Nämnden informeras om den granskning som PwC genomfört, på uppdrag av revisorerna
i Svenljunga kommun. Samtliga nämnder har fått granskningsrapporten för kännedom.
Tommy Fock går igenom de punkter som berör barn- och utbildningsnämnden.

Föredragande
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef
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§ 33
Information – Medarbetarenkät
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Under 2019 så har Svenljunga kommun genomfört en medarbetarenkät. Nämnden får
information om resultatet som berör barn- och utbildningsförvaltningen.

Föredragande
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef
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§ 34
Redovisning av kränkande behandling januari-mars
2019
Diarienummer: BUF-2019-43

609

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Enligt nu gällande rutin ska förvaltningen redovisa anmälan om kränkande behandling till
nämnden två gånger per år. Från och med 1 januari 2019 använder förvaltningen ett
digitalt system och redovisningen sker i statistikmodulen i det digitala systemet.
Avser kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. § 10.

Föredragande
Ärendet föredrogs av Anne-Helene Cederholm, nämnd- och utvecklingssekreterare
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§ 35
Information från förvaltningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning


Rekryteringsprocessen av rektor i Högvad och på Lärcentrum.



Nya förskolan i centralorten. Information om status i projektet.



Information om utredningen av ny skola i Högvad.
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§ 36
Anmälda delegationsbeslut
Beslut
Godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med stöd av
delegation.

Grupp H 1.2 Anställning
32-39

Grupp C 1.1 Mottagande av elev i grundsärskolan
BUN2019-0012

Grupp C 1.6 Mottagande av elev i gymnasiesärskolan
BUN2019-0016

Grupp D 1.2 Besluta att placera barn i förskola och fritidshem
BUN2019-0029, BUN2019-0030

Grupp D 1.3 Uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter för
förskola och fritidshem
BUN2019-0028

Grupp D 1.5 Undertecknande av avtal i enlighet med regler för val
av förskola i annan kommun än Svenljunga kommun
BUN2019-0018, BUN2019-0019, BUN2019-0020, BUN2019-0021, BUN2019-0022,
BUN2019-0023, BUN2019-0024, BUN2019-0025, BUN2019-0026, BUN2019-0027,

Grupp G1.6 Utdelning av donationsfonder
BUN2019-0016

Grupp G1.9a Yttrande till Skolinspektionen som berör elevärenden
BUN2019-0031

Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 14
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§ 37
Information - inkomna beslut, skrivelser och
meddelanden
Beslut
Godkänner redovisning av information – inkomna beslut, skrivelser och meddelanden.

Redovisning
Kommunala Funktionshinderrådet:
Protokoll, 2019-04-04

Kommunfullmäktige:
2019-04-15 § 76: Årsredovisning för Svenljunga kommun
2019-04-15 § 77: Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2018
2019-04-15 § 79: Uppföljning intern kontroll 2018 (hela kommunen)
2019-04-15 § 81: Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2018 över nämnderna
2019-04-15 § 85: Kommunens taxor 2019

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