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§ 24 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Britt-Marie Stensson (M): lyfter fråga om förstelärare som övrig fråga.  

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

kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Britt-Marie Stensson (M): vill lyfta fråga om förstelärare som övrig fråga. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 25 
Information – Informationssäkerhet och 
dataskydd    
Diarienummer: BUF-2023-34 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Dan Bodin, dataskyddsombud och Magnus Blomqvist, dataskyddsombud för 

Svenljunga beskriver dataskyddsombudets roll och uppdrag. IT-enheten äger ingen 

information, utan det är barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig 

för verksamheterna i sin förvaltning. Personuppgiftsansvaret går inte att överlåta 

till någon annan.  

Det är viktigt att dataskyddsombuden kan komma in så tidigt som möjligt vid till 

exempel kravställning av nya system eller vid verksamhetsutveckling, för att bevaka 

datasäkerhetsarbetet.  

Diskussion kring personuppgifts incidenter och det fortsatta arbetet mellan 

förvaltning och nämnd i uppföljningsarbetet gällande dataskydd. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Dan Bodin, dataskyddsombud och Magnus Blomqvist, 

dataskyddsombud. 
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§ 26 
Information – Kvalitetsfokus, vuxenutbildning 
och Kulturskola    
Diarienummer: BUF-2023-35 603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kommer vårens 

nämndsmöten att ha teman med kvalitetsfokus för våra olika 

verksamhetsformer.  Utgångspunkten vid de olika tillfällena är att ge nämnden en 

fördjupad inblick i våra olika verksamheter. Innehållet kommer att fokusera på 

verksamhetsformens uppdrag, organisation och förutsättningar, 

kompetensförsörjning, aktuella utvecklingsområden samt exempel från 

vardagspraktiken. 

Vid dagens nämndsmöte var det kvalitets fokus på vuxenutbildning och kulturskola. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och 

utvecklingsenheten,  Mats Spånberg, rektor och Anneli Ringdahl-Egbo, 

Kulturskolechef.
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2023-02-28 
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§ 27 
Information – Återrapportering gällande 
skolorganisationen i söder    
Diarienummer: BUF-2022-100 610 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde har verksamhetdirektör för Svenljungas 

Verksamhetslokaler AB bjudits in för återrapportering till nämnden. 

Verksamhetdirektören har fått förhinder och projektledare Jan Berndtsson 

återrapporterar till nämnden istället. 

 Renovering av Överlida förskola pågår enligt plan.  

 Ansökan om bygglov är på gång för Högvadskolan i Överlida.  

 Rivningen av Överlida skola är nu påbörjad och de genomför en sanering av 

byggnaden. 

 Genomgång av ritningar för Högvadskolan.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Jan Berndtsson, projektledare Svenljunga Verksamhetslokaler 

AB. 
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2023-02-28 
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§ 28 
Information – Budgetuppföljning  
Diarienummer: BUF-2023-11  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. 

Efter två månader görs följande helårsprognos: 

Årets första ekonomiuppföljning med ledningsgruppen pekar på en god 

budgetföljsamhet på förvaltningen. Utmaningar som uppkommer på olika områden 

beror främst på högre krav som ställs på personal när det tillkommer barn och 

unga med behov av särskilt stöd i kommunens verksamheter. Särskilt ansträngd 

verkar situationen bli under höstterminen 2023 när ett antal barn med omfattande 

behov lämnar förskoleverksamheten och börjar i förskoleklass på centralorten. 

Förvaltningen ser över vilka resurser som kan komma att krävas för att säkerställa 

trygg skolgång för berörda barn. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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2023-02-28 
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§ 29 
Interkommunalersättning under år 2023 för 
pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, 
förskoleklass och grundskola  
Diarienummer: BUF-2023-27  605 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nedanstående prislista exklusive 6 % 

moms för interkommunal ersättning under 2023. 

Sammanfattning 
Beräkningar av interkommunal ersättning under 2023 för pedagogisk omsorg, 

förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola. Beräkningen grundar sig på 2023 

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  

Barn 1 – 2 år 167 096 kronor per år Barn 3 – 5 år 119 369 kronor per år Barn 6 – 12 

år 40 047 kronor per år 

Pedagogisk omsorg  

Barn 1-5 år 104 823 kronor per år 

Förskoleklass och grundskola  

Förskoleklass 69 258 kronor/läsår Åk 1 – 6 97 847 kronor/läsår Åk 7 – 9 101 396 

kronor/läsår 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 februari 2023. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 29 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023-02-27 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-14, § 2 

Tjänsteutlåtande, 2023-02-03 

Prislista förskola och fritidshem 2023, 2023-02-03  

Prislista förskoleklass och grundskola 2023, 2023-02-03  

Prislista pedagogisk omsorg 2023, 2023-02-03 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Salman Chalhoub, ekonomichef  

Yvonne Claesson, assistent  
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2023-02-28 
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§ 30 
Årsbokslut 2022 
Diarienummer: BUF-2022-4 042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsbokslutet och överlämnar det till 

kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för nämndens 

verksamheter år 2022. Nämnden gör ett överskott på 2,7 miljoner kronor. 

2022 har präglats av positiva och strategiska händelser. Skolorganisation söder 

börjar ta fart där Överlida skola och förskola är först ut med renovering och 

nybyggnation. Från och med hösten 2022 går samtliga grundskoleelever från 

högvadsområdet i Mjöbäcks skola i väntan på att en ny skola är på plats i Överlida. 

Förskolebarnen är tillfälligt placerade i Toftalyckan. Nämnden har också beslutat 

att skolorna i söder ska heta Högvadskolan och Kindaholmskolan.  

En ny gemensam organisation tillsammans med socialförvaltningen startades för 

att jobba med barn och unga i Svenljunga. Det beviljades medel från Europeiska 

socialfonden (ESF) på 10,7 miljoner kronor som tilldelades barn och unga i 

Svenljunga. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 februari 2023. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-14, § 3 

Utkast till Årsbokslut 2022 för barn- och utbildningsnämnden  

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

kvalitets- och utvecklingsenheten och Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 30 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023-02-27 
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Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Årsbokslut 2022 för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Salman Chalhoub, ekonomichef 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 31 
Tillsyn av Förskolan Scientia ek. för 
Diarienummer: BUF-2022-171  638 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt bilagan Beslut efter tillsyn av 

Förskolan Scientia ek. för. 14 februari 2023. 

Sammanfattning 
Kommunen har i enlighet med skollagen (2010:800) 26 kap. 4, 6-16, 18 samt 27 §§, 

tillsyn över fristående förskolor. Att bedriva tillsyn är att granska om huvudmannen 

och den granskade verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra 

föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om eventuella åtgärder för de delar 

som inte uppfyller kraven vid granskningen. 

Svenljunga kommun har i december 2022 och januari 2023 genomfört tillsyn av 

Förskolan Scientia ek. för. 

Vad tillsynen visade, identifierade brister, förslag till åtgärder samt 

bedömningsgrund finns i rapporten tillsyn av Förskolan Scientia ek. för. 

Översikt över konstaterade brister i verksamheten 

Område Typ av ingripande Senaste datum för 
redovisning 

Allmänna förutsättningar Anmärkning 2023-04-30 

Styrning, ledning och dokumentation Ingen brist konstaterad  

Pedagogisk verksamhet Ingen brist konstaterad  

Ekonomi 
Förslaget medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 februari 2023. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-14, § 4 
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§ 31 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023-02-27 
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Tjänsteutlåtande, 2023-02-03 

Beslut efter tillsyn av Förskolan Scientia ek. för, 2023-02-14 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och 

utvecklingsenheten. 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. Upplysningar om 

hur man överklagar, se bilaga.  

Protokollsbilaga 
Beslut efter tillsyn av Förskolan Scientia ek. för, 2023-02-14 

Beslutet expedieras till 
Styrelsen Förskolan Scientia ek. för. 

Agneta Elverlind, planerings- och utredningssekreterare 

Tommy Fock, skolchef 

Åse-Marie Hage, verksamhetschef 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 32 
Information - Uppföljning av barns och elevers 
utveckling år 2023, del av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete 
Diarienummer: BUF-2023-036  603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ingår att genomföra 

uppföljning av alla elevers utveckling mot målen och följs upp på huvudmannanivå 

två gånger om året.   

Resultatet från uppföljning presenteras på sammanträdet. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och 

utvecklingsenheten. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 33 
Information - Närvarouppföljning 2023, del av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
Diarienummer: BUF-2023-037 603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Skolfrånvaro följs upp kontinuerligt på varje skola samt i enheternas och 

huvudmannens kvalitetsrapporter. Två avstämningar per läsår genomförs på 

huvudmannanivå. 

Resultatet från uppföljningen för höstterminen 2022, presenteras på 

sammanträdet. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och 

utvecklingsenheten. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 34 
Val av kontaktpersoner för förskola och skola 
Diarienummer: BUF-2023-16 600  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger nämndsekreterare i uppdrag att ta fram ett nytt 

förslag på kontaktpersoner för förskola och skola till barn- och 

utbildningsnämndens möte den 4 april 2023. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde förs en diskussion kring val av kontaktpersoner. 

Nämndsekreterare ska i nästa förslag se över så ingen förtroendevald är 

kontaktperson för samma enhet/enheter som föregående mandatperiod. 

Barn- och utbildningsnämnden gav den 24 januari 2023 nämndsekreterare i 

uppdrag att ta fram ett förslag på kontaktpersoner för förskola och skola till barn- 

och utbildningsnämndens möte den 28 februari 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden har av tradition utsett kontaktpersoner för förskola 

och skola vid varje ny mandatperiod. 

Arbetsuppgifterna består av: 

 På eget initiativ besöka förskolan/skolan då verksamheten pågår 

 Presentera sig själv 

 Bry sig om verksamheten 

 Återrapportera till barn- och utbildningsnämnden. 

En förtroendevald som besöker nämndens verksamheter har rätt till arvode och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst högst 24 timmar per år enligt ”regler för 

ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026”, 2022-05-23 § 

76. 

Ekonomi 
Beslutet förväntas inte påverka ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts inte beretts i arbetsutskottet.  
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2023-02-27 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-26 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-01-24, § 15 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Cecilia Axelsson, nämndsekreterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Wallnedal (LPo): Ge nämndsekreterare i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på 

kontaktpersoner för förskola och skola till barn- och utbildningsnämndens möte 

den 4 april 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 35 
Revidering av sammanträdestider 2023 
Diarienummer: BUF-2022-172 600 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av sammanträdestider för år 

2023.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef och presidiet för barn- och utbildningsnämnden ska delta 

vid Skolriksdagen i Stockholm den 8-9 maj 2023. På grund av detta behöver 

nämndssammanträdet den 9 maj flyttas. Förslag på nytt datum är den 10 maj 

2023.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om sammanträdestider för 2023 den 6 

december 2022.  

Ekonomi 
Förslaget förväntas inte påverka ekonomin.  

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-21 

Förslag – Sammanträdestider 2023, 2023-02-21 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Cecilia Axelsson, nämndsekreterare. 

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

2023-02-27 
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Protokollsbilaga 
Sammanträdestider 2023 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 36 
SFI för ukrainska flyktingar 
Diarienummer: BUF-2023-32 616  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vuxna ukrainska flyktingar bosatta i 

Svenljunga kommun efter aktivering av EUs massflyktsdirektiv erbjuds att läsa SFI 

inom den kommunala vuxenutbildningen. 

Sammanfattning 
Ukrainska flyktingar ska enligt EUs aktiverade massflyktsdirektiv erbjudas 

tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Beslutet gäller till och med 

mars 2024. Beslutet innebär inte att de ukrainska flyktingarna har rätt att läsa SFI 

inom vuxenutbildningen enligt Skollagen. Denna rätt gäller personer som är 

folkbokförda i Sverige och har uppehållstillstånd eller är EU- och EES-medborgare 

och medborgare från Schweiz enligt EU-rätten. Ukrainska barn har rätt och ska 

erbjudas att gå i svensk skola enligt Skollagen. Vuxna flyktingar ifrån Ukraina har 

istället erbjudits möjlighet att läsa svenska genom folkhögskolor och 

studieförbunden. Denna möjlighet varierar dock mellan kommunerna. 

Det finns däremot inget hinder för kommunerna att erbjuda flyktingar att delta i 

SFI-undervisningen men till skillnad från att skolkostnaderna, för barn och 

ungdomar som omfattas av massflyktsdirektivet, ersätts av Migrationsverket får 

utbildningen bekostas med kommunala medel. 

Rektor för vuxenutbildningen bedömer möjligheten att erbjuda vuxna ukrainska 

flyktingar bosatta i Svenljunga kommun att läsa SFI är goda och att omfattningen av 

möjliga elever inte innebär någon större påverkan på nuvarande organisation. 

Förvaltningen menar att erbjuda vuxna ukrainska flyktingar att läsa svenska enligt 

SFIs läroplan kan förbättra förutsättningarna för målgruppen att etablera sig i det 

svenska samhället och arbetslivet. 

Ekonomi 
Förslaget bedöms inte få någon påverkan på förvaltningens eller 

vuxenutbildningens budget. 
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Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-23 

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

Beslutsgång 
Ordförande, Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Mary Andersson, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten 

Mats Spånberg, rektor vuxenutbildningen 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 37 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy Fock informerar nämnden om följande: 

 Tillagningskök istället för serveringskök i Kindaholmskolan i Östra Frölunda. 

I kommunstyrelsen lyfts ett investeringsäskande på 5,5 miljoner kronor på 

kommande möte för att bygga tillagningskök istället för serveringskök i 

Kindaholmskolan i Östra Frölunda. Utgångspunkten i projektet har varit att 

göra en smärre justering av köksmiljön på Östrabo. Med nuvarande kunskap 

räcker inte kapaciteten i Östrabos kök och större ombyggnad behövs. Med 

tillagningskök i skolan hamnar driftkostnaden på samma nivå som idag och 

drygt en miljon kronor lägre än en stor ombyggnad av Östrabo kök och 

serveringskök i skolan.  

 Kompetensförsörjningsplan 

Samtliga förvaltningar har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för 

respektive förvaltning. Kompetensförsörjningsfrågan är en viktig del i det nya 

HÖK-avtal som förvaltningen tagit fram i facklig samverkan. 

Kompetensförsörjningsplanen är en handlingsplan för att attrahera och 

rekrytera personal. 

 Tillfällig biträdande rektor på Mogaskolan F-6 fram till sommaren. 

 Planeras en bussresa för barn- och utbildningsnämnden för att se 

förvaltningens verksamheter. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 38 
Övrig fråga – Förstelärare 
Diarienummer: BUF-2023-39  609 

Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att informera kring försteläraruppdraget vid ett 

nämndsmöte under våren 2023.  

Sammanfattning 
Det finns en önskan om att få information och redovisning kring 

försteläraruppdraget. 

Beslutet expedieras till 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 

 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 39 
Redovisning av anmälda delegationsbeslut 
Diarienummer: BUF-2023-13 002 

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-2023-16 BUF-2023-6 A 1.7 2023-01-23 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2023-17 BUF-2022-109 G 1.8 2023-01-23 Yttrande till förvaltningsrätten 

BUF-DB-2023-18 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-19 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-20 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-21 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-22 BUF-2022-22 F 1.1 2023-01-27 Beslut om mottagande och 

antagande elever inom 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

vuxenutbildningen på 

grundläggande nivå och 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-23 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-24 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-25 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-26 BUF-2022-20 F 1.1 2023-01-27 Ej mottagande och ej 

antagande av elev inom 

vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå 

BUF-DB-2023-27 BUF-2022-21 F 1.3 2023-01-27 Interkommunal ersättning för 

gymnasial vuxenutbildning i 

annan kommun  

BUF-DB-2023-28 BUF-2022-21 F 1.3 2023-01-27 Interkommunal ersättning för 

gymnasial vuxenutbildning i 

annan kommun  

BUF-DB-2023-29 BUF-2023-24 A 1.1 2023-01-27 Beslut om skolpliktens 

förlängning  

BUF-DB-2023-30 BUF-2023-2 D 1.2 2023-02-01 Placera barn i förskola och 

fritidshem januari 2023 

BUF-DB-2023-31 BUF-2023-28 B 1.2 2023-02-03 Placera elev i skolenhet januari 

2023 

BUF-DB-2023-32 BUF-2023-29 H 1.2 2023-02-03 Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

januari månad 2023 

BUF-DB-2023-33 BUF-2023-3 D 1.5 2023-02-17 Avtal för val av förskola i annan 

kommun 2023 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
2023-02-28 
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§ 40 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 17 januari 2023 till och med 20 februari 2023 till handlingarna. 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06, § 9 Skolor i skolområde söder 

Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06, § 10 Handläggningsavgift för 

pedagogisk omsorg 

Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-06,§ 27 Entledigande av ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Övrigt 
Beslut i ärendet Riskklassning och beslut om årlig avgift för livsmedelsanläggning 

Mogaskolans Café, 2023-01-27 

Meddelande om registrering Mogaskolans Café, 2023-01-27 


