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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2023-01-03 

Tillkännagivandet publiceras 2023-01-03 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2023-01-25 
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§ 1  
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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§ 2 
Presentation av barn- och 
utbildningsnämnden mandatperioden 
2023-2026  

Sammanfattning 
Dagens sammanträde är första mötet för nyvalda barn- och utbildningsnämnden 

2023-2026 varav en presentationsrunda av samtliga närvarande genomförs.  
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§ 3 
Skolor i skolområde söder  
Diarienummer: BUF-2022-195  665 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att riva 

Överlida skola och bygga en ny skola, framtida Högvadskolan. 

Sammanfattning 
Den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en förändring av 

skolstrukturen i södra kommundelen genom att inrätta en F-6 skola i Östra 

Frölunda respektive Överlida. Därefter beslutade kommunfullmäktige att fastställa 

investeringsbudget för den förändrade skolstrukturen 29 november 2021. 

1 december 2022 fattade Svenljunga Verksamhetslokaler AB beslutet att pausa 

om- och tillbyggnaden av Överlida skola. Svenljunga Verksamhetslokaler AB ser en 

fördel med att riva Överlida skola och bygga en ny skola istället för att genomföra 

renoveringen då det finns flera osäkra faktorer såsom asbestsanering, hur skadat 

materialet är i väggar och takkonstruktionen.  

Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna redovisas i skrivelse från Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB, 27 december 2022. Hyreskostnaderna beräknas kunna bli 

lägre än tidigare beräkningar tack vare längre avskrivningstid och lägre 

energikostnader vid nybyggnation.  

Beredning 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Svenljunga Verksamhetslokaler AB, 2022-12-27 

Masterplan skolprojekt söder, 2022-12-27 

Styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2022-12-01 

Styrelsemöte Svenljunga Verksamhetslokaler AB protokoll 2022-11-24 

Skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-21  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 3 

Barn- och utbildningsnämnden 

2023-01-03 

 

 

Ordförandes och justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

7 (9) 

Tjänsteutlåtande, 2022-12-27 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-14, § 88 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 141 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Wahlberg VD för Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

och 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 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 
Val av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2023-2026  
Diarienummer: BUF-2023-001 600   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser följande ordinarie ledamöter och ersättare till 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-2026: 

Ordinarie: 

 Torsten Lindh (S) 

 Ann Wallnedal (LPo) 

 Louise Björkman (M) 

 

Ersättare: 

 Helene Johnsson (S) 

 Lars-Åke Engström (SD) 

 Paulina Johansson (KD) 

 

Till ordförande utses Ann Wallnedal (LPo). 

Till vice ordförande utses Torsten Lindh (S).  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska välja tre ordinarie ledamöter och tre ersättare 

till arbetsutskottet för perioden 2023-2026. Bland de valda ledamöterna ska en 

ordförande och en vice ordförande utses.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Johnsson (S): Föreslår Torsten Lindh (S) som ordinarie ledamot. 

Britt-Marie Stensson (M): Föreslår Ann Wallnedal (LPo) som ordinarie ledamot. 

Britt-Marie Stensson (M): Föreslår Louise Björkman (M) som ordinarie ledamot. 
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Torsten Lindh (S): Föreslår Helene Johnsson (S) som ersättare.  

Lars-Åke Engström (SD): Föreslår Lars-Åke Engström (SD) som ersättare.  

Louise Björkman (M): Föreslår Paulina Johansson (KD) som ersättare. 

Louise Björkman (M): Föreslår Ann Wallnedal (LPo) som ordförande. 

Helene Johnsson (S): Föreslår Torsten Lindh (S) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordförande Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns tre namn på förslag till beslut 

på ordinarie ledamöter, Torsten Lindh (S), Ann Wallnedal (LPo) och Louise 

Björkman (M). Ordförande Ann Wallnedal (LPo) frågar på namnen och finner att 

barn- och utbildningsnämnden bifaller dem.  

Ordförande Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns tre namn på förslag till beslut 

på ersättare, Helene Johnsson (S), Lars-Åke Engström (SD) och Paulina Johansson 

(KD). Ordförande Ann Wallnedal (LPo) frågar på namnen och finner att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller dem. 

Ordförande Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

till ordförande, Ann Wallnedal (LPo). Ordförande Ann Wallnedal (LPo) frågar på 

förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Ordförande Ann Wallnedal (LPo) finner att det finns ett namn på förslag till beslut 

till vice ordförande, Torsten Lindh (S). Ordförande Ann Wallnedal (LPo) frågar på 

förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

 


