
 

Protokoll 

2022-10-11 

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

 

 

Underskrifter 

Sekreterare   
Cecilia Axelsson 

Ordförande   
Torsten Lindh 

Justerare   
Peo Rosander 

 

Datum och tid Tisdagen den 11 oktober klockan 14.00-18.24, Kommunhuset 
Svenljungasalen Norr  
Mötet ajourneras klockan 15:22-15.28, 16.04 –16.27 

Beslutande 

Ledamöter Torsten Lindh (S), ordförande 
Peo Rosander (S) 
Lola Lundberg (S) 
Ann-Louise Karlsson (-) 
Marianne Josefsson (MP) 
Louise Björkman (M) 
Urban Nylén (M) 
Ann Wallnedal (LPo) 
Patrik Thorén (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Mona Waern (LPo) för Urban Nylén (M) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Helen Johnsson (S)  
Marita Karlsson (L) 
Huyen Nguyen Lyckeskog (KD) 
Petra Ojala(C) 
Torsten Stanko (-) 
Roger Axelsson (M) 
Solveig Ivarsson (LPo) 
Mona Waern (LPo) 
Lars-Åke Engström (SD) 

Tjänstepersoner Cecilia Axelsson, nämndsekreterare 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 
Jan Bernstsson, projektledare Svenbo § 102 
Mats Spånberg, rektor § 102 
Poa Petterssom, kostchef § 103 
Johanna Kärrander , praktikant § 103 
Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa § 104 
Julija Kulneff,  ekonom § 105-107 
Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och utvecklingsenheten 
§ 106 
 
 



Svenljunga kommun Barn- och utbildningsnämnden  

2022-10-11 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

2 (22) 

 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2022-10-13 

Tillkännagivandet publiceras 2022-10-13 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2022-11-04  

  

  

  



Svenljunga kommun Barn- och utbildningsnämnden  

2022-10-11 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

3 (22) 

Innehåll 
§ 101 Godkännande av dagordning…………………………………………………………………….. 4 

§ 102 Information – Återrapportering gällande skolorganisationen i söder ............ 5 

§ 103 Information – Kostplan i våra verksamheter .................................................. 6 

§ 104 Information – Rapportering om ny förvaltningsövergripande enhet för 

målgrupp barn och unga……………………………………………………………………………………… 7 

§ 105 Information – Budgetuppföljning………………………………………………………………. 8 

§ 106 Verksamhetsplan 2023-2025, barn- och utbildningsnämnden ...................... 9 

§ 107 Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde för 2023……………………………………………………………………………. 11 

§ 108 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden ........................................... 13 

§ 109 Redovisning av kränkande behandling – vårterminen 2022 ......................... 15 

§ 110 Redovisning av tillbud och olycksfall – vårterminen 2022 ............................ 16 

§ 111 Återrapportering kring uppdraget som kontaktperson ute i 

verksamheterna………………………………………………………………………………………………….17 

§ 112 Information från förvaltningen…………………………………………………………………. 18 

§ 113 Övrig fråga – Förskolan Scientia……………………………………………………………… .. 19 

§ 114 Övrig fråga – PwC’s granskning av vuxenutbildningen ................................. 20 

§ 115 Redovisning av anmälda delegationsbeslut .................................................. 21 

§ 116 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden .............................................. 22 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-10-11  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

4 (22) 
 

§ 101 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Ann Wallnedal (LPo) lyfter fråga om nulägesbild av ärenden med Förskolan 

Scientia som övrig fråga.  

 Ann Wallnedal (LPo) lyfter fråga om PwC granskning av vuxenutbildning 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 
Ann Wallnedal (LPo): vill lyfta fråga om nulägesbild av ärenden med Förskolan 

Scientia som övrig fråga. 

Ann Wallnedal (LPo): vill lyfta fråga om PwC’s granskning av vuxenutbildning som 

övrig fråga.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller dem. 
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§ 102 
Information – Återrapportering gällande 
skolorganisationen i söder    
Diarienummer: BUF-2022-100 610 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Projektledare för Svenbo och rektor för lärcentrum har bjudits in till dagens 

sammanträde för återrapportering till nämnden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick 24 maj 2022 i uppdrag av barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott att återrapportera till nämnden kring 

nulägesrapport gällande skolorganisationen i söder.  

Efter barn- och utbildningsnämndens möte den 7 juni 2022 beslutades att Svenbo 

skulle ge löpande lägesrapporter vid fler nämndsammanträden.  

Vid sammanträdet för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 

augusti 2022 fick förvaltningen åter i uppdrag att ge nulägesrapport till nämnden 

gällande skolorganisationen i söder.  

VD för Svenbo och projektledare på Svenbo är kallade till återstående 

nämndssammanträden under 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Jan Berndtsson, projektledare Svenbo och Mats Spånberg, 

rektor lärcentrum. 
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§ 103 
Information – Kostplan i våra verksamheter  
Diarienummer: BUF-2022-151  622 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden gav den 27 september 2022 förvaltningen i uppdrag 

att bjuda in ny kostchef till nästkommande nämnd för att informera om kostplanen 

i våra verksamheter.  

Kostchef informerar vid dagens sammanträde om kostenhetens mål att servera 

klimatsmart mat, laga mat från grunden och minska matsvinn. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, kostchef.
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§ 104 
Information – Rapportering om ny 
förvaltningsövergripande enhet för målgrupp 
barn och unga 
Diarienummer: BUF-2022-141 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Verksamhetschef för barn- och elevhälsa informerar vid dagens sammanträde om 

en ny förvaltningsövergripande enhet, men ansvarsområde förebyggande och 

främjande barn- och ungdomsarbete. Enheten kommer att starta i januari 2023.  

Enheten är kopplad till såväl barn- och utbildningsförvaltningen som 

socialförvaltningen och kommer att ha ett delat ledarskap. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att vara ansvarig nämnd för de delar som 

innan organisationsförändringen låg under barn- och utbildningsförvaltningen, det 

vill säga familjecentralen. Socialnämnden kommer att vara ansvarig nämnd för de 

delar som innan organisationsförändringen låg under socialförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, det vill säga fält- och fritidsverksamheten. 

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 23 augusti 2022 fick 

förvaltningen i uppdrag att informera till nämnden gällande arbetet kring barn och 

ungdomar i Svenljunga. 

Verksamhetschef för barn- och elevhälsa och enhetschef myndighetsutövning på 

socialförvaltningen deltog vid barn- och utbildningsnämndens möte den 6 

september. De informerade nämnden om arbetet inför den nya 

förvaltningsövergripande enheten med målgrupp barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-09-06, § 82 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa. 
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§ 105 
Information - Budgetuppföljning  
Diarienummer: BUF-2022-004  042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde redovisas en oförändrad prognos från uppföljningen vid 8 

månader. Förvaltningen förväntas få ett negativt resultat på -1,3 miljoner kronor år 

2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 106 
Verksamhetsplan 2023-2025, barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienummer: BUF-2022-003  041 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan  

2023-2025 för barn- och utbildningsnämnden och överlämnar den till 

kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden äskar 6 640 000 kronor i permanent ramökning från 

2023. Fördelning enligt nedan: 

 Interkommunala ersättningar avgifter 6,5 miljoner kronor 

 140 000 kronor för årlig hyresökning efter förnyelse av utemiljö på 
Mogaskolan F-6 

Reservationer 
Patrik Thorén (SD) reserverar sig mot beslutet för sitt eget förslag på 15 miljoner. 

Ann Wallnedal (LPo) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att 

före justeringen komma in med en skriftlig reservation.  

Mona Waern (LPo) reserverar sig mot beslutet. 

Marianne Josefsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsnämnden 2023-2025.  

Förvaltningen redovisade sitt förslag för barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott den 28 september 2022. 

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 3 oktober har förslaget till 

verksamhetsplan 2023-2025 för barn- och utbildningsförvaltningen reviderats. Det 

har skett en uppräkning för övriga kostnader/intäkter som ändrats från 2,7 % till 

3,8 %.  

Förslaget till verksamhetsplanen 2023-2025 är uppdaterad med begäran om 

ramjustering på 140 000 kronor, enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden 
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2022-09-06, § 77. Förvaltningen har i samarbete med SVENBO/SVLAB (Svenljunga 

Verksamhetslokaler AB) haft dialog med personal på Mogaskolan F-6 och inhämtat 

förslag till förbättringar av utemiljön. Investeringskostnaden för förändringarna 

beräknas uppgå till 2 000 000 kronor. Enligt SVENBO/SVLAB beräknas investeringen 

innebära en årlig hyresökning på 130 000 -140 000 kronor.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet tog 

informationen till sig, men fattade inget beslut kring verksamhetsplanen 2023-

2025.  

Beslutsunderlag 
Reviderat förslag till verksamhetsplan 2023-2025 för barn- och 

utbildningsnämnden  

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-28, § 50 

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

kvalitet och utveckling och Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Thorén (SD): Tilläggsanslag utökad budgetram på 15 miljoner kronor. 

Louise Björkman (M): Tilläggsanslag utökad budgetram på 6 640 000 kronor.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Louise 

Björkmans förslag. 

Protokollsbilaga 
Verksamhetsplan 2023-2025 för barn- och utbildningsnämnden 

Skriftlig reservation från Landsbygdspartiet oberoende och Miljöpartiet de Gröna 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Budgetberedningen via Salman Chalhoub, ekonomichef 
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§ 107 
Taxor och avgifter inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 
2023 
Diarienummer: BUF-2022-147 031 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslag till taxor och avgifter 

inom nämndens verksamhetsområde för 2023 och överlämnar det till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 2023.  

Avgiftsnivåer för maxtaxa år 2023 har inte kommit ännu utan förväntas komma i 

december 2022 eller januari 2023. Ärendet kommer därför behöva revideras när 

avgiftsnivåerna för maxtaxa 2023 blivit kända.  

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 3 oktober har förslaget för taxor 

och avgifter inom barn- och utbildningsförvaltningen reviderats. Det har skett en 

uppräkning för övriga kostnader/intäkter som ändrats från 2,7 % till 3,8 %.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 28 september 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-09-20 

Reviderat förslag Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde för år 2023 

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-28, § 51 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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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 
Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 

2023 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Julija Kulneff, ekonom 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-10-11  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

13 (22) 
 

§ 108 
Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden  
Diarienummer: BUF-2022-157  003 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslag till reglemente för barn- 

och utbildningsnämnden och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Om kommunfullmäktige antar förslaget upphävs tidigare beslutat reglemente för 

barn- och utbildningsnämnden. (KF 2018-12-17 § 214, rev 2020-09-07, § 101) 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod ska reglementen för nämnderna ses över och vid 

behov revideras. Det som tillkommit i reglementet är familjecentralen som ligger 

under barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Reglementet är inlagt i 

kommunens nya mall för styrdokument. Dessa ändringar är inlagda i upprättat 

förslag från förvaltningen. 

Ekonomi 
Ett beslut påverkar inte ekonomin. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-03 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden KF 2018-12-17 § 214, rev 2020-09-

07, § 101 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Cecilia Axelsson, nämndsekreterare. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 109 
Redovisning av kränkande behandling – 
vårterminen 2022  
Diarienummer: BUF-2022-158  609 

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 Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare. 
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§ 110 
Redovisning av tillbud och olycksfall – 
vårterminen 2022  
Diarienummer: BUF-2022-159  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 Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare. 
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§ 111 
Återrapportering kring uppdraget som 
kontaktperson ute i verksamheterna 
Diarienummer: BUF-2022-039  609 

Sammanfattning 
Inget nytt att rapportera vid dagens sammanträde. 

Enligt beslut från barn- och utbildningsnämnden den 1 februari 2022 skulle 

återrapportering kring uppdraget som kontaktpersoner ute i verksamheterna 

genomföras på barn- och utbildningsnämndens möte 1 mars. Flertalet av 

kontaktpersonerna hade inte genomfört några besök på grund av 

Coronapandemin.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1 mars 2022 att ledamöterna skulle 

genomföra besöken under våren 2022 och återrapportera i nämnden under hösten 

2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 6 september att denna punkt 

återkommer på resterande nämndsmöten 2022. 
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§ 112 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

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

 Prideveckan 
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§ 113 
Övrig fråga – Förskolan Scientia 
Diarienummer: BUF-2021-091  638 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy Fock ger en nulägesbild över de ärenden som 

förvaltningen har med Förskolan Scientia. 
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§ 114 
Övrig fråga – PwC’s granskning av 
vuxenutbildningen  
Diarienummer: BUF-2022-080 615 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy Fock informerar från PwC’s granskning av 

vuxenutbildningen.  
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§ 115 
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-

111 

BUF-2022-11 

 

D 1.5 2022-09-28 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola  i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-

112 

BUF-2022-152 G 1.14a 2022-09-30 Avropsanmälan: Tryckta och 

digitala läromedel 2022 

BUF-DB-2022-

113 

BUF-2022-154 G 1.9e 2022-09-30 Godkännande av rektors 

utredning och åtgärd av 

kränkande behandling, 

vårterminen 2022 

BUF-DB-2022-

114 

BUF-2022-146 B 1.2 2022-10-03 Placera elev i skolenhet 

september 2022 

BUF-DB-2022-

115 

BUF-2022-8 D 1.2 2022-10-03 Placera barn i förskola och 

fritidshem september 2022 
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§ 116 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 20 september 2022 till och med 3 oktober 2022 till handlingarna. 

Övrigt 
Protokoll från funktionshinderrådet 2022-09-22 


