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§ 1 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Ann Wallnedal (LPo) lyfter fråga om återrapportering kring uppdraget som 

kontaktperson ute i verksamheterna 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 återrapportering kring uppdraget som 

kontaktperson ute i verksamheterna som övrig fråga. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 2 
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 att rektorernas arbete kring budget och 

lönekostnader är pågående. Vissa indikationer framkommer att det kan bli svårt  

att hålla budget.  

Kostnader för gymnasieelever ökar. Förvaltningen har tidigare fått indikationer från 

Borås Stad att de kommer fakturera mer för gymnasieelever från och med 

årsskiftet.   

Interkommunala ersättningar för grundskola beräknas komma öka.  

Skolskjutskostnaderna ser ut att bli lägre än beräknat.   

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 3 
Revidering av taxor och avgifter inom barn- 
och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde år 2022  
Diarienummer: BUF-2021-143  031 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna revideringen av taxor och 

avgifter inom nämndens verksamhetsområde för år 2022 och överlämnar det till 

kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag för taxor och avgifter 

inom nämndens verksamhetsområde för år 2022 som antogs i kommunfullmäktige 

29 november 2021, § 145. 

Ärendet gällande taxorna behöver revideras dels på grund av att avgiftsnivåerna 

för maxtaxan för år 2022 blivit kända samt att kommunfullmäktige den  

29 november 2021, § 140 beslutat om en avgiftsfri kulturskola från 1 januari 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 18 januari 2022, § 2 

Revidering av Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsförvaltningens 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. 
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Protokollsbilaga 
Taxor och avgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för år 

2022. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige  

Julija Kulneff, ekonom 
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§ 4  
Information - Uppföljning av barns och elevers 
kunskaper år 2022, del av huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete 
Diarienummer: BUF-2022-022  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 enhets- och 

huvudmannanivå fyra gånger om året.   

Resultatet från uppföljning presenteras på sammanträdet. 

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

utvecklingsenheten. 
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§ 5  
Information - Uppföljning av frånvaro  
år 2022, del av huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete 
Diarienummer: BUF-2022-023  603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

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

huvudmannens kvalitetsrapporter. Tre avstämningar per läsår genomförs på 

huvudmannanivå. 

Resultatet från uppföljningen för period 1, 1 september till 30 november, 

presenteras på sammanträdet. 

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

utvecklingsenheten. 
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§ 6 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022 
Diarienummer: BUF-2022-001  603 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar planen för systematiskt 

kvalitetsarbete för år 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden upphäver tidigare plan för systematiskt 

kvalitetsarbete antagen 2 mars 2021, § 20. 

Sammanfattning 
Förvaltningens viktigaste uppdrag är att ge våra barn en god start i livet genom god 

omsorg och utbildning och därmed möjligheter att skaffa sig en plattform för 

vidare utbildning och för yrkeslivet. 

Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och 

kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de 

nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen 

för utbildningen och skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om 

orsakerna till eventuella brister med betoning på vad som kan göras för att 

förbättra kvalitén på enhets- respektive huvudmannanivå. 

Målet är att erbjuda alla barn och elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet 

samt att leva upp till målen för verksamhetens genomförande och till målen för 

barns och elevers lärande och utveckling. 

Huvudmannen har ett övergripande ansvar och är ytterst ansvarig för 

genomförandet av utbildningen och den som ska se till att det finns förutsättningar 

att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Rektor i 

förskola och skola är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete. 

På förskole- och skolnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av 

lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras 

vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Förvaltningens och skolledarnas uppföljningar och analyser ska vara ett underlag 

till nämnden för att kunna prioritera och fatta beslut kring prioriterade områden till 

verksamhetsplanen. 
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I mars 2021 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om en plan för 

systematiskt kvalitetsarbete. För att hålla planen aktuell och levande har nämndens 

prioriterade områden samt tidsplan för planering, genomförande, uppföljning och 

utvärdering justerats i den nya planen för 2022. 

Ekonomi 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 4 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-03 

Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022 för barn- och utbildningsnämnden 

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

utvecklingsenheten. 

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

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2022 för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och utvecklingsenheten 
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§ 7 
Självskattning internkontroll 2021 
Diarienummer: BUF-2021-015  003 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar självskattning av internkontrollplan för 

kontrollområdena enligt följande: 

 Åtgärdsprogram – delvis uppfyllt  

 Tillbud – i hög grad uppfyllt 

 Delegationsbeslut – ej uppfyllt  

Följande kommentarer till självskattningen anges: 

Förvaltningen arbetar utifrån de förslag till åtgärder och handlingsplaner som finns 

angivna i granskningsrapporten.   

Åtgärdsprogram 

På skolnivå 

 Förvaltningens specialpedagog med utvecklingsuppdrag återkopplar 

granskningsresultatet på skolnivå till respektive rektor och elevhälsoteam.  

 Varje skola ser över sina egna lokala rutiner i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Rektor lyfter därefter med sina arbetslag ärendegången och 

förtydligar vem på skolan som ansvarar för de olika delarna i arbetsgången. 

Vid behov görs en skriftlig delegation för att tydliggöra vilken profession på 

skolan som har mandat att utreda, fatta beslut, utföra och följa upp 

arbetet.   

På huvudmannanivå 

 För att säkerställa likvärdighet i kommunen samt att dokumenten följer 

skollagens krav driver specialpedagogen med utvecklingsuppdrag ett 

utvecklingsarbete lagkraven i professionsgruppen för specialpedagoger. 

Det kommer bland annat läggas upp som ett kollegialt lärande kring hur 

handläggning och innehåll i åtgärdsprogrammen läggs upp på ett sätt som 

gynnar elevernas utveckling mot kunskapsmålen.   

 Skolchef, elevhälsochef och kvalitets- och utvecklingschef följer upp och 

analyserar tillsammans med rektorsgruppen den övergripande 

organisationen kring särskilt stöd. 
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Tillbud: 

I det fortsatta arbetet med anmälan av tillbud ser barn- och 

utbildningsförvaltningen över möjligheten att ta fram ett formulär för 

snabbutredning i systemet för rapportering av tillbud. Förvaltningen tar också fram 

en skriftlig rutin kring tillbudsprocessen med fokus på riktlinjer/vägledning kring 

hur man ska resonera vid besvarande av frågorna. 

Delegationsbeslut: 

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera en 

gemensam och hållbar struktur för hanteringen av delegationsbeslut. Delegater 

påminns kontinuerligt om att de ska rapportera tagna delegationsbeslut till Barn- 

och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt Regler för intern kontroll och styrning antagna i kommunfullmäktige  

12 februari 2018, § 4  ska nämnder och styrelser årligen självskatta den interna 

kontrollen. Reslutatet av genomförd självskattning ska, i samband med bokslutet, 

rapporteras till kommunfullmäktige.  

Självskattningen innebär att nämnden ska göra en bedömning om respektive 

nämnd har tillfredsställande system och rutiner för uppföljning av den interna 

kontrollen.  

Barn- och utbildningsnämnden antog 2 mars 2021, § 21 Internkontrollplan 2021 för 

barn- och utbildningsnämnden som innefattade riskområdena åtgärdsprogram, 

tillbud och delegationsbeslut som skulle komma att granskas under året.  

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport intern kontroll 2021-12-07, § 105 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mats Spånberg, rektor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torsten Lindh (S): Förslår självskattning enligt följande: 

 Åtgärdsprogram – delvis uppfyllt  

 Tillbud – i hög grad uppfyllt 

 Delegationsbeslut – ej uppfyllt  

Följande kommentarer till självskattningen anges: 
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Förvaltningen arbetar utifrån de förslag till åtgärder och handlingsplaner som finns 

angivna i granskningsrapporten.   

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

frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Salman Chalhoub, ekonomichef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-02-01  

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

15 (30) 
 

§ 8 
Internkontrollplan 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden  
Diarienummer: BUF-2022-002 003  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och antar planen för internkontroll 

2022. 

Sammanfattning 
En bra internkontroll kan beskrivas som en plan för att kontrollera att andra planer 
som finns för verksamheten fungerar som de ska eller att upptäcka att planer 
saknas på områden som är väsentliga. 
 
Förvaltningen ansvarar för att riskbedömningar och väsentlighetsanalyser görs. 
Nämnden fattar beslut om vilka riskområden som ska granskas i den årliga planen 
för internkontroll. 
 
För 2022 föreslås att följande områden ska granskas i den årliga internkontrollen: 

Åtgärdsprogram och Delegationsbeslut. 

Ekonomi 
Förslaget till fastställd plan för internkontroll förväntas inte få några ekonomiska 

konsekvenser. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-18, § 5 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-07 

Internkontrollplan 2022 för barn- och utbildningsnämnden 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mats Spånberg, rektor. 
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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 
Internkontrollplan 2022 för barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Ekonomienheten 
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§ 9 
Mindre barngrupper i förskolan 
Diarienummer: BUF-2021-182  634 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att begära tilläggsbudget från 

kommunfullmäktige om 2 000 000 kronor för år 2022 för att kunna bibehålla 

barngruppernas storlek i förskolan. 

Sammanfattning 
Ett riktat statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan har varit sökbart sedan 

hösten 2015. Statsbidraget har lämnats för ett kalenderhalvår i taget men upphör 

från och med hösten 2021. Statsbidrag lämnas till huvudmän i förskolan under 

förutsättning att bidraget används för insatser för att minska barngruppernas 

storlek i förskolan. Bidraget får även användas för att motverka en ökning av 

barngruppernas storlek. 

Svenljunga kommun har ansökt om statsbidraget och också blivit beviljade bidrag 

för flera förskoleenheter som genom bidraget kunnat minska barngrupperna tack 

vare personalförstärkningar. De senaste budgetåren har bidraget motsvarat drygt 

2 000 000 kronor och fördelats till sex förskoleenheter, där främst den södra 

kommundelen kunnat tillgodogöra sig bidraget. 

I och med att det riktade statsbidraget upphör från och med år 2022 kommer 

barngrupperna på dessa förskoleenheter behöva utökas från 11 – 15 barn till 

grupper med upp till 25 barn. Totalt berör förändringen 16 grupper som behöver 

sammanslås till 10 grupper. Effekten är också en minskad personaltäthet dvs. 

förskoleenheterna behöver avveckla vissa tjänster. 

Skolverket anger att för barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för 

barngruppens storlek vara 6 till 12 barn. För barn mellan 4 och 5 år kan ett 

riktmärke vara 9 till 15 barn. 

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att konsekvensen, för i första hand 

barnen, men också för personalorganisationen, innebär en påtaglig försämring 

såväl när det gäller gruppstorlek som det pedagogiska arbetet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen menar att en budgetförstärkning till förskolan är 

angelägen så att nuvarande barngruppsstorlekar kan bibehållas.  
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Ekonomi 
Förslaget innebär ett behov av budgetförstärkning på 2 000 000 kronor för i första 

hand år 2022. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-18, § 6 

Tjänsteutlånade, 2021-12-01 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Wallnedal (LPo): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

arbetsutskottets förslag, tillika förvaltningens förslag till beslut och att nämnden 

bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen  
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§ 10 
Avveckling av skolverksamhet i Holsljunga 
Diarienummer: BUF-2022-005  610 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att den 

kommunala grundskoleverksamheten i Holsljunga avvecklas från och med 

höstterminen 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2021, § 88 att skolstrukturen i södra 

kommundelen ska förändras bland annat genom att inom Högvads skolområde 

samla verksamheten till en F-6-skola i Överlida. Skolan i Överlida kommer byggas ut 

och renoveras med början år 2023. Under år 2021 har Ljunghaga friskola AB 

erhållit tillstånd att starta en F-6-skola i Holsljunga från och med läsåret 

2022/2023. Friskolan har framställt en förfrågan om att köpa fastigheten 

Holsljunga skola, för att bedriva den kommande skolverksamheten, vilket 

kommunen ställt sig positiv till. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 december 2021, § 109 att en 

avsiktsförklaring för samverkan med Ljunghaga friskola AB skapas för att 

Svenljunga kommun inom fastigheten Holsljunga skola kan fortsätta att bedriva 

förskoleverksamhet. Den kommunala skolverksamheten inom Högvad förläggs 

under byggtiden för ny skola i Överlida till Mjöbäck. 

Ljunghaga friskola AB har tagit in underlag från vårdnadshavare i Holsljunga om 

eventuellt önskan om skolbyte från den kommunala skolan till den fristående 

skolan i Holsljunga. Underlaget har inkommit till kommunen 7 december 2021. En 

sammanställning visar att en övervägande andel av elevunderlaget avser att övergå 

till den fristående skolan. En sannolik konsekvens av fattade beslut och redovisat 

elevunderlag inför läsåret 2022/2023 är att förutsättningarna för att bedriva en 

kommunal F-6-skola i Holsljunga på ett betydande sätt är begränsat. 

Den kommunala skolverksamheten i Holsljunga bör därför avvecklas från och med 

höstterminen 2022 och elever från nuvarande Holsljungas upptagningsområde 

hänvisas till Mjöbäcks skola i årskurs F – 2 och till Överlida skola i årskurs 3 – 6. 
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Ekonomi 
Förändringen kan till mindre del påverkas ekonomiskt av något ökade 

skolskjutskostnader men samtidigt kan samordningen av verksamheten till 

Mjöbäck och Överlida minska vissa personalkostnader. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 18 januari 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-18, § 7 

Tjänsteutlåtande, 2022-01-03 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-14, § 88 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-12-07, § 109 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peo Rosander (S): Ändringsyrkande på att beslutstexten kommunala 

skolverksamheten ändras till kommunala grundskoleverksamheten.  

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

arbetsutskottets förslag samt ett förslag med ändringsyrkande från  

Peo Rosander (S).  

Ordförande frågar först på förslaget till beslut från arbetsutskottet och finner att 

nämnden bifaller det.  

Därefter frågar ordförande på förslaget med ändringsyrkandet från  

Peo Rosander (S) och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen  

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Ekonomienheten 
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§ 11  
Valärenden – Val av ledamot, ordförande och 
ersättare till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  
Diarienummer: BUF-2019-008 600 

Beslut 
Utser Torsten Lindh (S) till 

 Ledamot till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

 Ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Utser Peo Rosander (S) till: 

 Ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 
Till följd av att kommunfullmäktige den 20 december 2021, § 163 där Patrik 

Harrysson (S) entledigas i uppdraget som ledamot och ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden utsågs Torsten Lindh (S) som ny ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska därmed ske. 

Vakanser gäller som ledamot, ordförande och ersättare.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20, § 163 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Louise Karlsson (-): Föreslår Torsten Lindh till ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Lola Lundberg (S): Föreslår Torsten Lindh till ordförande i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 

Torsten Lindh (S): Föreslår Peo Rosander som ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott.  
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Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) frågar på Ann-Louise Karlssons (-) förslag till ledamot 

i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och finner att nämnden bifaller det. 

Ordförande, Torsten Lindh (S) frågar på Lola Lundbergs (S) förslag till ordförande i 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och finner att nämnden bifaller det. 

Ordförande, Torsten Lindh (S) frågar på sitt eget förslag till ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 12  
Revidering av kontaktpersoner för förskola 
och skola  
Diarienummer: BUF-2019-008 600 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser nytillkomna ledamöter och ersättare som 

kontaktpersoner för förskola och skola under mandatperioden 2019-2022 enligt 

följande: 

 Mona Waern (LPo) blir kontaktperson för Mogaskolan 4-6. 

 Solveig Ivarsson (LPo) blir kontaktperson för grundsärskolan. 

 Huyen Nguyen Lyckeskog (KD) blir kontaktperson för Mogaskolan 7-9. 

 Lola Lundberg (S) blir kontaktperson för Torsgårdens förskola.  

 Helen Johnsson (S) blir kontaktperson för Svedjans förskola.  

Sammanfattning 
Nuvarande lista med utsedda kontaktpersoner för förskola och skola antagen i 

barn- och utbildningsnämnden 5 februari 2019, § 6 behöver revideras med 

anledning av organisationsförändringar och nytillkomna ledamöter och ersättare.   

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 och 

ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2019-2022, antagna i 

kommunfullmäktige 16 april 2018, § 82. 
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Ekonomi 
Beslutet förväntas inte påverka ekonomin.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-12 

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

förvaltningens förslag och att nämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-02-01  
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§ 13 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

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

 Aktuell information kring Covid-19 och påverkan ute i verksamheterna.  

 Upphandlingen för skolor i södra kommundelen är avslutad. 
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§ 14 
Övrig fråga - Återrapportering kring uppdraget 
som kontaktperson ute i verksamheterna  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återrapportering ska genomföras vid 

nästa nämndssammanträde 1 mars 2022.  

Sammanfattning 
Ann Wallnedal (LPo) önskar återrapportering från nämnden kring uppdraget som 

kontaktpersoner ute i verksamheterna.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-02-01  

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

27 (30) 
 

 

§ 15 
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-2021-124 BUF-2021-008 D 1.5 2021-11-19 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2021-128 BUF-2021-005 D 1.2 2021-12-01 Placera barn i förskola 

och fritidshem 2021 

 

BUF-DB-2021-129 BUF-2021-048 H 1.2 November månad Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

2021 

 

BUF-DB-2021-130 BUF-2021-006 

 

D 1.1 2021-12-17 Utökad tid upprättade 

2021 

 

BUF-DB-2021-131 

 

BUF-2021-006 

 

D 1.1 2021-12-20 Utökad tid upprättade 

2021 

 

 

BUF-DB-2021-132 BUF-2021-006 

 

D 1.1 2021-12-20 Utökad tid upprättade 

2021 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-1 BUF-2021-005 D 1.2 2022-01-03 Placera barn i förskola 

och fritidshem 2021 

 

BUF-DB-2022-2 BUF-2021-008 D 1.5 2022-01-05 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2022-3 BUF-2021-008 D 1.5 2022-01-05 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2022-4 BUF-2021-008 D 1.5 2022-01-05 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2022-5 BUF-2021-008 D 1.5 2022-01-05 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2022-6 BUF-2021-008 D 1.5 2021-11-19 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2022-7 BUF-2021-008 D 1.5 2022-01-05 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2022-8 BUF-2021-008 D 1.5 2022-01-05 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 

 

BUF-DB-2022-9 BUF-2021-008 D 1.5 2022-01-05 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2021 



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 15 

Barn- och utbildningsnämnden  

2022-02-01 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

29 (30) 

Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-10 BUF-2021-048 H 1.2 December månad Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

2021 
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§ 16 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 30 november 2021 till och med 24 januari 2022 till handlingarna. 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-13, § 211 Uppföljning av intern 

kontroll 2020 angående närarkiv 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 140 Verksamhetsplan 2022-

2024 för Svenljunga kommun och koncernbolagen 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 141 Investeringsbudget 22-

24 för Svenljunga kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 154 Policy för 

brandskyddsarbete - SBA 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 155 Regel för klimatsmarta 

resor och fordon för Svenljunga kommuns anställda och förtroendevalda 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 156 Klimatlöften 2022 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 145 Barn- och 

utbildningsnämndens taxor och avgifter 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20 § 162 Val av kommunstyrelsens 

ordförande 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20 § 163 Val av ordförande och 

fyllnadsval till barn-och utbildningsnämnden 


