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§ 72 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Ann Wallnedal (LPo) lyfter fråga om förskolan Scientia som övrig fråga.  

 Louise Björkman (M) lyfter fråga om initiativärendet - Gratis frukt i Svenljungas 

grundskolor 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 en fråga gällande förskola Scientia som övrig fråga. 

Louise Björkman (M): Vill lyfta fråga om initiativärende – Gratis frukt i Svenljungas  

grundskolor som övrig fråga. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller 

dem. 
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§ 73 
Kvalitetsdialog 
Diarienummer: BUF-2022-063 603  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för sammanfattningen från dagens 

kvalitetsdialog med nämnden.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Tommy Fock sammanfattar förmiddagens kvalitetsdialog 

för nämnden. 

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

kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de 

nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. 

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, fritidshem, grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning är ansvarig 

för enhetens kvalitetsarbete.   

En styrkedja som har kvalitet och barns och elevers bästa i fokus kräver en god 

kommunikation och ett gott förtroende mellan huvudman och tjänstepersoner i 

förvaltningen. Styrkedjan präglas av ett underifrånperspektiv där de 

verksamhetsmål med förbättringsinsatser som tas fram har sin grund i de behov 

som kommer fram i enheternas kvalitetsarbete. Huvudmannen tar ansvar för 

resultaten och har en långsiktig plan för verksamheten.  

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs två gånger om året 

kvalitetsdialoger där ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden träffar 

förvaltningens ledningsgrupp. Höstens kvalitetsdialog har fokus på att för nämnden 

presentera resultat och nulägesanalyser och därefter i dialog ta fram förslag till 

prioriterade områden samt mål och målbilder till verksamhetsplanen. Vårens 

kvalitetsdialog har fokus på internkontroll. Utvalda områden följs upp med 

konkreta exempel från verksamheten. 

Temat för dagens kvalitetsdialog utgick från resultaten för läsåret 2021/2022 för 

förskola, fritidshem grundskola, grundsärskola och vuxenutbildning samt hur vi 

tillsammans, nämnd och förvaltning, kan utveckla en skola i toppklass. Att utveckla 

en skola i toppklass är en del i kommunfullmäktiges vision för Svenljunga.  
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Inför kvalitetsdialogen fick nämnden ta del av samtliga enheters kvalitetsrapporter 

för läsåret 2021/2022.  

Under kvalitetsdialogen fick nämnden ta del av presentationer från rektorerna som 

redovisat verksamheterna: förskolan, fritidshem, grundskolan, grundsärskolan och 

vuxenutbildningen. Rektorerna har visat resultat och deras analyser samt gett 

exempel från verksamheterna hur man har arbetat under föregående läsår för att 

nå målen.  

Förmiddagen varvades mellan information i helgrupp och dialog i mindre grupper 

där det fanns utrymme för att tillsammans reflektera och ställa frågor mellan 

politik och tjänstepersoner kring hur våra barn och elever lyckas och vilka insatser 

som är viktiga framöver för att lyfta resultaten och öka likvärdigheten. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport 2021-2022 

Kvalitetsrapport Grundsärskolan 2022 

Kvalitetsrapport Hillareds skola F-6 2022 

Kvalitetsrapport Hillareds förskola 2022 

Kvalitetsrapport Högvads skolor 2022 

Kvalitetsrapport Högvads förskolor 2022 

Kvalitetsrapport Kindaholms RO fritidshem och skolor F-6 2022 

Kvalitetsrapport Kindaholms RO förskolor 2022 

Kvalitetsrapport Landbofritidshem och Landboskola F-3 2022 

Kvalitetsrapport Landbo förskola 2022 

Kvalitetsrapport Lärcentrum 2022 

Kvalitetsrapport Mogaskolan F-6 2022 

Kvalitetsrapport Mogaskolan 7-9 2022 

Kvalitetsrapport Sexdrega skola F-6 2022 

Kvalitetsrapport Sexdregas förskola 2022 

Kvalitetsrapport Svedjans förskola 2022 

Kvalitetsrapport Torsgårdens och Skogsgläntans förskolor 2022 

Presentationsunderlag kvalitetsdialog 6 september 2022 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef. 
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§ 74 
Information – Kvalitetsarbete, Förskolan 
Scientia  
Diarienummer: BUF-2022-026  638 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Elena Arens, ordförande förskolan Scientia och Thomas Arens, rektor förskolan 

Scientia informerar nämnden om följande:  

 Det systematiska kvalitetsarbetet under läsår 2021/2022 

 Mål för läsåret 2022/2023 

 Kompetensförsörjning 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Förskolan Scientia 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Elena Arens ordförande, förskolan Scientia och Thomas Arens 

rektor, förskolan Scientia.



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

8 (27) 
 

§ 75 
Information - Budgetuppföljning med 
helårsuppföljning 
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.  

Barn- och utbildningsförvaltningen förväntas få ett negativt resultat med cirka tre 

miljoner. Detta beror bland annat på avvikelser på lönekostnader, ökade 

interkommunala ersättningar och högre matkostnader än förväntat. Förvaltningen 

arbetar nu med att ta fram en delårsrapport som redovisas på nästkommande 

nämndssammanträde.  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 76 
Information – Återrapportering gällande 
skolorganisationen i söder   
Diarienummer: BUF-2022-100  610 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
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.  

Fredrik Wahlberg och Jan Berndtsson från Svenbo har bjudits in till dagens 

sammanträde för återrapportering till nämnden. Fredrik Wahlberg och Jan 

Berndtsson är kallade till återstående nämndssammanträden under 2022. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23, § 45 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-07, § 58 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Fredrik Wahlberg, VD Svenbo och Jan Berndtsson, 

projektledare Svenbo. 
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§ 77 
Utemiljö Mogaskolan F-6  
Diarienummer: BUF-2022-77  667 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna förslag att genomföra 

förändringar av utemiljön på Mogaskolan F-6 förutsatt att kommunfullmäktige 

utökar nämndens budgetram motsvarande den årliga kostnadsökningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära utökad 

budgetram med 140 000 kronor. 

Sammanfattning 
På planeringsdagar för barn- och utbildningsnämnden lyftes frågan om behovet att 

förbättra utemiljön för eleverna på Mogaskolan F-6.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 juni 2022 att ge förvaltningschefen i 

uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på förbättrad utemiljö på Mogaskolan F-6.  

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 enligt bifogad skiss. Investeringskostnaden för 

förändringarna beräknas uppgå till cirka 2 000 000 kronor. Enligt SVENBO/SVLAB 

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

Utöver beslutsunderlaget, förslag SVENBO/Kompan Sverige, ingår två stycken 

kompisgungor i investeringen samt staket som ska avgränsa skolgården mot Star 

Trading AB.   

Ekonomi 
Förslaget innebär en utökad hyra för Mogaskolan med 130 000 - 140 000 kronor. 

Kostnadsökningen ryms inte inom nuvarande budgetram. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23, § 39 

Tjänsteutlåtande, 2022-08-08 

Förslag SVENBO/Kompan Sverige, inkommit 2022-06-03 

Plan Mogaskolan F-6 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-07, § 65 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef och Mats Spånberg, 

rektor vuxenutbildningen. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige  
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§ 78 
Godkännande av samverkansavtal om 
naturbruksutbildning 2023-2026 
Diarienummer: BUF-2022-019 106 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner samverkansavtal om 

naturbruksutbildning 2023-01-01 – 2026-12-31 med länets 49 kommuner. 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsnämndens ordförande och 

vice ordförande i uppdrag att signera avtalet.  

Sammanfattning 
Västragötalandsregionen (VGR) har översänt samverkansavtal om 

naturbruksutbildning 2023-2026 för godkännande. Beslutet ska vara VGR tillhanda 

senast den 31 oktober 2022. 

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 31 

december 2022. 

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026. Avtalet 

har utformats med hänsyn till kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och 

kommunernas svar på det förslag som remitterades under våren 2022. 

Jämförelsebeskrivningen nedan är gjord av Västra Götalandsregionen i det missiv 

där regionen ber kommunerna godkänna och underteckna avtalet.  

Jämfört med det förslag som remitterades under våren 2022 har endast några 

tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och 

för att harmoniera texten med gällande regelverk. Remissvaren visade att de 

allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om 

naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det 

ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet 

om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att 

lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell. 

Samverkansorganet för frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt 

Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet.  

Avtalet godkändes av regionfullmäktige 24 maj 2022. 
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Då förslaget till nytt samverkansavtal inte i sak innebär några förändringar mot 

nuvarande samverkansavtal föreslår förvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner avtalet. 

Ekonomi 
Föreslaget till avtalet innebär i sak inte några förändringar och bedöms därför inte 

få ytterligare ekonomiska konsekvenser jämfört med nuvarande avtal. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23, § 40 

Tjänsteutlåtande, 2022-08-08 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland 2023-01-01 - 2026-12-31 

Missiv - Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 

Protokoll från regionfullmäktige 2022-05-24 

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

Protokollsbilaga 
Samverkansavtal om naturbruksutbildning 

Beslutet expedieras till 
Västra Götalandsregionen 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Tommy Fock, Barn- och utbildningschef 
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§ 79 
Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna 
i Västra Götaland  
Diarienummer: BUF-2022-123 106 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom en förlängning av befintligt 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett 

nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024. 

Sammanfattning 
I Västra Götaland finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. 

Inriktningsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 

kommuner och ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser om 

ungdomsmottagningarna. Befintligt inriktningsdokument gäller under perioden 

2018-2022 och framtagande av uppdragshandling för utvärdering och revidering av 

inriktningsdokumentet är påbörjat och planerat att tas upp i VVG och SRO under 

juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan 

nuvarande inriktningsdokument går ut. För att inte få något glapp och för att lokala 

avtal för ungdomsmottagningar ska kunna förlängas behöver nuvarande 

inriktningsdokument förlängas. VVG ställde sig den 4 april bakom förslaget till 

förlängning och SRO ställde sig bakom förslaget den 28 april.  

VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till 

förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra 

Götaland tills dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 

2024. VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 

kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet 

den 3 juni 2022. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden ställer 

sig bakom en förlängning av befintligt inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningarna i Västra Götaland i väntan på nytt samverkansavtal. 

Ekonomi 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan. 
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Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23, § 41 

Tjänsteutlåtande, 2022-08-10 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022  

Direktionens protokoll 2022-06-03, § 47 - Inriktningsdokument 

ungdomsmottagningarna i Västra Götaland  

Missiv - Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa. 

Protokollsbilaga 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Socialnämnden (för kännedom) 

Boråsregionen info@borasregionen.se
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§ 80 
Förlängning av samverkansavtal 
ungdomsmottagning mellan Svenljunga 
kommun och södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
Diarienummer: BUF-2022-137  106 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner för sin del förlängning av "Avtal mellan 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Svenljunga kommun avseende samverkan 

vid Ungdomsmottagningen i Svenljunga 2019-2022" att gälla till och med 2023-12- 

31. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommun har tecknat ett samverkansavtal med Södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden avseende ungdomsmottagning för perioden 2019-2022 (Dnr: 

KSF-2019-164). Vid nyttjande av förlängning ska parterna vara eniga senast 30 juni 

2022.  

Förslaget är att förlänga avtalet i 12 månader, till och med 31 december 2023.  

Orsaken till föreslagen förändring är att det befintliga inriktningsdokumentet för 

ungdomsmottagningarna ska revideras. Det politiska samrådsorganet SRO avser att 

påbörja uppdraget kring revidering i juni 2022. Det reviderade dokumentet 

kommer att skickas på remiss till samtliga berörda avtalsparter. Under tiden är 

förslaget att nuvarande samverkansavtal förlängs så att de gäller även under 2023.  

Den 2 juni 2022 valde södra hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna 

förlängning av samverkansavtalet till och med 31 december 2023.  

Anledningen till det sena svaret från Svenljunga kommun beror på klargörande om 

vilken instans beslutet av avtalet ska ligga på. Tidigare har samverkansavtalet 

beslutats inom kommunstyrelsen och framåt kommer besluten att fattas inom 

barn- och utbildningsnämnden då Svenljunga kommun valt att lägga finansieringen 

där. 
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Ekonomi 
Inga förändringar från befintligt avtal. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

Svenljunga kommun samfinansierar ungdomsmottagningarna i enlighet med 

befintligt avtal, ursprungligt belopp justeras årsvis med Västra Götalandsregionens 

indexuppräkning. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 23 augusti 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23, § 42 

Tjänsteutlåtande, 2022-08-15 

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2022-06-02 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa. 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Socialnämnden (för kännedom) 

regionhalsa@vgregion.se  

karin.holm.kaloczy@vgregion.se 
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§ 81 
Återrapportering kring uppdraget som 
kontaktperson ute i verksamheterna 
Diarienummer: BUF-2022-039 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för återrapporteringen och önskar ha denna 

punkt som stående på kommande nämndsmöten hösten 2022. 

Sammanfattning 
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. 

Torsten Lindh (S) har genomfört besök på Mogaskolan F-3 och fritidshem och 

återrapporterar kring detta för nämnden. 

Ann Wallnedal och Mona Waern (LPo) har genomfört besök på nästan alla 

grundskolor och förskolor i kommunen och återrapporterar kring detta. 
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§ 82 
Information – Rapportering om ny 
förvaltningsövergripande enhet för målgrupp 
barn och unga 
Diarienummer: BUF-2022-141 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

Sammanfattning 
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. 

Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa och Ulrika Hautala, 

enhetschef myndighetsutövning på socialförvaltningen har bjudits in till dagens 

sammanträde. De informerar nämnden om arbetet inför den nya 

förvaltningsövergripande enheten med målgrupp barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23, § 43 
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§ 83 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

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

 Förvaltningen har skickat två yttranden till diskrimineringsombudsmannen.  
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§ 84 
Övrig fråga – Förskolan Scientia 

Sammanfattning 
Ann Wallnedal (LPo) avviker från sammanträdet och önskar ta bort sin övriga fråga.  

Patrik Thorén (SD) frågar om Förskolan Scientia har betalat tillbaka sin skuld till 

Svenljunga kommun. Barn- och utbildningschef ber att få återkomma i frågan.  
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§ 85 
Övrig fråga – Initiativärende – Gratis frukt i 
Svenljungas grundskolor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ber ordförande Torsten Lindh att återkomma med 

förslag på fortsättning av ärendet.  

Sammanfattning 
Initiativärende gällande gratis frukt till Svenljungas grundskolor inkom den 7 juni 

2022 från Torsten Lindh, (S). 

Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningschef i uppdrag att under hösten 

2022 se över möjligheterna att införa gratisfrukt samt ta fram en modell och en 

kostnadskalkyl för att erbjuda barnen i Svenljungas grundskolor gratis frukt under 

skoldagen.  

Diskussion om förväntningen ska fortsätta sitt arbete med att utreda uppdraget. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

23 (27) 
 

§ 86 
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-2022-64 BUF-2022-104 

 

G 1.14a 2022-05-31 Avropsanmälan: Lekmaterial 

2021 

BUF-DB-2022-65 BUF-2022-99 G 1.9a 2022-05-25 Yttranden till Skolinspektionen 

BUF-DB-2022-66 BUF-2022-011 

 

D 1.5 2022-06-01 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-67 BUF-2022-011 

 

D 1.5 2022-06-01 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-68 BUF-2022-008 D 1.2 2022-06-01 Placera barn i förskola och 

fritidshem 2022 

BUF-DB-2022-69 BUF-2022-007 H 1.2 Maj månad Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 2022 

BUF-DB-2022-70 BUF-2022-105 A 1.7 2022-06-08 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-71 BUF-2022-097 A 1.7 2022-06-08 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-72 BUF-2022-011 D 1.5 2022-06-09 Avtal för val av förskola, 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-73 BUF-2022-011 D 1.4 2022-06-09 Beslut om mottagande av barn 

från annan kommun samt 

undertecknande av avtal med 

barnets hemkommun 

BUF-DB-2022-74 BUF-2022-011 D 1.5 2022-06-16 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-75 BUF-2022-011 D 1.5 2022-06-16 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-76 BUF-2022-119 C 1.1 2022-06-16 Beslut kring mottagande av 

elev i grundsärskolan 

BUF-DB-2022-77 BUF-2022-113 A 1.7 2022-06-21 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-78 BUF-2022-113 A 1.7 2022-06-21 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-79 BUF-2022-110 C 1.6 2022-06-21 Beslut om elev tillhör 

målgruppen för 

gymnasiesärskolan 

 

BUF-DB-2022-80 BUF-2022-111 C 1.6 2022-06-21 Beslut om elev tillhör 

målgruppen för 

gymnasiesärskolan 

 

BUF-DB-2022-82 BUF-2022-011 D 1.4 2022-01-10 Beslut om mottagande av barn 

från annan kommun samt 

undertecknande av avtal med 

barnets hemkommun 

BUF-DB-2022-83 BUF-2022-011 D 1.5 2022-06-22 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-84 BUF-2022-101 C 1.1 2022-06-29 Beslut kring mottagande av 

elev i grundsärskolan 

BUF-DB-2022-85 BUF-2022-007 H 1.2 Juni månad Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 2022 

BUF-DB-2022-86 BUF-2022-030 D 1.1 2022-07-12 Beslut om utökad tid på 

förskola och fritidshem för 

barn i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-87 BUF-2022-030 D 1.1 2022-07-12 Beslut om utökad tid på 

förskola och fritidshem för 

barn i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-88 BUF-2022-028 D 1.3 2022-07-25 Uppsägning av barnomsorg 

BUF-DB-2022-89 BUF-2022-028 D 1.3 2022-07-25 Uppsägning av barnomsorg 

BUF-DB-2022-90 BUF-2022-008 D 1.2 2022-07-26 Placera barn i förskola och 

fritidshem 2022 

BUF-DB-2022-91 BUF-2022-011 D 1.5 2022-08-02 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-92 BUF-2022-011 D 1.5 2022-08-02 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-93 BUF-2022-011 D 1.5 2022-08-02 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-94 BUF-2022-011 D 1.5 2022-08-02 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-95 BUF-2022-011 D 1.5 2022-08-02 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola i 

annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-96 BUF-2022-007 H 1.2 Juli månad Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 2022 
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Beslutsnummer  Diarienummer Grupp Beslutsdatum Ärendemening 

BUF-DB-2022-97 BUF-2022-126 A 1.7 2022-08-08 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-98 BUF-2022-125 A 1.7 2022-08-08 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-99 BUF-2022-127 A 1.7 2022-08-08 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

100 

BUF-2022-128 A 1.7 2022-08-08 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

101 

BUF-2022-129 A 1.7 2022-08-09 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

102 

BUF-2022-134 A 1.7 2022-08-09 Beslut om tilläggsbelopp för 

elev i behov av särskilt stöd 

BUF-DB-2022-

103 

BUF-2022-139 G 1.9 b 2022-08-15 Tematisk kvalitetsgranskning 

inom kommunal 

vuxenutbildning i svenska för 

invandrare 

BUF-DB-2022-

104 

BUF-2022-136 G 1.1 2022-08-17 Överlämnar yttrande till 

diskrimineringsombudsmannen 

BUF-DB-2022-

105 

BUF-2022-140 G 1.18 2022-08-22 Läsårstider och lov/studiedagar 

2023-2024 
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§ 87 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 31 maj 2022 till och med 29 augusti 2022 till handlingarna. 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 124 Rambeslut VP 2023-2025 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 141 Anställning av ny socialchef 

Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 91 Investeringsbudget VP 2023-2025 

Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 94 Delårsrapport 2022-04-30 

Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 99 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser 

Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 100 Färdplan Länsgemensam strategi för god 

och nära vård 

Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 104 Riktlinjer – Politikerhandboken 

Kommunfullmäktige 2022-06-15, § 105 Återrapportering av kommunfullmäktiges 

beslut – första halvåret 2022 

Övrigt 
BUF-2022-135 Diskrimineringsombudsmannen begäran om yttrande 

Meddelande efter hälsoskyddsinspektion på Sexdrega Förskola, 2022-02-11 

Meddelande om registrering av livsmedelsverksamhet, 2022-08-12 

Riskklassning och fastställande av kontrollavgift, 2022-08-12 

Meddelande om avslutat ärende hälsoskyddstillsyn – Landbo förskola, 2022-02-10 


