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§ 40 
Godkännande av dagordning  

Beslut 
Godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommer: 

 Torsten Lindh (S) lyfter fråga om val av ersättare till funktionshinderrådet som 

övrig fråga.  

 Ann Wallnedal (LPo) lyfter fråga om skolfotografering i skolan 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 
Torsten Lindh (S): Vill lyfta fråga om val av ersättare till funktionshinderrådet som 

övrig fråga. 

Ann Wallnedal (LPo): Vill lyfta fråga om skolfotografering i skolan som övrig fråga.  

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

dem. 
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§ 41 
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 budgetuppföljningen under punkten 

Delårsrapport april 2022. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom. 
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§ 42 
Delårsrapport april 2022  
Diarienummer: BUF-2022-004 042 

Beslut  
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 2022. 

Sammanfattning 
Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden har upprättats av 

ekonomienheten. 

Det  totala prognostiserade underskottet för förvaltningen uppgår till  2 000 000 

miljoner kronor för hela året. 

Följande faktorer har störst påverkan på årets negativa prognos: 

 högre lönekostnader 

 högre kostnader för interkommunala ersättningar inom skola och 

barnomsorg  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 22 

Delårsrapport 2022, 2022-04-30 

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

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

Protokollsbilaga 
Delårsrapport 2022, 2022-04-30 
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Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-05-10  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

8 (30) 
 

§ 43 
Ersättningsmodell för fristående och 
kommunal förskola och skola   
Diarienummer: BUF-2022-051 605 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ny ersättningsmodell ska grunda sig på 

ersättning per inskrivet barn/elev.   

Upphäva tidigare beslut kring ersättningsmodell som grundar sig på ersättning per 

tillsynstimma för barn/elev.   

Den nya ersättningsmodellen omfattar: 

 Fristående skolor och förskolor inom Svenljunga kommun. 

 Fristående skolor och förskolor inom Sjuhäradsområdet. 

 Fristående och kommunala skolor och förskolor utanför Sjuhäradsområdet.  

Den nya ersättningsmodellen gäller: 

 Från 1 juli 2022 för grundskola och fritidshem. 

 Från 1 augusti 2022 för förskola och förskoleklass.  

Sammanfattning 
I samband med tidigare tillsyn av fristående förskola framkom frågor från nämnden 

kring underlag för utbetalning av bidrag. Barn- och utbildningsnämnden har i 

samband med detta gett förvaltningen i uppdrag att se över sina rutiner för 

kontroll av inlämnade uppgifter för utbetalning av bidrag till fristående förskola. 

Enligt tidigare beslut baserar sig beräkning av ersättning på tillsynsschema som 

fristående förskola och fritidshem lämnade in till kommunen. De inlämnade 

schemana behöver i vissa fall i sin tur kontrolleras av tjänsteman på förvaltningen. 

Det här arbetssättet har medfört administrativt merarbete och uppgifterna är 

fortsatt opålitliga.  

Barn- och utbildningsförvaltningen betalar idag ut ersättning per tillsynstimma men 

föreslår att byta bidragsmodell till bidrag per inskrivit barn i likhet med Sjuhärads 

gemensamma modell. Efter en omvärldsspaning har barn- och 
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utbildningsförvaltningen kommit fram till att 9 av 10 tillfrågade kommuner betalar 

ut bidrag för antal barn istället för antal tillsynstimmar.  

I samband med översyn av ersättningsmodell för förskola är det naturligt att även 

se över och förtydliga ersättningsmodell för andra skolformer så som grundskola, 

fritidshem och förskoleklass. 

Ekonomi 
Beslutet förväntas att ge bättre förutsättningar att ge korrekt kompensation till 

fristående och kommunala verksamheter.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 23 

Tjänsteutlåtande 2022-04-14 

Beräkning av ersättning till fristående och kommunala skolor och förskolor 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Julija Kulneff, ekonom, Agneta Elverlind, planerings- och 

utredningssekreterare och Yvonne Claesson, assistent. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Yvonne Claesson, assistent 
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§ 44 
Riktlinje för sockersmart förskola, fritidshem, 
låg- och mellanstadieskola 
Diarienummer: BUF-2021-153 609 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinje för en sockersmart 

förskola, fritidshem, låg- och mellanstadieskola i Svenljunga kommun. 

Sammanfattning 
Kommun arbetar för en likvärdig skola. Idag finns olika syn i olika verksamheter på 

hur sockerrika produkter serveras. 

Förslag till riktlinjen presenterades i barn- och utbildningsnämnden 7 december 

2021. Riktlinjen godkändes inte på grund av att nämnden önskade att Mogaskolan 

7-9 inte skulle involveras i riktlinjen då det pågick en större diskussion kring 

skolmaten. Efter nämndens önskemål är riktlinjen nu reviderad och riktar sig till 

förskola, fritidshem, låg- och mellanstadieskola.  

Beredning 
Förslaget är framtaget i samverkan mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, skola, 

elevhälsa, folkhälsostrateg, BVC och folktandvården. Förslaget till riktlinjen har varit 

på remissrunda hos ledningsgruppen i barn- och utbildningsförvaltningen samt 

presenterats och godkänts i folkhälsorådet 4 juni 2021.  

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 21 

Tjänstutlåtande 2022-04-04 

Förslag - Riktlinje för en sockersmart förskola, fritidshem, låg- och 

mellanstadieskola 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Erika Till, folkhälsostrateg. 

Protokollsbilaga 
Riktlinje för en sockersmart förskola, fritidshem, låg- och mellanstadieskola 

Beslutet expedieras till 
Folkhälsorådet i Svenljunga kommun  

Erika Till, folkhälsostrateg 

Maria Hafsten, Folktandvården 

Johanna Mesrati Westfalk, Folktandvården 

Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef 

Tommy Fock, barn- och utbildningschef 

Rektorer på förskola, fritidshem och skola
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§ 45 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård 
Diarienummer: BUF-2022-074 600   

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till  

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och lämnar ärendet vidare 

för beslut i kommunfullmäktige.   

Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 

som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 

förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 

omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den 

länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. Syftet med en 

omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 

utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  

VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. VästKoms styrelse 

rekommenderar kommunalförbunden att sin tur rekommendera sina respektive 

medlemskommuner att ta beslut om färdplanen.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 24 

Tjänsteutlåtande 2022-04-06 

Ordförandebeslut i Direktionen kring Färdplan  - länsgemensam strategi för god 

och nära vård, 2022-03-09  

Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, 2022-04-05 
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Föredragande 
Ärendet föredrogs av Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 46 
Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser 
Diarienummer: BUF-2022-072 600  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och 

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och lämnar ärendet vidare för 

beslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 

reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 

På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och sjukvårdsavtalet 

uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen 

ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. 

VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms 

styrelse rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina 

respektive medlemskommuner att ta beslut om Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

därefter teckna avtal med Västra Götalandsregionen. 

Ekonomi 
Förslaget förväntas inte påverka ekonomin.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 25 

Tjänsteutlåtande 2022-04-06 

Ordförandebeslut i Direktionen kring Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser, 2022-03-09 

Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, 2022-04-05  

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

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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§ 47 
Holsljunga skolverksamhets 
upptagningsområde 
Diarienummer: BUF-2022-070 610  

Beslut 
Elever från Holsljunga skolverksamhets upptagningsområde hänvisas till Mjöbäck 

skola i årskurs F-2 och till Överlida skola i årskurs 3-6. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 14 mars 2022, § 44 att den kommunala 

skolverksamheten i Holsljunga skola ska avvecklas från och med höstterminen 

2022.  

Med anledning av beslutet ska verksamhet som påverkas hänvisas till annat 

upptagningsområde.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 26 

Tjänsteutlåtande 2022-04-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-14, § 44 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Wallnedal (LPo): Fortsatt kommunal grundskoleverksamhet i Holsljunga under 

läsåret 2022/2023.  



Svenljunga kommun Paragraf 

§ 47 

Barn- och utbildningsnämnden  

2022-05-10 

s 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

17 (30) 

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

frågar först på arbetsutskottets förslag till beslut och därefter på Ann Wallnedals 

(LPo) förslag till beslut och finner att nämnden bifaller enligt arbetsutskottets 

förslag till beslut.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Monica Björsell, rektor Holsljunga skola 

Förvaltningens ledningsgrupp 

Ekonomienheten 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-05-10  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

18 (30) 
 

§ 48 
Utemiljö Mogaskolan F-6 
Diarienummer: BUF-2022-077 667  

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

kostnadsförslag på en förbättrad utemiljö på Mogaskolan F-6. Kostnadsförslaget 

ska presenteras på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 7 juni 2022.   

Sammanfattning 
På planeringsdagarna presenterades ett önskemål från förvaltningen om att 

förbättra utemiljön på Mogaskolan F-6.  

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 27 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Torsten Lindh, barn och utbildningsnämndens ordförande. 

Beslutet expedieras till 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 
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§ 49 
Ny skolorganisation i centralorten  
Diarienummer: BUF-2022-079 619  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda en ny 

skolorganisation i centralorten.  

En utredning till en ny skolorganisation i centralorten ska vara klar till barn- och 

utbildningsnämndens första sammanträde 2023. 

Reservationer 
Ann Wallnedal (LPo) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig 

reservation. 

Sammanfattning 

Under planeringsdagarna presenterade förvaltningen en vision om en ny 

skolorganisation i centralorten relaterat inför de utmaningar som förvaltningen står 

inför med ett ökat elevantal samt säkerhetsaspekten i skolorna. Hur ska skolorna i 

centralorten vara organiserade och förlagda för att kunna ge elever och personal 

de bästa förutsättningarna.    

Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolorganisation i centralorten 

innebär en utredning utifrån den vison som presenterats under planeringsdagarna.  

Beredning 
Ärendet lyfts som en övrig fråga i arbetsutskottet den 26 april 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets  

förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 30 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Torsten Lindh, barn och utbildningsnämndens ordförande. 
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Protokollsbilaga 
Reservation från Ann Wallnedal (LPo) 2022-05-10. 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Tommy Fock, barn- och utbildningschef 
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§ 50 
Attestantförteckning   
Diarienummer: BUF-2022-69 040  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna attestantförteckning för barn- 

och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning 
Enligt gällande attestreglemente ska varje nämnd svara för att upprätta och hålla 

en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter och deras attesträttigheter. 

Nämnden ska minst en gång om året ta beslut kring attestantförtekningen. 

Attestreglementet beskriver vilka beloppsgränser som finns. I vissa verksamheter 

kan undantag från beloppsgränserna behöva beslutas av nämnden.  

11 maj 2021, § 46 beslutade barn- och utbildningsnämnden om undantag i 

beloppsgränserna vilka numera finns angivna i gällande attestantförteckning.   

Förvaltningens anser att nu gällande attestantförteckning inte behöver förändras 

utan kan antas igen, i sin helhet, med anledning av angivelser i attestreglementet.         

Ekonomi 
Beslutet förväntas inte påverka ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 28 

Tjänsteutlåtande 2022-04-05 

Attestantförteckning för barn- och utbildningsnämnden  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, nämndsekreterare.  
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Protokollsbilaga 
Attestantförteckning för barn- och utbildningsnämnden  

Beslutet expedieras till 
Ekonomienheten 

Rektorsgruppen  

Lokalvården
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§ 51 
Revidering av delegationsordning och 
verkställighetsförteckning för barn- och 
utbildningsnämnden  
Diarienummer: BUF-2022-049 002  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna revidering av delegationsordning 

och verkställighetsförteckning för barn- och utbildningsnämnden. 

Upphäva tidigare delegationsordning och verkställighetsförteckning för barn- och 

utbildningsnämnden antagen 29 mars 2022, § 34. 

Sammanfattning 

Grupp A 1.9 i delegationsordningen ger arbetsutskottet delegation på att bevilja 

eller avslå ett barns vårdnadshavares begäran att barnet som haft uppskjuten 

skolplikt ska börja direkt i grundsärskolan årskurs 1 utan att först gått ut 

förskoleklassen enligt Skollagen 7 kap. 11 b §. 

Bestämmelsen i 7 kap. 11 b § skollagen stadgar en rättighet. Vad som krävs är att  

vårdnadshavarna begär detta. Det handlar inte om någon prövning som nämnden 

har att göra utan kommunens uppgift ligger i att kontrollera att båda 

vårdnadshavarna står bakom begäran.  

Därför föreslås att Grupp A 1.9 i delegationsordningen tas bort och läggs till i 

verkställighetsförteckningen där rektor för grundsärskolan blir verkställande.  

Ekonomi 
Beslutet förväntas inte påverka ekonomin. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 26 april 2022. Arbetsutskottet föreslår 

att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-04-26, § 29 
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Tjänsteutlåtande 2022-04-12 

Förslag - Reviderad delegationsordning och verkställighetsförteckning för barn- och 

utbildningsnämnden  

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, nämndsekreterare.  

Protokollsbilaga 
Reviderad delegationsordning och verkställighetsförteckning för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till 
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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§ 52 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  

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

 Incident på Mogaskolan årskurs 7-9. 

 Rekrytering av ny rektor för Mogaskolan F-6 . 

 Rekrytering av ny förskolerektor till centralorten. 
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§ 53 
Övrig fråga – val av ersättare till 
funktionshinderrådet 
Diarienummer: BUF-2019-008  600 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden väljer Marita Karlsson (L) till ersättare i 

funktionshinderrådet.  

Sammanfattning 
Det ligger på nämnden att utse en ersättare till funktionshinderrådet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann-Louise Karlsson (-): Föreslår Marita Karlsson (L) som ersättare.  

Peo Rosander (S): Föreslår Helen Johnsson (S) som ersättare. 

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

sluten votering ska genomföras. 

Omröstningsresultat 
Med 5 stycken röster på Marita Karlsson (L) och 4 stycken röster på  

Helen Johnsson (S) har nämnden utsätt Marita Karlsson (L) till ersättare i 

funktionshinderrådet.  

Beslutet expedieras till 
Funktionshinderrådet 
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§ 54 
Övrig fråga – skolfotografering i skolan 
Diarienummer: BUF-2022-090 030 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att ärendet inte ska behandlas politiskt  

då det inte är en politisk fråga.   

Sammanfattning 
Diskussion kring inkommen skrivelse till nämndens ledamöter 5 maj 2022 gällande 

återinförande av skolkatalog/skolfotografering.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen 2022-05-05   
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§ 55 
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-2022-22 BUF-2022-043 C 1.1 2022-01-19 Beslut om mottagande i 

grundsärskolan 

BUF-DB-2022-31 BUF-2022-028 

 

D 1.3 2022-03-21 Uppsägning av 

barnomsorg 2022 

BUF-DB-2022-32 BUF-2022-011 D 1.5  2022-03-21 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-33 BUF-2022-011 D 1.5 2022-03-23 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-34 BUF-2022-064 I 1.1 2022-03-25 Avskrivning av fordran  

BUF-DB-2022-35 BUF-2022-065 I 1.1 2022-03-25 Avskrivning av fordran  

BUF-DB-2022-36 BUF-2022-066 I 1.1 2022-03-25 Avskrivning av fordran  

BUF-DB-2022-37 BUF-2022-011 D 1.5 2022-03-31 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-2022-38 BUF-2022-011 D 1.5 2022-03-31 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-39 BUF-2022-007 H 1.2 Mars månad Anställningar barn- och 

utbildningsförvaltningen 

2022 

BUF-DB-2022-40 BUF-2022-008 D 1.2 2022-04-06 Placera barn i förskola 

och fritidshem 2022 

BUF-DB-2022-41 BUF-2022-011 D 1.5 2022-04-13 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-42 BUF-2022-075 C 1.1 2022-04-05 Beslut om mottagande i 

grundsärskolan 

BUF-DB-2022-43 BUF-2022-076 C 1.1 2022-04-05 Beslut om mottagande i 

grundsärskolan 

BUF-DB-2022-44 BUF-2022-011 D 1.5 2022-04-19 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-45 BUF-2022-011 D 1.5 2022-04-28 Avtal för val av förskola, 

fritidshem, grundskola 

och/eller gymnasieskola 

i annan kommun 2022 

BUF-DB-2022-46 BUF-2022-008 D 1.2 2022-05-02 Placera barn i förskola 

och fritidshem 2022 
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§ 56 
Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

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

och med 22 mars 2 maj 2022 till handlingarna. 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21, § 70 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2021 över kommunens nämnder 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21, § 76 Anställning av ny kommunchef 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11, § 56 - Revisionsberättelse och 
ansvarsfrihet för år 2021 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11, § 57 - Svenljunga kommuns 
årsredovisning år 2021 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-11, § 58 - Uppföljning intern kontroll 2021 
för kommunen och bolagen - Självskattning  


