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BN § 113   
 
Förändring av dagordningen 

 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden. 

 
Krister Karlsson (V) anmäler följande ärende till dagens sammanträde: 
•  Information om dialog mellan Altorpskolan och Kunskapskällan 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______  
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BN § 114   
 
Besök av representanter från socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har bjudit in representanter från socialnämnden till bildnings-
nämndens sammanträde för en dialog. Sandra Säljö, förvaltningschef på social-
förvaltningen, Eva Larsson (C), socialnämndens ordförande samt Anna Wetter-
brandt, rektor för särskolan, verksamhetschef för elevhälsan, och chef för öppna 
förskolan medverkar på dagens sammanträde.  
 
Bildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att sam-
ordna insatser som rör barn och ungdom. Samverkan mellan verksamheterna för-
skola, skola och socialtjänst för att möta barn i behov av stöd på alla nivåer är 
därför av stor betydelse. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen har flera 
gemensamma forum där de samverkar på olika sätt. Exempel på gemensamma 
forum är:  
 
- SSPF vilken är en arbetsgrupp bestående av representanter för skola, social-
tjänst, polis och fritidsverksamhet.  
 
- Familjecentralen som är en samverkan mellan kommunens bildningsförvaltning 
och socialförvaltning samt regionens barnmorskemottagning, barnhälsocentral 
och vårdcentral kring barn 0-6 år och deras föräldrar. 
 
- Frukostmöten mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen för in-
formation och gemensamma frågeställningar mellan förskola, skola och social-
tjänst. Ett forum för samverkan och kompetensutveckling. 

 
Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen har även gemensamma satsningar 
och framåt ser man att det är viktigt att bibehålla den goda dialogen och fortsätta 
samverka kring insatser som rör barn och unga.  

 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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BN § 115  DNR UN 193/2022 601 
 
Information om remissvar kring samverkansavtal avseende  
familjecentralen 
 
Sammanfattning 
Erik Thaning, utvecklingsledare och Anna Wetterbrandt, rektor för särskolan, 
verksamhetschef för elevhälsan och chef för öppna förskolan informerar nämn-
den om samverkansavtalet avseende familjecentralen.  
 
På uppdrag av Vårdssamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett 
samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 
Västra Götalandsregionen tagits fram. En familjecentral eller familjecentralslik-
nande verksamhet är en verksamhet och en mötesplats där föräldrar och barn kan 
träffas, utbyta erfarenheter och där det finns kompetens i nära samverkan. Ingå-
ende basverksamheter är barnhälsovård, öppen förskola och/eller mödrahälsovård 
och/eller socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyg-
gande och stödjande.  
 
Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och familje-
centralsliknande verksamhet i Västra Götaland är:  
 
-  att tydliggöra uppdrag och förväntningar  
-  att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna  
- att kvalitetssäkra verksamheterna 
 
Genom detta är förhoppningen att bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkning-
en. 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______  
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BN § 116                     DNR UN 3/2022 606 
 
Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har upprättat en budget och verksamhetsplan för planpe-
rioden. Budgeten tar hänsyn till skollag (2010:800), samt skolförordning 
(2011:185) som bland annat anger att elever och barn skall ha lika tillgång till ut-
bildning samt likvärdig utbildning oavsett vilken skola man går på. Bildnings-
nämndens budgetram för 2023 är 264 986 tkr, vilket är en ökning med 7 132 tkr 
jämfört med föregående års ingående budgetram. Ökningen härleds till prisök-
ningar, demografiförändringar, nationella beslut, kapitalkostnadsförändringar, 
tilläggsbelopp, ramväxling, samt förändrad ram på grund av den politiska priori-
teringen mellan 2021-2024. 
 
Hela bildningsnämndens tilldelade budgetram om 264 986 tkr är utfördelad till 
verksamheterna. Nivån på barnpeng och fritidshemspeng räknas inte upp 2023. 
Elevpeng för grundskola och landsbygdsstöd räknas upp 1 %. Gymnasiets pro-
grampeng ökar med 4,98 tkr vilket motsvarar en omfördelning av lokalkostnader 
under det tillfälligt lägre elevantalet. Hela lönen för bibliotekschefen är flyttad till 
biblioteket. Verksamheterna får full täckning för sina fasta kostnader så som 
hyra, städ, vaktmästeri, kost och kapitalkostnader. Högre kapitalkostnader märks 
främst av i grundskolornas budget. Även fakturering av pedagogiska måltider 
påverkar främst grundskolorna men även förskola vilket bidrar till utökad bud-
getram. Omfördelning och prioritering av budgetmedel till vissa av verksamhet-
erna har också gjorts. Nyttjande av flyktingbufferten görs om 1 725 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-05 
Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns. 

 
Presidiets förslag till beslut: 
• I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
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Fortsättning BN § 116 
 
Beslutsgång 
Bildningsnämnden önskar att vissa redaktionella ändringar görs i budget och 
verksamhetsplanen 2023 så som förtydliganden kring namnen på kooperativen. 
Förvaltningen justerar budget och verksamhetsplanen 2023 till justeringen.  
 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Bildningsnämndens beslut 
1. Budget och verksamhetsplan 2023 för bildningsnämnden godkänns. 
 
______  

 
För kännedom till: Ekonomiavdelningen 
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BN § 117   

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 

Protokoll från Sjuhärads kommunal-
förbund 2022-09-16  

UN postlista 
7/2022 

 
Bildningsnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BN § 118  
 
Övrigt 
 
Altorpskolan och Kunskapskällan 
Krister Karlsson (V) informerar om att Altorpskolan ska möta Kunskapskällan 
för en dialog. 
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
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Elektroniska underskrifter
Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 
elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 
Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 
underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.
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