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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-14
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Bibliotekshuset, Stora salen, 2020-05-14 kl. 08:30-13:30
§§ 65-81

Beslutande
Lena Andersson (S), ordförande, Krister Rohman (KD), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos 
Moschos (S), Lisbeth Ider (V), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M), Marika 
Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare
Christoffer Axelsson (S) ersätter Kristina Spetz-Larsson (S), 
Ulf Persson (C) ersätter Stig Emanuelsson (MP)

Tjänstepersoner
Anneli Alm, Susanne Swärd (§ 65), Marie Vitenberg (68-71), Lars Paulsson (§74-75) , Karin 
Hammerby.

Justering
Utses att justera: Ida Davidsson (M)

Justeringens tid: 2020-05-14

Underskrift sekreterare
Karin Hammerby

Underskrift ordförande
Lena Andersson (S)

Underskrift justerare
Ida Davidsson (M)
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Nämnd/styrelse
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-14
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Underskrift

Karin Hammerby
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/3

§ 65 Information om inkomna beslut och skrivelser 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om inkomna beslut och skrivelser.

 Kommunfullmäktige
BUN 2020/180 Revidering av inkallelseordning, 2020-03-30

 Kommunstyrelsen
BUN 2020/180 Antagande av riktlinjer för uppvaktning och avtackning av 
anställda och förtroendevalda, 2020-03-04
BUN 2020/192 Godkännande av årsredovisningen för stiftelsen Samfonden 
vid Tidaholms gymnasieskola, 2020-04-01

 Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 20:18 2020 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten 
för år 2020

 Drottning Blankas gymnasium
Beslut att gå över till distans- och fjärrundervisning från 2020-03-18.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-05-07
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/30

§ 66 Delegationsbeslut 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen 

till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr Ansvarig

2020-04-02 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id nr 164377
Id nr 164390
Id nr 164395

Skolchef 
Anneli Alm

2020-04-02

4.3 Barnomsorg-Beslut om  
uppsägning av plats pga 
att förälder inte betalt 
avgift eller att platsen ej 
nyttjats

BUN 2020/175

Rektor Helen 
Stadig Redzic

2020-04-03 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id nr 164499
Id nr 164573

Skolchef 
Anneli Alm

2020-04-09 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 165016 Skolchef 

Anneli Alm

2020-04-15 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id nr 165160
Id nr 165163

Skolchef 
Anneli Alm

2020-04-17 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 165386 Skolchef 

Anneli Alm

2020-04-21 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id nr 165578
Id nr 165642

Skolchef 
Anneli Alm

2020-04-22 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 165866 Skolchef 

Anneli Alm

2020-04-28 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 166594 Skolchef 

Anneli Alm

2020-04-29 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id nr 166670
Id nr 166677

Skolchef 
Anneli Alm

2020-04-30 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id nr 166911
Id nr 166953

Skolchef 
Anneli Alm

2020-04-30
1.14 Minnesgåvor och 
uppvaktningar Avtackning 
– avslutande av tjänst

Rektor Carina 
Pettersson

2020-05-05 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 167171 Skolchef 

Anneli Alm
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-05-07

Sändlista
Delegaterna
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Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/215

§ 67 Information om skolskjutsar

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Trafikansvarig Susanne Swärd lämnar muntlig information om hur rutiner kring 
skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning.

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts” nämndsekreterare Karin 

Hammerby, 2020-05-07
 Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i Tidaholms 

kommun.

Sändlista
Trafikansvarig
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/189

§ 68 Beslut om Tillsynsärende över barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som redogörelse till 

kommunstyrelsen lämna av förvaltningen framtaget förslag daterat 
2020-05-07 med de tillägg som yrkats av Krister Rohman (KD) enligt 
bilaga

 Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att utöva sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725) över barn- och utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens beslutade 2020-04-01 § 82 att barn- och 
utbildningsnämnden ska inkomma med skriftlig redogörelse över följande 
punkter:

1/ Hur beredde barn- och utbildningsnämnden ärendet
verksamhetsplan och budget för år 2020?
2/ Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att
säkerställa en ändamålsenlig organisation?
3/ Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för en långsiktig
planering och strategisk utveckling av verksamheten?
4/ Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att
säkerställa en god arbetsmiljö för personalen?

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-30 att uppdra 
till förvaltningen att utifrån arbetsutskottets diskussioner skriva förslag till 
beslut till barn- och utbildningsnämndens möte den 14 maj 2020. Det 
framtagna förslaget enligt uppdraget är utskickat till nämndens sammanträde.

Beslutsgång
Mötet ajourneras under tiden kl. 09.25-09.40

Lena Andersson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden skickar 
förvaltningens förslag till svar, skrivelse daterad 2020-05-07, som redogörelse 
till kommunstyrelsen och att beslutet ska justeras omedelbart.

Krister Rohman (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden skickar 
förvaltningens förslag till svar, skrivelse daterad 2020-05-07, som redogörelse 
till kommunstyrelsen med de tillägg som framgår av bilaga, inlämnad av 
Krister Rohman. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer förslagen 
mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens, Lena Andersson (S), förslag. 
Omröstning begärs.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

JA: Bifall till Lena Anderssons  förslag.
Nej: Bifall till Krister Rohmans förslag.

Omröstningen utfaller med :
JA: 5
NEJ: 6

Följande röstar JA:
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), 
Christoffer Axelsson (S), Lisbeth Ider (V).

Följande röstar NEJ:
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M), 
Marika Lund (SD), Ulf Persson (C).

Ordföranden finner därmed att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Krister Rohmans (KD) förslag och konstaterar att nämnden även beslutat att 
beslutet ska justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
 Förslag till svar enligt arbetsutskottets uppdrag, 2020-05-07
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 43/2020 

”Beslut om Tillsynsärende över barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet”, 2020-04-30

 Tjänsteskrivelse ”Tillsyn av barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter”, barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2020-04-23.

 Kommunstyrelsens beslut § 82/2020 ”Beslut om att initiera 
tillsynsärende över barn- och utbildningsnämndens verksamhet”, 2020-
04-01.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att tillsynsärende över barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet”, kommundirektör Eva Thelin, 2020-
03-20.

Reservation
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), 
Christoffer Axelsson (S), Lisbeth Ider (V) reserverar sig mot beslutet med 
motivering So V vill att förvaltningens objektiva skrivning ska gå med som 
helhet, inte blandas med Krister Rohmans text, vi anser att då är texten inte 
längre objektiv. Förvaltningens text är med som notering:
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

”Förslag till svar i tillsynsärende över barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet

Kommunstyrelsens beslutade 2020-04-01 § 82 att barn- och 
utbildningsnämnden ska inkomma med skriftlig redogörelse över följande 
punkter:

1/ Hur beredde barn- och utbildningsnämnden ärendet
verksamhetsplan och budget för år 2020?
2/ Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att
säkerställa en ändamålsenlig organisation?
3/ Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för en långsiktig
planering och strategisk utveckling av verksamheten?
4/ Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att
säkerställa en god arbetsmiljö för personalen?

Barn och utbildningsnämnden avger redogörelse enligt följande:

1/
Politiker och tjänstepersoner behandlade budget 2020 vid flera tillfällen under 
2019. De flesta gångerna diskuterades budget utanför det formella 
nämndsammanträdet. Prioriteringsförslag vid dessa samtal lämnades till 
förvaltningen 19-05-09, 19-06-11, 19-08-27, 19-10-17, 19-11-07 och 19-12-02.

Förvaltningen påkallar vid flera tillfällen nämnden på vikten av att ta fram 
underlag från båda sidor till budget 2020. Inför utskick till BUN 19-12-12 fanns 
det bara ett förslag från S & V. Samma dag som BUN ägde rum, 19-12-12, 
kom ett budgetförslag från L, M, SD, C, KD & MP. Detta underlag var inte 
komplett, det saknade konsekvensbeskrivningar och tillhörande 
verksamhetsplan. Detta förslag röstades dock igenom.

Vid BUN:s möte 20-01-23 väcks ett nytt ärende att besluta om ändring av 
budget 2020. Nämnden beslutar då fastställa S & V:s förslag till budget från 
19-12-12 och upphäva budgetbeslut 19-12-12. Vid detta tillfälle saknades flera 
ordinarie ledamöter från L, M, SD, C, KD & MP och ersättare fanns inte att 
tillgå.

Vid BUN:s möte 20-02-20 beslutar nämnden åter fastställa det budgetförslag 
som lades fram 19-12-12 med de justeringar som krävdes. 

Ovanstående aktiviteter har bidragit till en turbulent situation inom BUN, både 
vad gäller arbetsmiljö och möjlighet att planera verksamhet.

2/
Nämnden kommer att arbeta för att säkerställa en ändamålsenlig organisation 
utifrån de ekonomiska förutsättningar kommunfullmäktige tilldelar nämnden. 

Det fanns en önskan från BUN om att ta beslut om budget över flera år, t.ex. 2 
år. När beslut om budget 2020 togs 20-02-10, fördes tankar om att förändra 

10



4/4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-05-14
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

budgetprocessen i BUN och förslaget var att ha ett budgetförslag inför 2021 
klart innan sommaren. Utifrån rådande omständigheter är nu detta inte möjligt 
utan får hänskjutas till efter sommaren.

Under 2021 finns en förhoppning om att kunna arbeta mer systematiskt och 
analyserande med förvaltningens och enheternas budget, med regelbundna 
uppföljningssamtal.

3/
Nämnden kommer regelbundet samtala om och fatta så långsiktiga beslut 
som är möjligt. Målsättningen är att innan sommaren kunna preliminärt 
fastställa budget för nästkommande år.

4/
Alla berörda medarbetare – tjänstemän, chefer och politiker - skall bemötas 
med respekt oavsett åsikter i sakfrågor. Det är en grundläggande 
utgångspunkt för nämndens verksamhet. På dagordningen vid AU och BUN 
finns en punkt för arbetsmiljö. Samtal förs om vikten av att öka tilltron mellan 
förvaltning och politik och att använda möjligheten att ställa frågor till 
förvaltningen, för att få underlag inför eventuella frågor.

Förvaltningen arbetar med medarbetarenkäter och uppföljning av dessa. 
Möten mellan KSAU och BUN AU har genomförts där arbetsmiljön mellan 
tjänstepersoner och politik varit på agendan.”

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/193

§ 69 Beslut om Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-april år 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per 30 april 2020 med årsprognos för år 2020.
Utfall per 2020-04-30 är – 3 594 tkr

Nämnd: 3 Barn- och utbildningsnämnd

Helår 2020

Verksamhet 3 pos Utfall Budget Avvikelse Budget * Prognos
Nämnd- och styrelseverksamhet 327 338 11 1 014 32% 0
Musikskola / kulturskola 1 725 1 465 -261 3 773 46% -340
Förskola 25 676 25 955 279 73 313 35% 200
Familjedaghem 0 - 12 år 452 521 69 1 563 29% 0
Fritidshem 5 814 5 682 -132 15 509 37% 0
Förskoleklass 3 609 3 868 259 10 208 35% 0
Grundskola 47 168 46 340 -828 126 203 37% -1 690
Obligatorisk särskola 4 221 3 752 -469 10 061 42% 0
Gymnasieskola 19 701 19 994 293 54 330 36% -2 000
Gymnasiesärskola 3 572 2 122 -1 450 6 366 56% -400
KC 4 461 3 395 -1 066 9 002 50% 0
Fördelas (Bun gemensamt) 2 806 2 508 -298 7 229 39% 0
Totalt 119 533 115 939 -3 594 318 570 39% -4 230

Exported 2020-05-07

* Accumulerat utfall för perioden
Riktmärke april = 33%

Ack. 202001 - 202004 Helår 2020

Grundskola
Underskott beror av personalkostnader främst för särskilt stöd.

Gymnasiesärskolan
Dyrare placeringskostnader än beräknat på vårterminen.

KC
Till stor del statsbidragsfinansierad verksamhet där vi väntar på intäkter både i 
form av statsbidrag och försäljning av platser.
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Månadsrapport för barn- och 

utbildningsnämndens avseende januari-april år 2020” 
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2020-05-07

 Bilaga 1, Månadsrapport april 2020 (Barn- och utbildning)

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/205

§ 70 Information om redovisning av uppkommet budgetunderskott 
2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-20 togs följande 
beslut på Krister Rohmans yrkande:

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen analyserar 
verksamheten och redovisar var i verksamheten underskotten 
uppkommit, dvs belopp, ansvarsområde och orsak. Redovisas för 
nämnden i maj 2020.

Enligt ekonomichef Henrik Johansson ska denna arbetsuppgift ej prioriteras 
av förvaltningsekonom. Dessa uppgifter finns beskrivet i 
verksamhetsberättelse 2019.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 

lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Mötet ajourneras kl 10.55-11.10

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om redovisning av uppkommet 

budgetunderskott”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-29

Reservation
Krister Rohman (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
Skolchef
Förvaltningsekonom
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2020/216

§ 71 Fördelning av tilläggsbelopp för extraordinära insatser

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela medel endast för ht 2020 
och invänta beslutad budget för år 2021 innan tilldelning görs för vt 2021.

Sammanfattning av ärendet
Varje år enligt resursfördelningsmodellen och tidigare tagna beslut delas 
3 000 tkr ut i tilläggsbelopp för extraordinära insatser. Dessa medel fördelas 
ett år i taget av CRT inför läsårsstart.

I riktlinjen för resursfördelning står följande:

”3.2 Tilläggsbelopp för extraordinära insatser
Tillägget avser barn och elever inom samtliga verksamheter som har 
omfattande behov av särskilt stöd. För att få tilläggsbelopp görs en särskild 
ansökan med en tydlig beskrivning av barnet / elevens behov och vilka 
åtgärder som krävs för att möta dessa behov. Det skall också framgå att 
behoven inte kan mötas genom organisatoriska eller pedagogiska 
anpassningar som kan anses vara inom ramen för ordinarie barn- /elevpeng. 
Tilläggsbeloppet är knutet till enskilt barn/elev och följer med om barnet/eleven 
byter förskola/skola. Ny prövning görs av CRT inför varje läsårstart.”

Inför läsårstart 2020/2021 finns möjlighet att titta på denna tilldelning som i ett 
led i anpassningar och åtgärdsplan. Den totala potten för 2020 är 3 miljoner 
kronor varav 1,7 är förbrukade på vårterminen då vårterminen räknas som 7 
månader och höstterminen 5 månader.
I ett led att se över alla våra kostnader för att klara ekonomin ser vi i detta läge 
att det finns tre alternativ i detta ärende:

1- Att ta beslut att inte tilldela några medel inför läsår 2020/2021.
2- Att tilldela medel endast för ht 2020 och invänta beslutad budget för år 

2021 innan tilldelning görs för vt 2021.
3- Att låta tilldelning löpa på och dela ut medel för läsår 2020/2021.

Förslag till beslut
- Förvaltning föreslår nämnden att besluta enligt något av följande 

alternativ:
1. Att ta beslut att inte tilldela några medel inför läsår 2020/2021.
2. Att tilldela medel endast för ht 2020 och invänta beslutad budget 

för år 2021 innan tilldelning görs för vt 2021.
3. Att låta tilldelning löpa på och dela ut medel för läsår 2020/2021

Beslutsgång
Mötet ajourneras kl 11.35-11.55.
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Ulf Persson (C) och Christoffer Axelsson (S) yrkar att nämnden beslutar enligt 
alternativ 2.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fördelning av tilläggsbelopp för extraordinära 

insatser”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2020-05-07.

Sändlista
Skolchef
Förvaltningsekonom
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2020/99

§ 72 Beslut om Förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm

Ärendet tas upp i budgetberedningen och behandlas inte vid dagens 
sammanträde.
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2020/195

§ 73 Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg

Ärendet tas upp på budgetberedningen och behandlas inte vid dagens 
sammanträde.
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2019/378

§ 74 Beslut om Taxa Kulturskolan Smedjan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa barn- och utbildningsförvaltningens förslag till taxa för 
Kulturskolan Smedjan.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att den nya taxan för Kulturskolan Smedjan ska träda ikraft i 
samband med terminsstart hösten år 2020.

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
utreda huruvida det vore möjligt att erbjuda avgiftsfri undervisning vid 
kulturskolan för barn vars vårdnadshavare har särskilt låga inkomster.

Sammanfattning av ärendet
Kulturskolan Smedjan bedriver undervisning i olika konstformer för barn och 
unga. I november 2019 tog förvaltningen fram ett förslag till förändrade 
avgifter för sådan undervisning. 

Den 12 december 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden att 
”återremittera ärendet vad gäller den höjda avgiften för instrumentlektioner 
och danslektioner för att kompletteras med en åtgärdsplan och 
konsekvensbeskrivning efter anpassningar” (§136/2019 BUN). 

Förvaltningen har sammanställt ett dokument som förtydligar hur förslaget till 
ny taxa skiljer sig från nuvarande avgifter, se bilagan Förvaltningens förslag 
angående förändrad taxa för deltagande i undervisning vid Kulturskolan 
Smedjan. Förvaltningen har även sammanställt ett förslag till slutgiltigt 
styrdokument, se bilagan Taxa Kulturskolan Smedjan.

Förvaltningens förslag till ny taxa för Kulturskolan ingår i en större åtgärdsplan 
som kulturskolans verksamhetschef har tagit fram i syfte att genomföra de 
ekonomiska anpassningar som barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut 
om i budgeten för år 2020. Den nya taxa som förvaltningen föreslår beräknas 
ge kulturskolan ett tillskott på ca 100 tkr på ett helår. Syftet med att höja 
avgifterna är att öka kulturskolans intäkter och därmed bidra till att 
kulturskolans befintliga verksamhet kan fortgå. 

Förvaltningen redovisar en barnkonsekvensanalys som beskriver möjliga 
konsekvenser vid beslut om höjda avgifter för deltagande i kulturskolans 
undervisning. Ett beslut om höjda avgifter för deltagande i kulturskolans 
undervisning berör samtliga barn som ingår i kulturskolans målgrupp, det vill 
säga alla barn mellan 2–18 år i kommunen. 

Ett möjligt sätt att värna alla barns rätt till kultur vore att kombinera höjda 
avgifter med införandet av en bestämmelse som innebär att familjer med lägre 
inkomster befrias från avgifter vid deltagande i kulturskolans undervisning. En 
sådan modell brukas av flera kommuner i landet. Förvaltningen ser att det, ur 
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ett barnrättsperspektiv, vore önskvärt att utreda huruvida en sådan lösning är 
möjlig att ta i bruk även i Tidaholms kommun.

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa barn- och utbildningsförvaltningens förslag till taxa för 
Kulturskolan Smedjan.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att den nya taxan för Kulturskolan Smedjan ska träda ikraft i 
samband med terminsstart hösten år 2020.

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
utreda huruvida det vore möjligt att erbjuda avgiftsfri undervisning vid 
kulturskolan för barn vars vårdnadshavare har särskilt låga inkomster.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut angående taxa för Kulturskolan Smedjan”, 

verksamhetschef Lars Paulsson, 2020-04-22.
 Förvaltningens förslag till förändrad taxa för deltagande i undervisning 

vid Kulturskolan Smedjan, verksamhetschef Lars Paulsson, 2020-04-
22.

 Förslag till styrdokument ”Taxa Kulturskolan Smedjan”, 
verksamhetschef Lars Paulsson, 2020-04-22.

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 136/2019 ”Beslut om taxor för 
Kulturskolan 2020”, 2019-12-12.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kulturskolan
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2020/199

§ 75 Beslut om Uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens 

förslag till uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan.

Sammanfattning av ärendet
Kulturskolan Smedjan bedriver undervisning i olika konstformer för barn och 
unga. I november 2019 tog förvaltningen fram ett förslag till 
uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan.

Den 12 december 2019 beslutade nämnden att ”återremittera ärendet för att 
kompletteras med en tydligare uppdragsbeskrivning och verksamhetsmål 
samt ett förtydligande kring huruvida kostnaderna är termins- eller årsvis” (§ 
136/2019 BUN).

Förvaltningen har tagit fram ett förtydligat förslag till uppdragsbeskrivning, se 
bilagan ”Uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan”.

I beslutet § 136/2019 BUN efterfrågar nämnden ett verksamhetsmål för 
Kulturskolan Smedjan. Enligt Tidaholms kommuns riktlinje Styrning, ledning 
och uppföljning (antagen av KS 2016-11-09) ska nämndens verksamhetsmål 
utgå ifrån de strategiska mål som kommunfullmäktige beslutar om. 
Verksamhetsmålen ska ingå i den verksamhetsplan som nämnden fastställer 
tillsammans med budget i december varje år. Förvaltningen inväntar 
kommunfullmäktiges beslut om strategiska mål för år 2021 och har därför 
ännu inte formulerat något förslag till verksamhetsmål för Kulturskolan 
Smedjan.  

I beslutet § 136/2019 BUN efterfrågar nämnden även ”ett förtydligande kring 
huruvida kostnaderna är termins- eller årsvis”. Frågan om förändrade avgifter 
för deltagande i undervisning vid Kulturskolan Smedjan behandlas i ärendet 
Taxa Kulturskolan Smedjan (BUN 2019/378).

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens 

förslag till uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan”, 

verksamhetschef Lars Paulsson, 2020-04-22.
 Förvaltningens förslag ”Uppdragsbeskrivning för Kulturskolan 

Smedjan”, verksamhetschef Lars Paulsson, 2020-04-21.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 136/2019 ”Beslut om taxor för 

Kulturskolan 2020”, 2019-12-12.
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Sändlista
Kulturskolan Smedjan
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2020/15

§ 76 Beslut om Tidaholmsförslag - Alternativ flytt av 5-åringar och 
andra förskolebarn

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå förslaget om alternativ till flytt av 5-åringar.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget handlar om att undvika att flytta 5-årsverksamhet till lokaler på 
Rosenbergskolan och Forsenskolan. Anmälaren ger olika alternativ till att låta 
5-åringarna vara kvar på sina nuvarande förskolor.

I förslaget finns inte ett underlag som täcker alla de aspekter som måste tas i 
beaktande vid planering och beslut angående kommunens 
förskoleverksamhet och förskolornas lokaler. 

Förvaltningens bedömning är att Tidaholmsförslaget om alternativ till flytt av 5-
åringar och andra förskolebarn inte är möjligt att genomföra. Det finns inte 
möjlighet att bereda plats för ca 65 förskolebarn i de lokaler som sedan 
tidigare inrymmer förskoleverksamhet. 

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå förslaget om alternativ till flytt av 5-åringar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar 

och andra förskolebarn”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-20.
 Kommunfullmäktiges beslut § 133/2019 "Handlingar att anmäla”, 2019-

12-16
 Tidaholmsförslag om alternativ till flytt av 5-åringar.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/194

§ 77 Beslut om Inriktningsbeslut Sommarkollo 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med personal till 

årets sommarkollo i G:a Köpstad.

Sammanfattning av ärendet
 Tjänsteskrivelse ”Beslut sommarkollo”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-

20.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 156/2015 ”Beslut om att 

besvara kultur- och fritidsnämnden om kolloverksamhet 2016”, 2015-
11-19.

Under rådande förhållande bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att vi 
inte ska bidra med personal till denna aktivitet.

Förslag till beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte bidra med personal till 

årets sommarkollo i G:a Köpstad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut sommarkollo”, skolchef Anneli Alm, 2020-04-

20.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 156/2015 ”Beslut om att 

besvara kultur- och fritidsnämnden om kolloverksamhet 2016”, 2015-
11-19.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
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2019/262

§ 78 Beslut om Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta tillägget punkt 5.23 i 

delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden enligt 
upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning, genom ett tillägg i avsnitt 5. 
Förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Enligt tillägget punkt 5.23 delegeras till rektor att fatta beslut om fjärr- och 
distansundervisning (7 § i förordning (2020:115)), om det behövs på grund av 
att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler 
därför att de följer eller har följt en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta tillägget punkt 5.23 i 

delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden enligt 
upprättat förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning”, nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-05-07
 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, 

2020-05-07

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/213

§ 79 Beslut om eventuellt byte av namn på skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hökensåsskolan byter 

namn till Hellidskolan.

Sammanfattning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 30 april 
2020 beslutade arbetsutskottet att uppdra åt förvaltningen att innan 
förvaltningen går vidare med planer för eventuellt byte av namn på 
Hökensåsskolan så ska förvaltningen vid nästa sammanträde med barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott presentera alla kostnader som uppkommer 
vid ett eventuellt namnbyte samt finansieringsförslag så att arbetsutskottet kan 
föreslå barn- och utbildningsnämnden hur ärendet ska hanteras. 

Barn- och utbildningsnämnden bör redan nu ta ställning till ett eventuellt 
namnbyte varför kostnadsberäkningen presenteras direkt vid nämndens 
sammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hökensåsskolan byter 

namn till Hellidskolan

Beslutsgång
Nämnden ajourneras kl 12.30-12.40 och 12.50

Krister Rohman (KD), Marika Lund (SD) och Jenny Lind (L) yrkar att nämnden 
beslutar att Hökensåsskolan behåller namnet Hökensåsskolan även efter 
sammanslagningen av högstadierna. Nämndens ekonomiska situation medger 
inga nya kostnader. Även personalinsatser kostar.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om eventuellt byte av namn på 

Hökensåsskolan”, skolchef Anneli Alm, 2020-05-07
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 52/2020 

”Redovisning av alla kostnader före eventuellt byte av namn på skola”, 
2020-04-30

Reservation
Krister Rohman (KD), Marika Lund (SD) och Jenny Lind (L) reserverar sig mot 
beslutet.

Sändlista
Skolchefen
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2020/1

§ 80 Information från skolchef 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen lämnar information vid mötet.

- Arbetet med anledning av covid-19
- Organisationsförändring grundsärskolan och träningsskolan
- Förändring i ledningsorganisation elever 7-9
- Samarbete med socialtjänsten
- Projektering ombyggnation Hökensås
- Delaktighetsprojekt 

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen 

till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Karin 

Hammerby, 2020-05-07
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2020/2

§ 81 Information från ordförande 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar information vid mötet.

- Budgetberedningen har börjat sitt arbete. 
- Arbetsmiljön,  genomgång av läget i nämnden.

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Karin Hammerby, 2020-05-07.
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