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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2019-12-12

Lokal Folkabo, 2019-12-12 kl 08:30 – 13:30
§§ 129-147
Beslutande
Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson
(MP), Sophia Breman (C), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M)
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Alfredsson (M)
Ersättare
Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Othmar Fiala (S), Jenny Svensson (L)
Tjänstepersoner
Anneli Alm, skolchef
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 139 – 140, § 145
Nina Kindbom, elevhälsochef § 134
Kerstin Gustafsson, skolsköterska § 134
Rebecca Andersson, skolkurator § 134
Susanne Swärd, trafikansvarig § 135
Lena Kulin, kvalitetsutvecklare §§ 141 - 145
Carina Ålebring Johansson, kvalitetsutvecklare §§ 141 - 145
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare
Övriga
Jonas Storm, lärarförbundet, § 135, §§ 140 – 145
Jan Enroth, lärarnas riksförbund §§ 129-136, §§ 138-145
Justering
Utses att justera: Kristina Spetz Larsson (S)
Justeringens tid: 2019-12-19
Underskrift sekreterare
Underskrift ordförande
Underskrift justerare

Utdragsbestyrkande

Henrik Lennartsson

Lena Andersson (S)

Kristina Spetz Larsson (S)
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Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2019-12-19 – 2020-01-08
Nämnd/styrelse
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-12-12
Protokollet förvaras:
Utbildningskontoret, Stadshuset Tidaholm
Underskrift
Henrik Lennartsson

Utdragsbestyrkande

2019-12-12
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Innehållsförteckning
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147

Utdragsbestyrkande

Information om rapporter
Information om delegationsbeslut
Information om ändrad sammanträdestid för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Information om barn- och utbildningsnämndens fattade
beslut ht 2019
Beslut om fyllnadsval av ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Anna Wik (MP)
Informatio om centrala resursteamets livsstilsprojekt
Information om skolskjuts
Beslut om taxor för Kulturskolan 2020
Beslut om svar på skrivelse
Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis
Information om uppföljning riktade statsbidrag
Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning
november 2019
Beslut om plan för intern kontroll 2020
Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020
Information om SKL:s rapport Öppna jämförelser
Information om beslut projektmedel till folkhälsorådet
Beslut om budget 2020
Information från skolchef
Information från ordförande
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2019/4

§ 129 Information om rapporter
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter.
• Samhällsbyggnadsnämnden
BUN 2019/388. Föreläggande från samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger barn- och utbildningsnämnden att
inkomma med förslag på åtgärder för att tillgodose behov av solskydd
förskolorna Axet, Björnen, Ekedalen (endast gläntan) Jollen (endast Jollen),
Prästkragen, Stallängen, Stormsvalan och Helliden.
• Kommunstyrelsen
BUN 2019/372. Kommunstyrelsens beslut § 2019/183
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna rapport avseende helårsprognos
2019 (daterad september 2019) samt att enligt antagna
ekonomistyrprinciperna uppdra till nämnderna att komplettera och verkställa
åtgärdsplanerna.
BUN 2019/384. Kommunstyrelsens beslut § 2019/211
År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal
om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan
kommun. Detta kallas avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§
kommunallagen (2017:725, KL).
Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om
kommunens avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller
författning.
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna i samband med
årsredovisningen ska redovisa sina samverkansavtal.
BUN 2019/385. Kommunstyrelsens beslut § 2019/197
Kommunstyrelsen har beslutat godkänna upprättad månadsrapport för
Tidaholms kommun avseende perioden januari – oktober 2019 samt att inte
begära in helårsprognoser från nämnderna för december 2019 och januari
2020.
•
• Kommunfullmäktige
BUN 2019/357. Kommunfullmäktiges beslut § 2019/114.
Kommunfullmäktige har beslutat att anta strategisk plan och budget för åren
2020-2022.
BUN 2019/358. Kommunfullmäktiges beslut § 2019/113.
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna delårsrapport för Tidaholms
kommun avseende perioden januari – augusti 2019.
• Skolinspektionen
BUN 2019/376.Begäran om yttrande från Skolinspektionen Dnr 2019:9501
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skolinspektionen genomför en riktad tillsyn avseende verksamheten vid
Rudbecksgymnasiet i Tidaholms kommun. I samband med tillsynen ombeds
barn- och utbildningsnämnden inkomma med dokumentation och svara på
Skolinspektionens frågor. Det kan även bli aktuellt med ett besök i
verksamheten samt med intervjuer per telefon.
• Skolverket
BUN 2019/380. Skrivelse från Skolverket.
Skolverket informerar i skrivelsen om den fortsatta hanteringen av besluten för
kontroll av statsbidrag som Skolverket fattade den 23 oktober 2019. Den
fortsatta hanteringen handlar om tolkningen av kravet om arbetsförlagt lärande
kopplat till 5 § förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning.
Skolverket har gjort en ny samlad bedömning av de regelverk som styr som
styr vuxenutbildningen och statsbidraget för yrkesförarutbildning. Det har lett
till att Skolverket kommer ändra sin tidigare bedömning som låg till grund för
Skolverkets återkrav och därmed se över alla beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapporter”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-12-11.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§ 130 Information om delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Datum för
beslut
2019-09-10
2019-10-31
2019-11-04
2019-11-06
2019-11-06
2019-11-08

2019-11-12

2019-11-12

2019-11-12

2019-11-13
2019-11-14
2019-11-18

Ordförandes sign

Delegationsbeslut
5.18 Beslut om att inte ta
emot elev i grundsärskola
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
12.1 Skolskjuts vid
växelvis boende beviljas
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
5.7 Beslut om att anordna
särskild undervisning i
hemmet eller på annan
lämplig plats
(Hemundervisning)
12.1 Skolskjuts i form av
anslutningstaxi vid
trafikförhållande/funktions
nedsättning beviljas.
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
12.1 Skolskjuts vid
växelvis boende beviljas
gällande tre personer
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-11-20

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-11-21

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Justerandes sign

Justerandes sign

Diarienr
BUN 2019/391
Id nr 140028
Id nr 140307
BUN 2019/347
Id nr 140797
Id nr 141171
Id nr 141186
BUN 2019/354

BUN 2019/346
Id nr 141494
Id nr 141509
Id nr 141584
Id nr 141626
BUN 2019/351
BUN 2019/352
BUN 2019/353
Id nr 142043
Id nr 142044
Id nr 142536
Id nr 143166
Id nr 143367
Id nr 143417
Id nr 143466
Id nr 143496
Id nr 143501
Utdragsbestyrkande

Ansvarig
Nina Kindbom
Rektor
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Rektor
Carina
Pettersson
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Skolchef
Anneli Ahlm
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
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2019-11-22
2019-11-22
2019-11-25
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-28
2019-11-29
2019-12-02
2019-12-03

7.4 Antagning vid senare
tillfälle än vid början av
utbildningen
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
12.1 Skolskjuts med taxi
på grund av anpassad
studiegång beviljas
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
5.11 Beslut om timplan

Id nr 143504
Id nr 143511
Id nr 143597
BUN 2019/60
Id nr 143895
BUN 2019/373
Id nr 144161
Id nr 144462
Id nr 144539
Id nr 144773
Id nr 145027
Id nr 145075
Id nr 145677
Id nr 145710
Id nr 145834
BUN 2019/386

Rektor
Daniel Larsson
Skolchef
Anneli Ahlm
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Rektor
Andreas
Lindahl

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2019-12-04.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

2019/250

§ 131 Information om ändrad sammanträdestid för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller flytt av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts
sammanträde 2020-02-06 till 2020-02-05.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 § 90,
”Beslut om ändrad sammanträdestid för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott”.
 Tjänsteskrivelse ”Ändrad sammanträdestid för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-11.14.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sändlista
Kommunledningskontoret

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/361

§ 132 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade
beslut ht 2019
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av
beslut som fattats av nämnden det andra halvåret 2019.
2019-06-11

•

Information om ekonomisk redovisning
månadsuppföljning

2019-09-12

•

Beslut avseenden ändring av utbildningsplan

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 §
100, ”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut ht
2019”.
 Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens fattade beslut ht2019”, skolchef Anneli Alm, 2019-11-14.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta lägga informationen om nämndens fattade beslut det andra
halvåret 2019 till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om
nämndens fattade beslut det andra halvåret 2019 till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/374

§ 133 Beslut om fyllnadsval av ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Anna Wik (MP)
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska förrätta ett fyllnadsval av ersättare i barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott efter Anna Wik (MP).
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 §
101, ”Beslut om fyllnadsval av ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Anna Wik (MP).
 Kommunfullmäktiges beslut § 121/2019 ”Beslut om fyllnadsval av
ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Wik (MP)”, 201910-28.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta utse Stig Emanuelsson (MP) till ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Stig Emanuelsson
(MP) till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Sändlista
Kommunledningskontoret

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/363

§ 134 Informatio om centrala resursteamets livsstilsprojekt
Sammanfattning av ärendet
Rektor Nina Kindbom informerar om centrala resursteamets livsstilsprojekt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om livsstilsprojekt”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2019-12-05.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/362

§ 135 Information om skolskjuts
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller information om hur rutiner kring skolskjuts fungerar samt
ansvarsfördelning.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 § 91,
”Information om skolskjuts”.
 Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-11-14.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/378

§ 136 Beslut om taxor för Kulturskolan 2020
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till avgifter för Kulturskolan Smedjan
avseende verksamhetsår 2020, samt en sammanställning av avgifter inom
kulturskolan i närliggande kommuner. Förvaltningen har även tagit fram ett
förslag till uppdragsbeskrivning för verksamheten Kulturskolan Smedjan.
Förvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan lyder
som följer: ”Kulturskolan Smedjan ska undervisa barn och ungdomar i olika
konstformer så att de får redskap och lust för eget skapande samt utvecklar
sitt kulturintresse”.
Beslutsunderlag
 ”Förslag till taxa för Kulturskolan Smedjan år 2020”, Lars Paulsson,
verksamhetschef, 2019-11-29.
 ”Sammanställning av avgifter inom kulturskolan i närliggande
kommuner”, Lars Paulsson, verksamhetschef, 2019-11-29.
Förslag till beslut
̶
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens
förslag till avgifter för deltagande i Kulturskolan Smedjans verksamhet
år 2020.
̶
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa en
uppdragsbeskrivning för Kulturskolan Smedjan i enlighet med
förvaltningens förslag.
̶
Ordförande föreslår nämnden besluta att återremittera vad gäller den
höjda avgiften för instrumentlektioner och danslektioner för att
kompletteras med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning efter
anpassningar.
̶
Ordförande föreslår nämnden besluta att återemittera ärendet för att
kompletteras med en tydligare uppdragsbeskrivning och
verksamhetsmål samt ett förtydligande kring huruvida kostnader är
termins- eller årsvis.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet vad
gäller den höjda avgiften för instrumentlektioner och danslektioner för
att kompletteras med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning efter
anpassningar.
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att
kompletteras med en tydligare uppdragsbeskrivning och
verksamhetsmål samt ett förtydligande kring huruvida kostnader är
termins- eller årsvis.
Sändlista
Lars Paulsson, skolchef
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-12-12

Barn- och utbildningsnämnden

2019/359

§ 138 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av kvalitetsrapport för Daretorps Lantis läsåret 2018/2019.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 § 93,
”Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis”.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från tillsynsansvarig gällande Daretorps
Lantis”, rektor Susanne Hammar, 2019-11-14.
 Verksamhetsredovisning för Daretorps Lantis pedagogisk omsorg,
augusti - juli 2018/2019.
 Bedömning av tillsyn för Daretorps lantis från tillsynsansvarig.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta att godkänna rapporten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/349

§ 139 Information om uppföljning riktade statsbidrag
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårsutfall 2019 för
barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 § 94,
”Information om uppföljning riktade statsbidrag”.
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av riktade statsbidrag 2019”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2019-11-07.
 Bilaga 1, Redovisning riktade statsbidrag för 2019.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta lägga informationen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att besluta lägga informationen
till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/22

§ 140 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning
november 2019
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019
Utfall per 2019-11-30 är -16 075 tkr
Nämnd: 3 Barn- och utbildningsnämnd

Ack. 201901 - 201911
Utfall

Verksamhet 3 pos
100 Nämnd- och styrelseverksamhet
499 Fördelas (Bun gemensamt)
330 Musikskola / kulturskola
407 Förskola
412 Familjedaghem 0 - 12 år
425 Fritidshem
435 Förskoleklass
440 Grundskola
443 Obligatorisk särskola
450 Gymnasieskola
453 Gymnasiesärskola
470 Grundläggande vuxenutbildning
Totalt

7
4
61
2
13
10
118
9
48
8
8
293

836
354
493
561
644
781
212
611
337
440
465
152
886

Helår 2019

Budget Avvikelse
1 021
185
1 699
9 053
-17
4 476
170
61 731
249
2 893
-99
13 683
-515
9 697
101 072 -17 539
1 070
10 408
928
49 368
7 463 -1 002
6 949 -1 203
277 812 -16 075

*
Budget
1 114 75%
9 879 74%
4 953 91%
67 740 91%
3 146 84%
15 147 91%
10 702 95%
111 270 107%
11 437 82%
54 474 91%
8 141 104%
7 657 110%
305 660 96%

Helår 2019
Prognos
0
-700
0
0
0
0
0
-3 800
1 000
-2 100
-1 000
0
-6 600

Exported 2019-12-04

*Accumulerat utfall för perioden
Riktmärke november= 92%

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut 2019-11-21 § 95,
” Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning november
2019”.
 Tjänsteskrivelse, ”Månadsuppföljning nov 2019”, förvaltningsekonom
Marie Vitenberg, 2019-12-09.
 Bilaga 1, utfall per 2019-11-30
 Bilaga 2, Helårsprognos – november 2019
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga
informationen om månadsuppföljningen till handlingarna.
- Att skicka ”Bilaga 2- Helårsprognos november” enligt sändlista till KS.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om
månadsuppföljningen till handlingarna.
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skicka ”Bilaga 2Helårsprognos november” enligt sändlista till KS.
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Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/307

§ 141 Beslut om plan för intern kontroll 2019-2020
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt ett förslag till intern kontrollplan för barn- och
utbildningsnämnden år 2019-2020. Förslaget har utformats i enlighet med
Tidaholms kommuns reglemente för intern kontroll (fastställt av
kommunfullmäktige 2016-03-21, reviderat 2017-06-25) och kommunstyrelsens
riktlinje för intern kontroll (fastställd 2016-03-09, reviderad 2019-10-02).
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 § 97,
”Beslut om plan för intern kontroll 2020”.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om intern kontrollplan år 2019-2020”,
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2019-11-12.
 Förslag till intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden år
2019-2020, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2019-11-12.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta fastställa den interna kontrollplanen för år 2019-2020.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa den interna
kontrollplanen för år 2019-2020.
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2019/129

§ 142 Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns
för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls.
Under augusti – oktober 2019 har samtliga rektorer vid förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, analyserat enheternas
respektive resultat, kvalitet och utvecklingsbehov vad gäller undervisning och
särskilt stöd.
Förvaltningens kvalitetsutvecklare har granskat och sammanställt rektorernas
analyser, samt tillfört en uppföljning av skolresultaten i Tidaholms grundskolor
våren 2019.
Vid nämndens sammanträde ger kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson
och Lena Kulin en muntlig redovisning av de lärdomar som kan dras utifrån
den uppföljning och analys som skett under höstterminens första del.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om systematiskt kvalitetsarbete, fokus
på undervisning och särskilt stöd, höstterminen 2019”.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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2019/297

§ 143 Information om SKL:s rapport Öppna jämförelser
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår. Ärendet tas upp vid nämndens sammanträde i januari.
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§ 144 Beslut om ställningstagande med anledning av ansökan om
projektmedel till folkhälsorådet
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har föreslagit att nämnden antar följande verksamhetsmål för år
2020: ”Elever i grundskolan och gymnasieskolan upplever att de har inflytande
vid planering och utvärdering av undervisningen”. Förvaltningen har för avsikt
att utveckla arbetet med delaktighet och inflytande i skolan med hjälp av ett
samverkansprojekt tillsammans med folkhälsorådet och folkhälsostrategen.
Syftet med samverkansprojektet är att genom fortbildning till personal och
koppling till aktuell forskning främja skolans arbete för elevers delaktighet och
inflytande för att utveckla elevers förståelse och färdigheter som aktiva
medborgare och verka för demokratin både i och utanför skolan. Satsningen
ska ge nya arbetssätt för att jobba aktivt med barnets mänskliga rättigheter
och artikel 12 i barnkonventionen.
Förvaltningen och folkhälsostrategen har ansökt om medel från folkhälsorådet
för att genomföra projektet. Ansökta medel ska gå till fortbildning för personal
samt till att bekosta arvode för den forskare som knyts till satsningen. Enligt
ansökan ska barn- och utbildningsförvaltningen bidra med övriga kostnader,
främst i form av ordinarie arbetstid.
Ansökta medel:
2020: 63 600 kronor (betalas ut 2019)
2021: 63 600 kronor (betalas ut 2020)
2022: 47 700 kronor (betalas ut 2021)
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om projekt delaktighet och inflytande”,
kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Johansson, 2019-12-04.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att lägga informationen om projektet
för delaktighet och inflytande till handlingarna.
- Ordförande föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom
förvaltningens ansökan om projektmedel från folkhälsorådet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
förvaltningens ansökan om projektmedel från folkhälsorådet.
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§ 145 Beslut om budget 2020
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för år
2020. Budgeten är ett förslag från S och V.
Förslaget innehåller sju verksamhetsmål med tillhörande indikatorer och
målvärden samt en beskrivning av nämndens verksamhetsområde, ansvar
och organisation.
Till nämndens sammanträde har Krister Rohman (KD) inkommit med ett
motförslag till budget för år 2020, vilken inte inkluderar åtgärdsplan och
verksamhetsplan.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 § 96,
”Beslut om verksamhetsplan och budget 2020”.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsplan för barn- och
utbildningsnämnden år 2020”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin,
2019-11-22.
 Förslag till verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden år
2020, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2019-11-13.
 10-årig investeringsplan sammanställning BUN, förvaltningsekonom
Marie Vitenberg, 2019-12-09.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta fastställa verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden
år 2020 enligt förvaltningens förslag.
- Krister Rohman (KD), Stig Emanuelsson (MP), Sophia Breman (C), Ida
Davidsson (M), Ulf Alteg (M) och Elisabeth Alfredsson (M) yrkar att
nämnden beslutar fastställa Krister Rohmans förslag till budget för år
2020.
- Ordförande yrkar att nämnden i första hand beslutar att återremittera
ärendet för att kompletteras med förslag på åtgärder och
konsekvensbeskrivningar av Krister Rohmans föreslagna budget.
- Ordförande yrkar att nämnden i andra hand beslutar att fastställa
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut: arbetsutskottet förslag,
Krister Rohmans förslag, ordförandes förslag om återremiss samt ordförandes
förslag om att fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget.
Ordförande ställer först ordförandes förslag om återremiss under proposition
och finner att nämnden beslutar bifalla detta.
Ordförandes sign
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Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande
propositionsordning:
JA:
Avslag till ordförandes förslag
NEJ: Bifall till ordförandes förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Stig Emanuelsson (MP), Krister Rohman (KD), Sophia Breman (C), Ida
Davidsson (M), Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M).
Följande röstar NEJ:
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz Larsson (S), Lisbeth Ider (V).
Ordförande konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut: ordförandes
samt Krister Rohmans (KD). Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande
propositionsordning:
JA: Bifall till ordförandes förslag
NEJ: Bifall till Rohmans förslag
Omröstningen utfaller med:
JA: 5
NEJ: 6
Följande röstar JA:
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz Larsson (S), Lisbeth Ider (V).
Följande röstar NEJ:
Stig Emanuelsson (MP), Krister Rohman (KD), Sophia Breman (C), Ida
Davidsson (M), Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M).
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa budget för barnoch utbildningsnämnden år 2020 enligt Krister Rohmans förslag.
Reservation
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) reserverar sig mot beslutet att inte
återremittera ärendet med följande motivering:
”Datum: 19 12 12
Beslut jag reserverar mig mot: Beslut att avgöra budgeten idag.
Krister Rohmans förslag till budget har inte varit med i handlingarna till mötet.
Det presenterades vid mötet utan konsekvensbeskrivning.
Det går emot praxis att tvinga fram beslut där nämnden får siffror vid sittande
möte.
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) reserverar sig mot beslutet om budget
till förmån för eget förslag.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Protokollsanteckning
Krister Rohman lämnar följande protokollsanteckning:
”** Jag yrkar att oppositionens förslag till budget 2020 antas.
Yrkande beträffande åtgärdsplanen 4.1
Grundskolan
** Jag yrkar att förslaget att förändra Fröjered till skola för F-3 strykes i
åtgärdsplanen.
** Jag yrkar att förslaget att lägga ner Fröjereds skola strykes i åtgärdsplanen
** Jag yrkar att förslaget att ta bort resa till koncentrationsläger för åk 9 strykes
i åtgärdsplanen.
Motivering:
Nämnden har i beslut 2019 10 17 fastställt att Fröjered skall vara en skola för
F-6.
Kommunfullmäktige har i beslut 2016 12 19 fastställt att åk 9 skall göra en
resa till koncentrationsläger.
/Krister Rohman”
Ordförandes sign
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§ 146 Information från skolchef
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om personal som har sagt upp sig.
Skolchefen informerar om åtgärder som har vidtagits med anledning av
lokalutredningen som svar på fråga från Krister Rohmans fråga från förra
nämndsammanträdet.
Skolchefen informerar om statistik för kränkningsärenden under en
månadsperiod.
Skolchefen informerar om reservation inkommen från Kommunal, Skolledarna,
Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet med flera avseende det beslut som har
fattats kring Fröjereds skola.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-12-05.
 Reservation, Kommunal, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och
Skolledarna, 2019-11-20.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 §
102, ”Information från skolchef”.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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§ 147 Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om skrivelse från revisorerna avseende granskning av
ansvarsutövande.
Ordförande ställer fråga utifrån verksamhetsbesök de verksamhetsbesök som
gjorts. Ledamöterna informerar om sina upplevelser och intryck.
Ordförande informerar om inställt möte med lärarförbundet. Återkommer med
nytt förslag på tid i januari.
Ordförande informerar om att fika bekostas av ledamöterna själva från
årsskiftet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordförande”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2019-12-05.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-21 §
103, ”Information från ordförande”.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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