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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-14

Barn- och utbildningsnämnden

Sessionssalen, 2019-03-14 kl. 08:00-12:00.
Ajournering för gruppmöten mellan kl. 11:10-11:40.
§§ 29-46
Beslutande
Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (MP), Sophia
Breman (C) beslutande § 46 samt närvarande §§ 29-45, Ulf Alteg (M).
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Alfredsson (M)
Aili Räisänen (SD)
Jenny Svensson (L), närvarande § 46 samt beslutande §§ 29-45.
Ersättare
Arne Andersson (S), Christoffer Axelsson (S), Fahad Almedane (S).
Tjänstemän
Anneli Ahlm, skolchef
Johanna Aldén, nämndsekreterare
Johanna Ljungqvist, utvecklingsledare § 31
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom § 32-33
Daniel Larsson, rektor §§ 34-37
Ci Olofsson, projektledare §§ 38-42
Susanne Hammar, förskolechef §§ 38-39
Övriga
Jonas Storm, Lärarförbundet §§ 31-36, §§ 38-42
Justering
Utses att justera: Lisbeth Ider (V)
Justeringens tid: 2019-03-20
Underskrift sekreterare
Johanna Aldén

Underskrift ordförande
Lena Andersson (S)

Underskrift justerare
Lisbeth Ider (V)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2019-03-20 – 2019-04-09
Nämnd/styrelse
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-14
Protokollet förvaras:
Stadshuset, Tidaholm
Underskrift

Johanna Aldén

Utdragsbestyrkande

2

2019-03-14

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-14

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46

Information om rapporter
Information om anmälda delegationsbeslut
Information om utbildning i styrning av skolan för nya
nämnder
Beslut om verksamhetsberättelse 2018
Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning
Information om Ernst Lundells minnesfond 2018
Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet
läsåret 2019/2020
Information samt beslut om APL-platser på El- och
energiprogrammets inriktning dator- och
kommunikationsteknik
Beslut om omedelbar avstängning av elev
Information om reviderade kontaktuppgifter i
krisledningsplan
Beslut om lokalutredning förskolor
Beslut om projektering och upphandling ny förskola
Rosenberg
Beslut om förstudie förskolan Ekedalen
Beslut om att godkänna projektering idrottshall Rosenberg
Information från skolchef
Information från ordförande
Övrigt
Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde

Utdragsbestyrkande

3

4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 17
18
19
20
21
22
23
24

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-14

Barn- och utbildningsnämnden

2019/4

§ 29 Information om rapporter
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter.


Kommunfullmäktige
BUN 2019/49. Kommunfullmäktiges beslut § 11/2019. Beslut om
inkallelseordning för mandatperioden 2019-2022.



Hall Media Logistik
BUN 2019/46. Ett dataintrång har inträffat hos en av Hall Media
Logistiks leverantörer. Intrånget klassificeras som en
personuppgiftsincident. Personuppgifter kan ha exponerats för externa
icke behöriga. Den information som finns lagrad om Tidaholms
kommun är enbart företagsnamn och adress.



Polismyndigheten
BUN 2018/230. Beslut från Polismyndigheten om att förundersökning
läggs ner. Ärendet gällde skadegörelse på Kompetenscentrum.



Skolinspektionen
BUN 2018/23. Beslut från Skolinspektionen. Skolinspektionen
bedömer att Tidaholms kommun vidtagit sådana åtgärder att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Information om rapporter”,
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-03-06.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig
informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 30 Information om anmälda delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet

Ordförandes sign

Datum för
beslut

Delegationsbeslut

Diarienr

2019-01-08

1.13

BUN 2019/5

2019-01-08

1.13

BUN 2019/5

2019-01-08

2.1

BUN 2019/5

2019-01-10

7.10

2019-01-17

7.16

2019-01-22

9.5

2019-01-21

7.5

2019-01-28

13.6

2019-01-29

13.6

2019-01-30

Ansvarig
Rektor
Rektor
Rektor

RU1 2019/004
BUN 2019/59
RU1 2019/005
BUN 2019/60
KC 2019/001
BUN 2019/36
RU3 2019/001
BUN 2019/47
Id 100685

Rektor

Skolchef

13.6

Id 100697
Id 100852
Id 100865
Id 101071

2019-01-31

13.6

Id 101272

Skolchef

2019-02-01

13.6

Id 101352

Skolchef

2019-02-04

13.6

Id 101488

Skolchef

2019-02-05

13.6

Id 101606

Skolchef

2019-02-06

13.6

Skolchef

2019-02-07

7.13

2019-02-07

1.13

2019-02-07

7.10

2019-02-08

13.6

Id 101763
Id 101794
RU1 2019/001
BUN 2019/56
RU1 2019/002
BUN 2019/57
RU1 2019/003
BUN 2019/58
Id 102136

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-02-12

13.6

Skolchef

13.6

Id 102434
Id 102436
Id 102571

2019-02-13
2019-02-14

1.3

BUN 2018/23

Skolchef

2019-02-14

7.10

Rektor

2019-02-18

13.6

RU1 2019/006
BUN 2019/58
Id 103054

2019-02-18

4.6

BUN 2019/54

Skolchef

2019-02-18

7.15

RU1 2019/007

Rektor

2019-02-18

9.3

Rektor

2019-02-20

13.6

KC 2019/002
BUN 2019/71
Id 103269

2019-02-21

13.6

Id 103361

Skolchef

2019-02-25

13.6

Id 103656

Skolchef

2019-02-26

13.6

Id 103539

Skolchef

2019-02-28

1.3

BUN 2019/43

Skolchef

2019-02-28

13.6

Id 104061

Skolchef

2019-03-02

13.6

Id 104219

Skolchef

Skolchef

Skolchef

Skolchef

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Information om anmälda
delegationsbeslut”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-03-06.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga
rapporterade delegationsbeslut till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga rapporterade
delegationsbeslut till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/61

§ 31 Information om utbildning i styrning av skolan för nya
nämnder
Sammanfattning av ärendet
Skolverket tillhandahåller utbildningsmaterial för att introducera nya
nämndledamöter. Syftet är att utveckla kompetens och förståelse för det
svenska skolsystemet och skapa en god grund för bra samarbete mellan
förvaltning och nämnd.
Förvaltningen gick igenom delar av utbildningen med ledamöterna vid
nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 14,
”Information om utbildning i styrning av skolan för nya nämnder”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Utbildning om styrning av skolan
för nya nämnder”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-02-18.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig
informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/25

§ 32 Beslut om verksamhetsberättelse 2018
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2018.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 15,
”Beslut om verksamhetsberättelse 2018”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse 2018”,
skolchef Anneli Ahlm, 2019-02-15.
 Rapporten ”Barn- och utbildningsnämnd – Verksamhetsberättelse
2018”.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
fastställa verksamhetsberättelsen inklusive bokslut för år 2018.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa
verksamhetsberättelsen inklusive bokslut för år 2018.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/22

§ 33 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse, månadsuppföljning februari 2019”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2019-03-11.
 Bilaga 1, utfall per 2019-02-28
 Bilaga 2, Månadsrapport - februari 2019
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 16,
”Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - månadsuppföljning februari 2019”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2019-02-20.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till
sig informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta till sig informationen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/459

§ 34 Information om Ernst Lundells minnesfond 2018
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av genomförda aktiviter genom avkastningen från Ernst Lundells
minnesfond under 2018.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 17,
”Information om Ernst Lundells minnesfond 2018”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Ernst Lundells fond 2018”, rektor
Daniel Larsson, 2019-02-14.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till
sig informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta till sig informationen.
Protokollsanteckning
Arne Andersson (S) lämnar följande protokollsanteckning: ”Redovisningen
innehåller en post med ljuddämpning matsalen, 68 000 kr. Tycker att ansvarig
för lokalen skulle bekosta detta. Pengarna kunde gått till andra saker som
kommit eleverna till gagn.”

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/401

§ 35 Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet
läsåret 2019/2020
Sammanfattning av ärendet
Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till
Rudbecksgymnasiet hösten 2019.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 18,
”Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet läsåret
2019/2020”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet –
anpassningar”, rektor Daniel Larsson, 2019-02-14.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att:
- Stoppa antagningen på Teknikprogrammet och Restaurang- och
livsmedelsprogrammet höstterminen 2019.
- Öka antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet från 18 till
32 platser.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
 Stoppa antagningen på Teknikprogrammet och Restaurang- och
livsmedelsprogrammet höstterminen 2019.
 Öka antalet platser på Samhällsvetenskapliga programmet från 18 till
32 platser.
Sändlista
Antagningskansliet Utbildning Skaraborg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/65

§ 36 Information samt beslut om APL-platser på El- och
energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik
Sammanfattning av ärendet
Information till nämnden gällande APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) på
El- och energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 19,
”Information samt beslut om APL-platser på El- och
energiprogrammets inriktning dator- och kommunikationsteknik”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse från Rudbecksgymnasiet – APL”,
rektor Daniel Larsson, 2019-02-14.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta:
- Att ta till sig informationen.
- Att förvaltningen får i uppdrag att utreda om inriktningen dator- och
kommunikationsteknik skall anordnas från och med höstterminen
2020.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
 Att ta till sig informationen.
 Att förvaltningen får i uppdrag att utreda om inriktningen dator- och
kommunikationsteknik skall anordnas från och med höstterminen
2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/99

§ 37 Beslut om omedelbar avstängning av elev
Sammanfattning av ärendet

Beslutsunderlag

Förslag till beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Sändlista

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/545

§ 38 Information om reviderade kontaktuppgifter i krisledningsplan
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har uppdaterat kontaktuppgifterna som hör till barn- och
utbildningsnämndens krisledningsplan.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 20,
”Information om reviderade kontaktuppgifter i krisledningsplan”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Kontaktuppgifter i barn- och
utbildningsnämndens krisledningsplan”, nämndsekreterare Johanna
Aldén, 2019-02-14.
 Uppdaterade kontaktuppgifter krisledningsplan, 2019-02-11.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig
informationen om de reviderade kontaktuppgifterna i nämndens
krisledningsplan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen om de
reviderade kontaktuppgifterna i nämndens krisledningsplan.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/64

§ 39 Beslut om lokalutredning förskolor
Sammanfattning av ärendet
Kommunövergripande förskoleutredning gällande lokaler. Uppdraget med
utredningen har varit att se över hur förvaltningen på bästa sätt kan nyttja
verksamhetens lokaler.
Förvaltningen presenterade lokalutredningen vid nämndsammanträdet 201902-07. Det är nu fråga för nämnden om att fatta beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 22,
”Beslut om lokalutredning förskolor”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Lokalutredning
förskoleverksamheten”, skolchef Anneli Ahlm, 2019-02-19.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 14/2019 ”Information om
lokalutredning förskolor”, 2019-02-07.
 Underlag minskade kostnader kostnadskalkyl förskola Rosenberg,
2019-01-30.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse”, projektledare Ci Olofsson, 201901-24.
 ”Investeringsprojekt – tillbyggnad förskola Ekedalen”,
förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg 2019-01-15.
 ”Investeringsprojekt – förskola Rosenberg ny”, förvaltningsekonom
Marie Torin Vitenberg 2019-01-15.
 ”Konsekvenser av placering av femåringar på Rosenbergsskolan och
Forsenskolan”, förskolechef Susanne Hammar och projektledare Ci
Olofsson 2019-01-11.
 ”Förskoleutredning statistik per år 2019-01-11”, förskolechef Susanne
Hammar och projektledare Ci Olofsson, reviderad 2019-03-05.
 Strategisk plan och budget 2019-2021, antagen av kommunfullmäktige
2018-06-25, reviderad 2018-11-26.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
godkänna lokalutredningen och därmed besluta anta de föreslagna
åtgärderna.
- Krister Rohman (KD) yrkar på att ärendet ska återremitteras med
uppdrag till förvaltningen att söka alternativa lösningar för Linblomman
och dagbarnvårdare.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets och
Rohmans. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
JA: Ärendet avgörs idag.
NEJ: Ärendet avgörs vid ett senare tillfälle.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (JA).
Följande röstar NEJ:
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M), Ulf Alteg
(M), Aili Räisänen (SD).
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att ärendet
avgörs idag.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna lokalutredningen
och därmed besluta anta de föreslagna åtgärderna.
Reservation
Krister Rohman (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag
om återremiss.
Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M) och Aili Räisänen (SD) reserverar sig
mot beslutet med följande motivering: ”Till förmån för den Moderata Motsion
om Nybygge av ny förskola i madängsholm.”
Protokollsanteckning
Anna Wik (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Miljöpartiet ser med tveksamhet och har flera frågetecken angående den
lokalutredning som nu är gjord men kommer ändå gå med på detta beslut då
vi inte kan se några andra möjligheter med utgångpunkt från den nu
genomförda utredningen. I framtiden kommer vi alltid i uppdrag, utredningen
efterfråga en påverkans- och riskanalys, för barnet/en, för
föräldrarna/föräldern, av ekonomiska förutsättningar, vilken klimatpåverkan
positivt eller negativt som beslutet ger, lokaler och hur orten påverkas.
1. Barnens behov av en trygg och fungerande förskola
2. Föräldrars/förälders kontakt och möjlighet att hämta och lämna barnen.
Också om det finns fler barn i familjen på andra förskolor, skolor eller
fritids som skall hämtas o lämnas.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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3. Klimatpåverkan, vilka förlängda resvägar blir det för förälder, finns det
kommunala transporter som gör att föräldrar som inte har möjlighet till bil
eller vill undvika äga eller köra bil kan hämta och lämna barnet/barnen. På
vilket sätt fördyras resvägen för föräldern.
4. Ekonomiska förutsättningar för kommunen.
5. Hur beslutet påverkar den ort som berörs.
Vi vill ändå påpeka att en förskola med bara en avdelning är ytterst sårbar för
både barn och personal. Däremot kan samarbete med låg- och mellanstadium
i något fall vara acceptabelt.”

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

17

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-03-14

Barn- och utbildningsnämnden

2017/30

§ 40 Beslut om projektering och upphandling ny förskola
Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-10-11 redovisades
förstudien gällande nybyggnation av förskola vid Rosenberg. Nämnden
beslutade då bland annat uppdra åt förvaltningen att genomföra en
lokalbehovsutredning för hela förskoleverksamheten under projekteringen.
Lokalbehovsutredningen är nu genomförd och presenterad för nämnden.
Nu aktualiseras frågan på nytt om fortsatt projektering samt upphandling
gällande förskola vid Rosenberg.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 23,
”Beslut om projektering och upphandling ny förskola Rosenberg”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Beslut om projektering och
upphandling förskola Rosenberg”, skolchef Anneli Ahlm, 2019-02-20.
 ”Investeringsprojekt – förskola Rosenberg ny”, förvaltningsekonom
Marie Torin Vitenberg 2019-01-15.
 ”Förskoleutredning statistik per år 2019-01-11”, förskolechef Susanne
Hammar och projektledare Ci Olofsson, reviderad 2019-03-05.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 134/2018 ”Information om
redovisning förstudie samt beslut om fortsatt projektering förskola
Rosenberg”, 2018-10-11.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Förstudie nybyggnation av ny
förskola Rosenberg”, skolchef Anneli Ahlm, 2018-09-20.
 Kommunstyrelsens beslut § 35/2018 ”Beslut om projektering ny
förskola Rosenberg”, 2018-02-07.
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 2018-01-15, projektledare Ci
Olofsson.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta gå
vidare med projektering och upphandling av nybyggnation av ny
förskola Rosenberg. Detta ska ske i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar gå vidare med projektering och
upphandling av nybyggnation av ny förskola Rosenberg. Detta ska ske
i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.
 Totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 41 Beslut om förstudie förskolan Ekedalen
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ansöker om att få göra en förstudie
tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden gällande om- och tillbyggnad av
förskola i Ekedalen.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 24,
”Beslut om förstudie förskolan Ekedalen”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Förstudie förskola i Ekedalen”,
projektledare Ci Olofsson, 2019-02-19.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse”, projektledare Ci Olofsson, 201901-24.
 ”Investeringsprojekt – tillbyggnad förskola Ekedalen”,
förvaltningsekonom Marie Torin Vitenberg 2019-01-15.
 ”Förskoleutredning statistik per år 2019-01-11”, förskolechef Susanne
Hammar och projektledare Ci Olofsson, reviderad 2019-03-05.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta uppdra till barn-och utbildningsnämnden att i
samråd med samhällsbyggnadsnämnden utföra en förstudie gällande
om- och tillbyggnad av förskola i Ekedalen.
- Totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta uppdra till barn-och utbildningsnämnden att i samråd med
samhällsbyggnadsnämnden utföra en förstudie gällande om- och
tillbyggnad av förskola i Ekedalen.
 Totalkostnadskalkylen inkluderar inventarier.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 42 Beslut om att godkänna projektering idrottshall Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden (numera
samhällsbyggnadsnämnden) att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera byggnation av
dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för gymnastik.
Barn- och utbildningsförvaltningen har varit delaktig i utformandet av en
idrottshall utifrån skolans behov. Behovet av en idrottshall bygger på
möjligheten att utöva ämnet idrott och hälsa.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 25,
”Beslut om att godkänna projektering idrottshall Rosenberg”.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Projektering av ny idrottshall
Rosenberg”, skolchef Anneli Ahlm, 2019-02-19.
 Skiss A-40-1-110, nybyggnad idrottshall.
 Projektstyrning ny idrottshall, kommunstyrelsens dnr. 2018/64.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 59/2017 ”Beslut om förstudie
Projekt ny idrottshall”, 2017-04-27.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
- Att godkänna projekteringen under förutsättning att även kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna
projekteringen.
- Att kostnader som är kopplade till skolans behov klargörs och vilka
kostnader som därigenom kommer att belasta barn- och
utbildningsnämndens budget.
- Att barn- och utbildningsnämnden utgår från budgeterade medel.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
 Att godkänna projekteringen under förutsättning att även kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna
projekteringen.
 Att kostnader som är kopplade till skolans behov klargörs och vilka
kostnader som därigenom kommer att belasta barn- och
utbildningsnämndens budget.
 Att barn- och utbildningsnämnden utgår från budgeterade medel.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 43 Information från skolchef
Sammanfattning av ärendet
 Skolinspektionen kommer under våren att genomföra två riktade
kvalitetsgranskningar. Granskningen omfattar Ekedalens skola och
Forsenskolan årskurs 7-9. Skolinspektionen kommer även genomföra
en pilotgranskning av huvudmannaskapet på Rudbecksgymnasiet.
 En av förskolecheferna har valt att avsäga sig sitt uppdrag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information från skolchef”, 201902-25.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 26,
”Information från skolchef”.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig
informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 44 Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
 Ordförande har tillsammans med Ann-Sofie Hagenvind (S), Lisbeth
Ider (V) och Christoffer Axelsson (S) deltagit i möte med
representanter från Lärarförbundet.
 Ordförande har tillsammans med Ann-Sofie Hagenvind (S) och
skolchefen deltagit vid konferens om huvudmannaskap i Töreboda.
 Presidiet har deltagit i en utbildning om att styra och leda.
 Information kring barnrättsbedömning. Sättet att hantera dessa ses
över.
 Reglemente om ersättning för förtroendevalda delas ut till samtliga
ledamöter. Frågor kring ämnet kan ställas vid nästkommande
sammanträde.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information från ordförande”,
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-02-25.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-02-27 § 27,
”Information från ordförande”.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta ta till sig
informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 45 Övrigt
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor att ta upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 46 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde
Sammanfattning av ärendet
Jonas Storm, facklig representant från Lärarförbundet, begär att få delta vid
nämndens sammanträde.
Punkten läggs till dagordningen och beslut fattas före övriga ärenden
behandlas.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår nämnden besluta att lämna medgivande till den
fackliga representanten att närvara under §§ 31-36 samt §§ 38-42.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna medgivande till den
fackliga representanten att närvara under §§ 31-36 samt §§ 38-42.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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