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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-01-23

Barn- och utbildningsnämnden

Lokal Folkabo, 2020-01-23 kl 08:30 – 12:50
§§ 1-15
Beslutande
Lena Andersson (S) ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD) §§
3-6, § 16
Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Alfredsson (M) ersätter Ida Davidsson (M)
Jenny Svensson (L) ersätter Krister Rohman (KD)
Jessica Kjellgren (S) ersätter Sophia Breman (C)
Aili Räisänen (SD) ersätter Marika Lund (SD) §§ 7-15
Ersättare
Christoffer Axelsson (S) Othmar Fiala (S)
Tjänstepersoner
Anneli Ahlm, skolchef
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 5-6, § 14
Carina Ålebring Johansson, kvalitetsutvecklare §§ 7-8
Henrik Johansson, ekonomichef § 14
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare
Övriga
Jonas Storm, lärarförbundet §§ 3-6, § 16
Justering
Utses att justera: Ulf Alteg (M)
Justeringens tid: 2020-02-03
Underskrift sekreterare
Henrik Lennartsson

Underskrift ordförande
Lena Andersson (S)

Underskrift justerare
Ulf Alteg (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-02-03 – 2020-02-23
Nämnd/styrelse
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-01-23
Protokollet förvaras:
Utbildningskontoret, Stadshuset Tidaholm
Underskrift

Henrik Lennartsson
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2020/3

§ 1 Information om rapporter
Sammanfattning av ärendet
Information om inkomna rapporter.
 Kommunrevisorerna
Dnr BUN 2019/395
Revisorerna har inkommit med en missivskrivelse avseende granskning av
ansvarsutövande. Baserat på det möte som har hållits med nämnden
rekommenderar revisorerna barn- och utbildningsnämnden att:
- Arbeta med ekonomi i balans
- Säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö bland tjänstepersoner och
förtroendevalda inom barn- och utbildningsnämnden och dess
verksamhet.
- Utveckla nämndens samverkan och samarbete med övriga nämnder.
 Kommunfullmäktige
Dnr BUN 2019/398. Kommunfullmäktiges beslut § 2019/127
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning med anledning av att kommunstyrelsen har antagit en riktlinje
för e-förslag.
Dnr BUN 2020/15. Kommunfullmäktiges beslut § 2019/133
Kommunfullmäktige har beslutat att hänskjuta Tidaholmsförslag och alternativ
till flytt av 5-åringar och andra förskolebarn till barn- och utbildningsnämnden
för beredning.
 Kommunledningsförvaltningen
Dnr BUN 2020/16. Kommunstyrelsens dnr KS 2019/484
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Barn- och utbildningsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över det
uppdaterade reglementet senast 2020-03-31.
 Inspektionen för vård och omsorg
Dnr BUN 2020/10. IVOs dnr 8.4.2-31513/2019
Inspektionen för vård och omsorg har fattat beslut efter tillsyn av bostad med
särskild service för eller ungdomar enligt LSS vid Rudbecksgymnasiets
ungdomsboende i Tidaholm. IVO avslutar ärenden men gör följande
påpekande:
- Verksamheten bör informera om rapporteringsskyldigheten enligt lex
Sarah med större regelbundenhet..
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapporter”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2020-01-16.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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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
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§ 2 Information om delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Datum för
beslut
2019-09-30

2019-11-06

2019-11-14

Delegationsbeslut
9.5 Beslut om upphörande
av utbildning för elev, SFI,
p.g.a. hög frånvaro
9.5 Beslut om
upphörande av
utbildning
Besluta att utbildningen
ska upphöra om eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen eller annars
inte gör tillfredsställande
framsteg.
9.5 Beslut om
upphörande av
utbildning gymnasial
vuxenutbildning.

Diarienr
BUN 2019/36
KC 2019/082

2019-11-15

2019-11-15

2019-11-15

Ordförandes sign

Justerandes sign

Avslag till CNCutbildning.
Hemkommunen betalar
inte kostnaden (2
elever)
Beslut om mottagande
och antagning till
gymnasial
vuxenutbildning

Avslag till utbildning
yrkesförare Gods.
Behörighet saknas.
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning
Justerandes sign
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Rektor
Johan Lindell
Rektor
Johan Lindell

BUN 2019/36
KC 2019/083

BUN 2019/144
KC 2019/093

Hög frånvaro (2 elever)
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning

Ansvarig

Rektor
Johan Lindell

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC2019/085

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC2019/086

BUN 2019/144
KC2019/087
Utdragsbestyrkande

Rektor
Johan Lindell
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Yrkesförare transport (2
elever)
9.2 Beslut om
2019-11-18

2019-11-19

mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning

Yrkesförare
persontransport (5
elever)
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning

Avslag till vård- och
omsorgsutbildning.
Behörighet saknas.
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning

2019-11-19

Avslag till utbildning
yrkesförare gods.
Hemkommunen betalar
inte kostnaden (2
elever)
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning

2019-11-20

2019-11-21

Avslag till utbildning
yrkesförare gods.
Hemkommunen betalar
inte kostnaden (7
elever)
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning
Avslag till utbildning
yrkesförare gods.

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC 2019/088

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC 2019/089

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC 2019/090

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC 2019/092

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC 2019/091

Behörighet saknas
9.2 Beslut om
2019-11-21

Ordförandes sign

Justerandes sign

mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning
Avslag till utbildning
Justerandes sig
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BUN 2019/144
KC 2019/093
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2019-11-22

2019-11-25

Antagning till
yrkesförare gods,
hemkommunen står för
kostnaden (18 elever)
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning

7.5 Beslut om att elev får
byta studieväg

2019-12-05

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-12-10
2019-12-11
2019-12-11
2019-12-12

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
12.1 Skolskjuts med taxi
vid funktionshinder
beviljas
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-12-17

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-12-18

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-12-19

1.10 Beslut om att inte
lämna ut handling

Justerandes sign

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144
KC 2019/096

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144

Avslag till utbildning
KC 2019/097
yrkesförare gods.
Hemkommunen står inte
för kostnaden (7 elever)

2019-12-05

2019-12-05

Ordförandes sign

yrkesförare gods. Finns
inget utrymme i budget (8
elever)
9.2 Beslut om
mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning

Justerandes sig
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BUN 2019/59
RU 2019/69
Id nr 146615
Id nr 146763
Id nr 146783
Id nr 146979
Id nr 147031
Id nr 147771
BUN 2019/389
Id nr 147854
Id nr 147915
Id nr 148237
Id nr 149049
Id nr 149074
Id nr 149258
Id nr 149262
Id nr 149263
Id nr 149264
Id nr 149275
Id nr 149294
Id nr 149615
Id nr 149649
BUN 2019/414
Utdragsbestyrkande

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

Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
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2019-12-20

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id nr 149915

Skolchef
Anneli Ahlm

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2020-01-16.
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
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2019/250

§ 3 Information om ändrad sammanträdestid för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanfattning av ärendet
Ändrad sammanträdestid för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2020-05-28 till 2020-05-26 samt från 2020-02-05 till 2020-02-06.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/1, ”Beslut
om ändrad sammanträdestid för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott”, 2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse ”Ändrad sammanträdestid för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2020-01-08.
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 4 Information om skrivelse från den fackliga samverkansgruppen
Sammanfattning av ärendet
Företrädare för den fackliga samverkansgruppen, bestående av
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarna, Kommunal och Vision, har
inkommit med en skrivelse innehållandes en reservation mot den av nämnden
antagna budgeten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om skrivelse från den fackliga
samverkansgruppen”.
 Skrivelse från den fackliga samverkansgruppen, 2019-12-19.
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.
Protokollsanteckning
Ordförande lämnar följande protokollsanteckning:
Denna skrivelse anmäls vid detta nämndsammanträde och kommer besvaras
vid kommande sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/175

§ 5 Beslut om verksamhetsplan 2020
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa verksamhetsplan för år 2020.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/2, ”Beslut
om verksamhetsplan 2020”, 2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om verksamhetsplan för barn- och
utbildningsnämnden 2020”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 202001-14.
 Verksamhetsplan 2020, förslag utifrån den beslutade budgeten
 Verksamhetsplan 2020, förslag som presenterades vid nämndens
sammanträde 2020-12-12.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta fastställa det åtgärdsförslag som presenterades vid nämndens
sammanträde i december.
- Ordförande föreslår nämnden besluta att fastställa förvaltningens
förslag till verksamhetsplan som presenterades vid nämndens
sammanträde 2019-12-12.
- Ulf Alteg (M) yrkar i första hand på återremiss av ärendet med
uppdraget att förvaltningen sammanställer en komplett och relevant
åtgärdsplan i tabellform utifrån nämndens budgetbeslut 191212. Den i
dokumentet efterföljande brödtexten utgår ur verksamhetsplanen
- Ulf Alteg yrkar i andra hand att nämnden beslutar fastslå den
verksamhetsplan som presenterades vid arbetsutskottets
sammanträde (förvaltningens förslag).
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; Arbetsutskottets
förslag, ordförandes förslag, Altegs förstahandsförslag om återremiss samt
Altegs andrahandsförslag.
Ordförande ställer först Altegs yrkande om återremiss under proposition och
finner att nämnden beslutar att avslå detta.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning
JA:
Avslag till yrkande om återremiss
NEJ:
Bifall till yrkande om återremiss
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Lena Andersson (S), Anna-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S),
Kristina Spetz Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Jessica Kjellgren (S)
Följande röstar NEJ:
Stig Emanuelsson (MP), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD), Jenny Svensson (L),
Elisabeth Alfredsson (M)
Ordförande finner att yrkandet om återremiss avslås.
Ordförande konstateterar att det finns tre kvarvarande förslag till beslut.
Ordförande beslutar att ordförandes förslag ska utgöra huvudförslag.
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Ulf Altegs
andrahandsförslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
Altegs förslag ska utgöra motförslag.
Ordförande ställer sedan Altegs förslag mot ordförandes förslag och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Omröstning begärs:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande
propositionsordning:
JA:
Bifall till ordförandes förslag
NEJ:
Bifall till Altegs förslag
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Lena Andersson (S), Anna-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S),
Kristina Spetz Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Jessica Kjellgren (S)
Följande röstar NEJ:
Stig Emanuelsson (MP), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD), Jenny Svensson (L),
Elisabeth Alfredsson (M)
Ordförande konstaterar att nämnden har beslutat enligt ordförandes förslag.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens
förslag till verksamhetsplan som presenterades vid nämndens
sammanträde 2019-12-12.
Reservation
Ulf Alteg (M), Jenny Svensson (L), Marika Lund (SD), Stig Emanuelsson (MP)
och Elisabeth Alfredsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 6 Beslut om beslutsattestanter 2020
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter.
Utbildningschefen har delegation att besluta utse beslutsattestanter under
löpande kalenderår (p. 3.1 delegationsordningen).
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/3, ”Beslut
om beslutsattestanter 2020”, 2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslutsattestanter 2020”, förvaltningsekonom Marie
Vitenberg, 2020-01-08.
 Bilaga 1, Beslutsattestanter BUN 2020
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår nämnden att
besluta att godkänna upprättat förslag till beslutsattestanter för barnoch utbildningsnämndens verksamheter år 2020.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag
till beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter
år 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/297

§ 7 Information om SKL:s rapport Öppna jämförelser
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt information om SKL:s rapport öppna
jämförelser grundskola 2019.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/4,
”Information om SKL:s rapport Öppna jämförelser”, 2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Information om SKL:s rapport Öppna jämförelser”,
Carina Ålebring-Jonsson, 2019-11-14.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att inte lämna
något förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas
underlag och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/245

§ 8 Beslut om riktlinje för huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av styrdokumentet Rutin
för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Detta styrdokument antogs
av barn- och utbildningsnämnden första gången 2015-12-10 och reviderades
2016-02-25.
Enligt riktlinjen Styrdokument (fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-06) är
rutiner en typ av styrdokument som fastställs på tjänstemannanivå, medan
riktlinjer fastställs på politisk nivå. Förvaltningen kallar därför förslaget till
reviderat styrdokumentet ”Riktlinje för huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete”.
Syftet med denna förändring är att åstadkomma tematiskt avgränsade
dialoger om orsaker till verksamheternas kvalitet och resultat samt
utvecklingsbehov, för att på så vis ge nämnd och förvaltning bättre möjligheter
att dra lärdom och fatta kloka beslut som stärker kvaliteten i verksamheterna.
Förvaltningens förslag till revidering av styrdokumentet för huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete är utformat med tanke på skollagens skrivningar
om systematiska kvalitetsarbete, skriften Skolverkets allmänna råd med
kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, samt
Skolverkets handledningsmaterial Kvalitetsarbete i praktiken, utgivet 2015.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/5, ”Beslut
om riktlinje för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete”,
2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om reviderat styrdokument för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete”, kvalitetsutvecklare Lena
Kulin, 2019-10-11.
 Förslag till reviderat styrdokument ”Riktlinje för huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2019-1015.
 Befintligt styrdokument ”Rutin för huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete”, fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2015-12-10
och reviderat 2016-02-25 (Dnr BUN 2015/317).
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att revidera styrdokumentet ”rutin för huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete” i enlighet med förvaltningens förslag,
kallat ”riktlinje för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera styrdokumentet
”rutin för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete” i enlighet med
förvaltningens förslag, kallat ”riktlinje för huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete”.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/356

§ 9 Beslut om yttrande avseende förslag på en gemensam
kostorganisation
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen fick i samband med beslutet om reviderad
strategisk plan och budget för åren 2019-2021 i uppdrag av kommunstyrelsen
att utreda förutsättningar för en gemensam kostenhet för social- och
omvårdnadsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Detta med
syfte att säkerställa en lagenlig, kvalitativ och effektiv kost- och
måltidsproduktion. En utredning har genomförts och presenterats av anlitad
konsultfirma.
Resultatet av utredningen visar på att det finns förutsättningar för en
gemensam måltidsorganisation i Tidaholms kommun, utifrån sociala,
ekonomiska och miljömässiga aspekter. Utredningen utmynnar därefter i ett
förslag att inrätta en gemensam kostorganisation med placering på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämnden
blir ansvarig nämnd för kommunens kostorganisation.
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms av utredningen att vara en lämplig
nämnd bland annat då det är en neutral placering.
Kommunstyrelsen beslutade § 164/2019 att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett underlag till en gemensam
kostorganisation underställd samhällsbyggnadsnämnden samt att inhämta
berörda nämnders yttranden i frågan.
Kommunledningsförvaltningen önskar därmed inhämta barn- och
utbildningsnämndens synpunkter i ärendet. Yttrandet bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-02-11.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/6, ”Beslut
om yttrande avseende förslag på en gemensam kostenhet”,
2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande förslag på en gemensam kostenhet”,
barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2020-01-03.
 Begäran om yttrande förslag på gemensam kostorganisation
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till
Kommunstyrelsen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokollsanteckning
Stig Emanuelsson (MP) inkommer med följande protokollsanteckning:
”Utredningen har vissa brister. Hur har man kommit fram till beloppet för
matsvinn på hotellet?”
Sändlista
Kommunstyreslen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 10 Information om problematisk frånvaro inom grundskolan
höstterminen 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt 7 kap. 22 §, skollagen är det huvudmannens ansvar att se till att
eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör
sin skolgång. Förvaltningen har gjort en sammanställning av hur många elever
inom grundskolan och grundsärskolan som riskerar att inte fullgöra sin
skolgång. Syftet med sammanställningen är att informera nämnden om hur
skolplikten följs i kommunen.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/7,
”Information om problematisk frånvaro inom grundskolan höstterminen
2020”. 2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Information om problematisk skolfrånvaro inom
grundskola”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-03.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå nämnden att
besluta lägga informationen till handlingarna gällande antalet elever
inom grundskolan som i december 2019 riskerar att inte fullgöra sin
skolgång på grund av problematisk frånvaro.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga
informationen till handlingarna gällande antalet elever inom
grundskolan som i december 2019 riskerar att inte fullgöra sin
skolgång på grund av problematisk frånvaro.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 11 Beslut om svar på motion angående förstudie och
projektering för en ny förskola i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Andersson (L) m.fl. har motionerat om att kommunen snarast gör en
förstudie och projekterar för en ny förskola i Madängsholm och att den
prioriteras i kommunens investeringsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 att remittera motion
om ny förskola i Madängsholm till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11 föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet
2019-05-29 men ärendet lyftes ur på kommunstyrelsens sammanträde
2019-06-12 eftersom barn- och utbildning hade beslutat att det skulle göras en
ny utredning kring förskola i Madängsholm. Eftersom förutsättningarna kring
förskola i Madängsholm har ändrats på barn- och utbildningsnämnden sedan
nämnden yttrade sig över motionen är barn- och utbildningsnämndens
yttrande inte längre helt aktuellt.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/8, ”Beslut
om svar på motion angående förstudie och projektering för en ny
förskola i Madängsholm”, 2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Motion angående förstudie och projektering för en ny
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019, ”Beslut om
ansökan kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 96/2019, ”Beslut om
remittering av motion om ny förskola i Madängsholm”, 2019-09-18.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 72/2019, ”Beslut om
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”, 2019-05-09.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 56/2019, ”Beslut om svar på
motion om förstudie och projektering för en ny förskola i
Madängsholm”, 2019-04-11.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om
lokalutredning förskolor”, 2019-03-14.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 125/2018, ”Motion förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm”, 2018-1114.
 Motion om förstudie och projektering för en ny förskola i Madängsholm,
2018-10-29.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att motionen ska anses vara besvarad med undantag av att
förskolan ska projekteras och prioriteras i investeringsplanen.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att motionen ska anses vara
besvarad med undantag av att förskolan ska projekteras och
prioriteras i investeringsplanen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 12 Beslut om yttrande gällande medborgarförslag angående
byggnation av en ny förskola i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna ett medborgarförslag
angående byggnation av ny förskola i Madängsholm till barn- och
utbildningsnämnden att yttra sig över. I medborgarförslaget föreslås
byggnation av ny förskola i Madängsholm. Medborgarförslaget inkom 190322.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2020/9, ”Beslut
om yttrande gällande medborgarförslag angående byggnation av en ny
förskola i Madängsholm”, 2020-01-14.
 Tjänsteskrivelse, ”Medborgarförslag angående byggnation av ny
förskola i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2020-01-08.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019, ”Beslut om
ansökan kring förstudie kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019, ”Beslut om
lokalutredning förskolor”, 2019-10-17.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 95/2019, ”Beslut om
remittering av medborgarförslag om byggnation av en ny förskola i
Madängsholm”, 2019-09-18.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 72/2019, ”Beslut om
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”, 2019-05-09.
 Medborgarförslag, 2019-03-22.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019, ”Beslut om
lokalutredning förskolor”, 2019-03-14.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta avge yttrandet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 13 Information om barnrättsbedömningar
Sammanfattning av ärendet
Punkten utgår och tas upp vid nästkommande sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 14 Information från skolchef
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om prislistan för den interkommunala ersättningen för
gymnasiebildningar. 2018 års prislista användes även för 2019. En
arbetstrupp har under året jobbat med att se över förslag till nya modeller för
prislistan. Frågan lyftes i direktionen för Skaraborgs kommunalförbund 6
december. Förslag presenteras för direktionen under våren 2020.
Skolchefen informerar om ny rektor för kompetenscentrum. Det har gjorts en
intern lösning.
Skolchefen informerar utifrån nya regler om förstudie och projektering.
Samverkan i frågan sker mellan utbildningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningsekonom Marie Vitenberg och ekonomichef Henrik Johansson
informerar om preliminära resultat för bokslut 2019. Nämnden skickar med
förvaltningen att analysera och redovisar det stora underskottet på
grundskolan samt omedelbart sätta in åtgärder för att få budget i balans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2020-01-16.
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 15 Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om möte mellan KSAU och BUNAU som hölls
2020-01-14.
Ordförande informerar om kommande möte kring e-petition angående den
planerade verksamheten för 5-åringar på inom grundskolans lokaler.
Ordförande informerar om skolutvecklingsdag 5 mars i Lundsbrunn.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordförande”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson.
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 16 Beslut om budget 2020
Sammanfattning av ärendet
Ordförande initierar nytt ärende med anledning av att nämnden beslutat att
fastställa den verksamhetsplan som presenterades på nämndens
sammanträde 2019-12-12.
Beslutsunderlag
 Förslag till verksamhetsplan 2020 (version som presenterades på
nämndens sammanträde 2019-12-12).
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår nämnden besluta att fastställa förvaltningens
förslag till budget som presenterades på nämndens sammanträde
2019-12-12 samt att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut §
145/2019, ”Beslut om budget 2020”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens
förslag till budget som presenterades på nämndens sammanträde
2019-12-12 samt att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut §
145/2019, ”Beslut om budget 2020”.
Reservation
Ulf Alteg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Jenny Svensson (L), Stig
Emanuelsson (MP) och Marika Lund (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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