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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-12

Barn- och utbildningsnämnden

Sessionssalen, 2019-09-12 kl 08:00 – 12:30
§§ 89-99
Ajournering för gruppmöten mellan: 12:00 – 12:20
Beslutande
Lena Andersson (S) Ordförande, Krister Rohman (KD) Vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind
(S), Georgos Moschos (S), Sophia Breman (C), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M), Marika Lund
(SD) närvarande vid genomgång §§ 89 - 99
Tjänstgörande ersättare
Christoffer Axelsson (S) ersätter Kristina Spetz Larsson (S)
Otmar Fiala (S) ersätter Lisbeth Ider (V)
Elisabeth Alfredsson (M) ersätter Anna Wik (MP)
Ersättare
Aili Räisänen (SD) närvarande vid genomgång §§ 89 -94
Tjänstepersoner
Anneli Alm, skolchef
Susanne Hammar, rektor § 91
Ci Olofsson, projektledare § 91
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef § 91
Lena Kulin, utvecklingsledare § 95
Carina Ålebring Johansson, utvecklingsledare § 95
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom § 95
Johan Lindell, rektor § 100
Henrik Lennartsson, nämndsekreterare
Justering
Utses att justera: Ann-Sofie Hagenvind (S)
Justeringens tid: 2019-09-17
Underskrift sekreterare
Henrik Lennartsson

Underskrift ordförande
Lena Andersson (S)

Underskrift justerare
Ann-Sofie Hagenvind (S)

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2019-09-17 – 2019-10-07
Nämnd/styrelse
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-09-12
Protokollet förvaras:
Utbildningsförvaltningen, Stadshuset Tidaholm
Underskrift

Henrik Lennartsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-12

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning
§ 89
§ 90
§ 91

§ 97

Information om rapporter
Information om anmälda delegationsbeslut
Information om utredning av ett alternativ till förskola
Rosenberg
Beslut om sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämnden 2020
Information om sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2020
Beslut om uppföljning av intern kontroll - hantering av post
och e-post
Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden
avseende januari - augusti år 2019
Information om reviderade kontaktuppgifter i
krisledningsplan
Information från skolchef

§ 98
§ 99
§ 100

Information från ordförande
Övrigt
Beslut avseende ändring av utbildningsplan

§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
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2019-09-12

Barn- och utbildningsnämnden

2019/4

§ 89 Information om rapporter
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter.
 Kommunfullmäktige
BUN 2019/223. Kommunfullmäktiges beslut § 65/2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja ansvarsfrihet för bland annat
barn- och utbildningsnämnden verksamhetsåret 2018.
BUN 2019/224. Kommunfullmäktiges beslut § 71/2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera kommunfullmäktiges
arbetsordning med anledning av införande av e-förslag.
BUN 2019/225 samt 2019/257. Kommunfullmäktiges beslut § 73/2019
samt § 95/2019. Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Arne
Andersson (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och beslutat att utse Othmar Fiala (S) till ersättare i
barn- och utbildningsnämnden under perioden 2019-06-24-2022-12-31.
BUN 2017/289. Kommunfullmäktiges beslut § 83/2019.
Kommunfullmäktige har besluta uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra en förstudie
och projektering gällande om- och tillbyggnad av förskolan i Ekedalen.
Medel för projekteringen ryms inom den totala investeringsbudgeten på 5
000 000 kr.
BUN 2019/255. Kommunfullmäktiges beslut § 90/2019.
Kommunfullmäktige har beslutat om sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2020.
BUN 2019/258. Kommunfullmäktiges beslut § 78/2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att lägga revisorernas granskningsplan
för 2020 till handlingarna.

Ordförandes sign



Kommunstyrelsen
BUN 2019/232. Kommunstyrelsens beslut § 132/2019.
Kommunstyrelsen har beslutat att fastställda sammanträdestider för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2020.



Skolinspektionen
BUN 2019/234. Information från Skolinspektionen om att Ekedalens
skola blivit utvald att ingå i Skolinspektionens ombedömning av de
nationella prov som skrevs under vårterminen 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-09-12

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2019/15. Beslut från Skolinspektionen att avsluta ärende gällande
anmälan mot Forsenskolan. Av beslutet framgår att det inte är visat att
kränkande behandling förekommit och Tidaholms kommun har inte brutit
mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling.
BUN 2019/30. Skolinspektionen har meddelat sitt beslut efter
kvalitetsgranskningen av Rudbecksgymnasiet.


Polismyndigheten
BUN 2019/115. Polismyndigheten har beslutat att lägga ner
förundersökningen kring stölden av datorer på
Rudbecksgymnasiet/KompetensCentrum.



Inspektionen för vård och omsorg
BUN 2019/296. Inspektionen för vård och omsorg meddelar
kommande risk- och situationsanpassad regional tillsyn av boständer
med särskild service enligt LSS , vid Rudbecksgymnasiets LSSboende.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapporter”, nämndsekreterare
Johanna Aldén, 2019-07-05.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 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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2019-09-12

Barn- och utbildningsnämnden

2019/5

§ 90 Information om anmälda delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Datum för
beslut
2019-03-26

2019-04-04

2019-04-30

2019-05-16

2019-05-27

2019-05-28

2019-05-29
2019-05-29
2019-05-30
Ordförandes sign

Justerandes sign

Delegationsbeslut

Diarienr

Ansvarig

5.7 Beslut om att anordna
särskild undervisning i
hemmet eller på annan
lämplig plats
(Hemundervisning)
9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen.
9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen. Samt pga
frånvaro längre än 3
veckor.
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Nekas då fler
sökande än platser, därav
andra före i
prioriteringsordningen
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Nekas
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Nekas
7.8 Beslut om mottagande
elev utanför
samverkansområdet
7.11 Beslut om antagning
av sökande till
gymnasieskolan på fri kvot
4.3 Beslut om uppsägning

BUN 2019/5

Rektor
Carina
Pettersson

KC2019/065
BUN2019/36

Rektor
Johan Lindell

KC 2019/062
BUN 2019/36

Rektor
Johan Lindell

KC 2019/025-027
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell

KC 2019/028
KC 2019/033-040
KC 2019/060
BUN 2019/144
KC 2019/032
KC 2019/061
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell

RU1 2019/019
BUN 2019/110

Rektor
Daniel Larsson

RU1 2019/020
BUN 2019/216

Rektor
Daniel Larsson

BUN 2019/242

Rektor

Justerandes sign
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2019-06-03
2019-06-03

2019-06-03

2019-06-04

2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-10

2019-06-10

2019-06-10
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-12
Ordförandes sign

Justerandes sign

av plats. Orsak: ej betalt
avgift.
7.8 Beslut om mottagande
elev utanför
samverkansområdet
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Nekas
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: 8 elever antas till
CNC och 4 elever antas till
yrkesförare.
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Nekas
1.14 Minnesgåvor och
uppvaktning. Gäller två
personal.
1.14 Minnesgåvor och
uppvaktning. Gäller två
personal.
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Nekas
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning. 7 elever
antas till kock-utbildning
och 11 elever antas till
VO.
1.14 Minnesgåvor och
uppvaktningar
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
7.8 Beslut om mottagande
elev utanför
samverkansområdet
7.8 Beslut om mottagande
elev utanför
samverkansområdet
1.14 Minnesgåvor och
Justerandes sig
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RU1/2019/021
BUN 2019/110

Helen Stadig
Redzic
Rektor
Daniel Larsson

KC 2019/041-055
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell

KC 2019/056
KC 2019/058
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell

KC 2019/031
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell

BUN 2019/5

Rektor
Eva FogthLindqvist
Rektor
Carina
Pettersson
Skolchef
Anneli Alm
Rektor
Johan Lindell

BUN 2019/5
Id 119652
KC 2019/030
BUN 2019/144
KC 2019/057
KC 2019/059
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell

BUN 2019/5

RU1 2019/022
BUN 2019/110

Bitr. rektor
Linn Lindberg
Skolchef
Anneli Alm
Rektor
Daniel Larsson

RU1 2019/023
BUN 2019/110

Rektor
Daniel Larsson

BUN 2019/5

Rektor

Id 119935

Utdragsbestyrkande
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uppvaktning.
2019-06-12
2019-06-14
2019-06-17

2019-06-17

2019-06-20
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-25
2019-07-25

2019-07-25

Ordförandes sign

Justerandes sign

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
4.6 Lämna yttrande till
annan kommun inför dess
beslut om att ta emot
förskolebarn
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Nekas
5.18 Beslut om att ta emot
elev i grundsärskolan
9.1 Mottagande till
grundläggande
vuxenutbildning
9.2 Mottagande till
gymnasial vuxenutbildning
9.3 Mottagande till
utbildning i svenska för
invandrare.
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
7.8 Beslut om mottagande
elev utanför
samverkansområdet
12.1 Skolskjuts vid
växelvis boende beviljas

12.1 Skolskjuts med taxi
vid funktionshinder
beviljas
Justerandes sig
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Id 120152
Id 120336
Id 120553
BUN 2019/235

Carina
Pettersson
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm

KC 2019/029
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell

BUN 2019/247
KC2019/063
BUN2019/143

Rektor
Ci Olofsson
Rektor
Johan Lindell

KC2019/064
BUN2019/144
KC2019/066
BUN2019/71

Rektor
Johan Lindell
Rektor
Johan Lindell

Id 121526

Skolchef
Anneli Alm
Rektor
Daniel Larsson

RU1 2019/024
BUN 2019/110
BUN 2019/138
BUN 2019/146
BUN 2019/147
BUN 2019/148
BUN 2019/149
BUN 2019/151
BUN 2019/152
BUN 2019/161
BUN 2019/162
BUN 2019/163
BUN 2019/164
BUN 2019/167
BUN 2019/168
BUN 2019/169
BUN 2019/192
BUN 2019/159
BUN 2019/165
BUN 2019/166
BUN 2019/177
Utdragsbestyrkande
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2019-07-26

12.1 Skolskjuts vid
växelvis boende beviljas

2019-07-26

12.1 Skolskjuts med taxi
vid funktionshinder
beviljas
12.1 Skolskjuts vid
trafikförhållande beviljas

2019-07-26

RU3 2019/005
BUN 2019/252
RU3 2019/006
BUN 2019/252

Rektor Johan
Lindell

RU3 2019/007
BUN 2019/252

Rektor
Johan Lindell

BUN 2019/265

Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Rektor
Johan Lindell

BUN 2019/205
BUN 2019/206
BUN 2019/217
BUN 2019/246

12.1 Skolskjuts vid annan
orsak beviljas

2019-06-30

1.14 Minnesgåvor
Uppvaktningar. Gäller en
personal.
7.3 Beslut om mottagande
av ungdomar till
yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ
7.3 Beslut om mottagande
av ungdomar till
yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ
7.3 Beslut om mottagande
av ungdomar till
yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ
12.1 Skolskjuts vid
växelvis boende beviljas

BUN 2019/5

7.3 Beslut om mottagande
av ungdomar till
yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ
1.14 Minnesgåvor och
uppvaktningar, Beslut
enligt kommunfullmäktiges
regler för förtroendevaldes
och anställdas
minnesgåvor och
uppvaktningar
3.1 Ändring och
komplettering av

RU3 2019/008
BUN 2019/252

2019-08-07

2019-08-07

2019-08-08
2019-08-13

2019-08-13

2019-08-14
Justerandes sign

Justerandes sig
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Trafikansvarig
Susanne
Swärd

Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Rektor
Eva-Lena
Svensson
Rektor
Johan Lindell

2019-07-26

2019-07-01

Ordförandes sign

BUN 2019/193
BUN 2019/194
BUN 2019/195
BUN 2019/196
BUN 2019/207
BUN 2019/220
BUN 2019/264
BUN 2019/208
BUN 2019/197

BUN 2019/57

Rektor
Ci Olofsson

BUN 2019/24

Skolchef
Anneli Alm

Utdragsbestyrkande
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2019-08-22

2019-08-23
2019-08-25
2019-08-26

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
7.4 Antagning vid senare
tillfälle än vid början av
utbildningen
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-08-26

12.1 Skolskjuts vid
växelvis boende beviljas

2019-08-26

12.1 Skolskjuts vid
trafikförhållanden och
funktionsnedsättning
beviljas
12.1 Skolskjuts vid annan
orsak

2019-08-26
2018-08-26

12.1 Skolskjuts vid
trafikförhållande

2019-08-27

12.1 Skolskjuts vid
växelvis boende beviljas

2019-08-27

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
12,1 Skolskjuts vid
trafikförhållande och
annan orsak beviljas
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar

2019-08-28
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
Ordförandes sign

beslutsattestanter under
året för barn- och
utbildningsnämndens
verksamheter.
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Justerandes sign

Justerandes sig
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Id 125158
Id 125197
Id 125240
Id 125242
Id 125332
Id 125344
Id 125399
RU3 2019/008
BUN 2019/47

Skolchef
Anneli Alm

Id 125489
Id 125494
Id 125519
BUN 2019/275
BUN 2019/276
BUN 2019/282
BUN 2019/284
BUN 2019/285
BUN 2019/286
BUN 2019/288
BUN 2019/287

Skolchef
Anneli Alm

BUN 2019/277

Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Trafikansvarig
Susanne
Swärd

BUN 2019/278
BUN 2019/279
BUN 2019/280
BUN 2019/281
BUN 2019/290
Id 125688

Skolchef
Anneli Alm
Rektor
Johan Lindell

Trafikansvarig
Susanne
Swärd

Trafikansvarig
Susanne
Swärd

Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Skolchef
Anneli Alm

BUN 2019/292
Id 125764
Id 125820
Id 125860
Id 125971
Utdragsbestyrkande
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om kränkande behandling
2019-09-02
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04

7.4 Antagning vid senare
tillfälle än vid början av
utbildningen
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id 125976
Id 125977
Id 126108
RU3 2019/009
BUN 2019/47

Anneli Alm

Id 126172
Id 126232
Id 126380
Id 126394
Id 126638
Id 126814
Id 126827

Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm

Rektor
Johan Lindell

Skolchef
Anneli Alm

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om anmälda delegationsbeslut”,
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-07-05.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta
godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/153

§ 91 Information om utredning av ett alternativ till förskola
Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-09 att utreda ett alternativ
till förskola Rosenberg utifrån inkomna ställningstaganden.
Vid utredningen har frågor från både majoriteten och oppositionen i barn- och
utbildningsnämnden besvarats.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-08-22 § 62,
”Information om utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”.
 Tjänsteskrivelse, ”Förskoleutredning Lindblomman, projektledare Ci
Olofsson, 2019-05-13.
 Barnrättsbedömning, 2019-05-14.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-09 § 72, ”Beslut om
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”.
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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2019/249

§ 92 Beslut om sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämnden 2020
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämnden år 2020.
23 januari

20 februari

19 mars

16 april

14 maj

9 juni

-

-

10 september

15 oktober

12 november

10 december

juli

augusti

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-08-22 § 63,
”Beslut om sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden
2020”.
 Tjänsteskrivelse, ”Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden
2020”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-07-01.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta fastställa sammanträdestiderna för nämnden år 2020, enligt
förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att fastställa
sammanträdestiderna för nämnden år 2020, enligt förvaltningens
förslag.
Sändlista
Kommunledningskontoret

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

2019/250

§ 93 Information om sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2020
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat om
sammanträdestider för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott år 2020.
14 januari

6 februari

5 mars

2 april

30 april

28 maj

-

-

27 augusti

1 oktober

29 oktober

26 november

juni

juli

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-08-22 § 64,
”Beslut om sammanträdestider barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2020”.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om sammanträdestider för barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott 2020”, nämndsekreterare Johanna
Aldén, 2019-07-01
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
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Barn- och utbildningsnämnden
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§ 94 Beslut om uppföljning av intern kontroll - hantering av post
och e-post
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har utfört en intern kontroll enligt nämndens plan för intern
kontroll år 2019.
Ett kontrollmål för år 2019 är att samtliga chefer som inte kan öppna sin e-post
(exempelvis vid semester) har sett till att inkommande e-post och papperspost
öppnas varje dag. Enligt planen framgår att kontroll ska göras att samtliga
chefer som inte kan öppna sin e-post (exempelvis vid semester) har sett till att
a) e-posten vidarebefordras till en annan tjänsteperson som är i tjänst, och b)
papperspost hanteras av en annan tjänsteperson som är i tjänst på enheten
eller att papperspost hänvisats från stängda enheter till stadshuset.
Se bilaga ”Uppföljning av kontroll - Kontrollera att post och e-post som
inkommer till förvaltningen öppnas varje dag (Barn- och utbildningsnämnd
2019)”.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-08-22 § 65,
”Beslut om uppföljning av intern kontroll – hantering av post och epost”.
 Tjänsteskrivelse, ”Uppföljning av intern kontroll”, nämndsekreterare
Johanna Aldén, 2019-07-11.
 Bilaga ”Uppföljning av kontroll - Kontrollera att post och e-post som
inkommer till förvaltningen öppnas varje dag (Barn- och
utbildningsnämnd 2019)”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-0711.
 Intern kontrollplan 2019, barn- och utbildningsnämnd.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta godkänna uppföljningen av utförd intern kontroll.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av
utförd intern kontroll.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 95 Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden
avseende januari - augusti år 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden januari – augusti
2019. Rapporten innehåller en uppföljning av nämndens verksamhetsmål och
resultat. Uppföljningen tar sin utgångspunkt i nämndens verksamhetsplan för
perioden.
I rapporten ingår även en redovisning av kvalitet och utvecklingsbehov inom
verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning, avseende läsår 2018/2019.
Rapporten kommer att kompletteras med en ekonomisk uppföljning och
analys av perioden januari – augusti 2019, samt uppgifter om sjukfrånvaro och
antal årsarbetare i förvaltningen då aktuella underlag finns att tillgå.
Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport har upprättats i enlighet
kommunallagen 13 kap. delårsrapporter i Lag (2017:725) om kommunal
redovisning.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 2019-08-22 §
66, ”Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott avseende januari – augusti 2019”.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om delårsrapport augusti 2019”,
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2019-09-03.
 Rapporten ”Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport augusti
2019”, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring-Jonsson och
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2019-09-03.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att godkänna upprättad delårsrapport samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad
delårsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 96 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 2019-08-22,
”Information om reviderade kontaktuppgifter i krisledningsplan”.
 Tjänsteskrivelse, ”Kontaktuppgifter i barn- och utbildningsnämndens
krisledningsplan”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2019-08-15.
 Uppdaterade kontaktuppgifter krisledningsplan 190815.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att lägga informationen om de reviderade kontaktuppgifterna i
nämndens krisledningsplan till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om de
reviderade kontaktuppgifterna i nämndens krisledningsplan till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 97 Information från skolchef
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om kvalitetsgranskning genomförd av
Skolinspektionens avseende huvudmannens uppdrag gentemot
Rudbecksgymnaiset. Granskningen gjordes efter förfrågan från
Skolinspektionen i syfte testa ett nytt tillvägagångssätt. Skolschefen kommer
ha ett dialogmöte med Skolinspektionen kring detta nästa vecka.
Skolchefen informerar om skolstarten.
Skolchefen informerar om att det pågår ett arbete med titta på nästa
läsårsstart då det kommer gemensam 7-9-skola samt att Forsen blir F-6-skola.
Skolchefen informerar om att Treklövern numer har en rektor för alla tre skolor
som ingår.
Skolchefen informerar om att det vid skolstarten vid Rudbeck har varit något
högre elevintag av Tidaholmsbor jämför med tidigare läsår.
Skolchefen informerar om att nämndsekreterare Johanna Aldén är
föräldraledig och att Henrik Lennartsson ersätter vederbörande.
Skolchefen informerar om att förvaltningen jobbar på att försöka få i stånd att
nämnden kan göra ett besök på Rosenbergsskolan. Tidsplanen håller.
Personalen på Hökensås har varit där.
Skolchefen informerar om att byggnationen av en ny idrottshall är ett
pågående ärende och att utvecklingen bevakas.
Skolchefen informerar om det pågående arbetet med renovering av matsal
och kök på Hökensås. Större delen av matsalen är klar, köket ska vara klar 1
oktober. Det har uppstått vissa saker som lett till kostnadsökningar. Budgeten
på 20 miljoner ser inte ut att hålla. Det pågår ett arbete för att se vad som
behövs och vad det kommer kosta. Skolchefen återkommer i ärendet.
Skolchefen informerar om att projekteringen av förskola Ekedalen är
pågående.
Skolchefen informerar om att renoveringen vid Smedjegatan i princip är klar.
Förvaltningen har gått ur lokaler i biblioteket. Drivhuset, kompetenscentrum
och närvaroteamet flyttar till Smedjegatan. Invigningen är 20 september.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2019/68,
”Information från skolchefen”, 2019-08-22.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-09-05.
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 sig
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§ 98 Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar i ärende angående idrottshallen. Det har förekommit
felaktig information avseende fördelningen av driftkostnader mellan kultur- och
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Ordförande har bett om en uppdragsbeskrivning angående kulturskolan samt
taxor för kulturskolan.
Ordförande ställer fråga om arbetsordning (ajournering för gruppmöte mitt i
mötet).
Ordförande informerar om presidiemöte med kommunstyrelsens presidium.
Ordförande informerar om utredning av kostenhet. Ordförande och vice
ordförande har deltagit i en intervju kring detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordförande”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2019-09-05.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2019/69,
”Information från ordförande”, 2019-08-22.
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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§ 99 Övrigt
Sammanfattning av ärendet
Ida Davidsson (M) ställer fråga angående brandlarmen på Forsen. Skolchefen
informerar om att det hanteras inom verksamheten.
Elisabeth Alfredsson (M) ställer fråga om kostnad per skollunch. Skolchefen
tar med sig frågan.
Elisabeth Alfredsson (M) ställer fråga avseende huruvida det finns matråd och
städråd vid kommunen skolor. Skolchefen informerar om att frågan lämpligen
kan lyftas vid kommande möte med kommunens rektorer.
Beslutsunderlag
–
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

21

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-12

Barn- och utbildningsnämnden

2019/294

§ 100 Beslut avseende ändring av utbildningsplan
Sammanfattning av ärendet
Johan Lindell informerar om utredning som har företagits med anledning av
skrivelse från föreningen Leva Tillsammans kring elever som tidigare gick
språkintroduktion och som har fyllt 20 år.
Barn- och utbildningsnämndens utbildningsplan reglerar hur
introduktionsprogam är uppbyggda. Det finns ingen reglering på nationell nivå
för hur introduktionsprogram skall vara uppbyggda. I nämndens plan för
utbildning framgår att elever som går språkintroduktion avslutas vårterminen
de fyller 20. De aktuella personerna som skrivelsen berör har
uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och är idag inskrivna på SFI.
Enligt gymnasielagen görs en ansökan om förlängning av det tillfälliga
uppehållstillståndet efter 13 månader. Studier vid SFI är enligt gymnasielagen
inte ett skäl till förlängning. Studier ska bedrivas inom introduktionsprogram,
på gymnasial nivå på komvux eller gymnasial nivå på folkhögskola.
Nämnden har nu att ta ställning till huruvida det skall göras en ändring i
nämndens plan för utbildning avseende språkintroduktionsprogrammets
utbildningstid.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ” Svar på skrivelse gällande elevers rätt att gå kvar
på Språkintroduktionen efter 20 års ålder”, rektor Johan Lindell,
2019-09-11.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår nämnden besluta att inte ändra barn- och
utbildningsnämndens plan för utbildning avseende
språkintroduktionsprogrammet.
- Sophia Breman (C) föreslår nämnden besluta att ändra barn- och
utbildningsnämndens plan för utbildning avseende
språkintroduktionsprogrammet på så vis att den övre åldersgränsen på
20 år vid barn- och utbildningsnämndens språkintroduktionsprogram
höjs.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsprogrammet beslutar att inte ändra barn- och
utbildningsnämndens plan för utbildning avseende
språkintroduktionsprogrammet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Reservation
Sophia Breman (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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