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Sessionssalen, 2020-03-19 kl. 08:30-12:00
§§ 33-50
Beslutande
Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD), Ann-Sofie Hagenvind (S), Kristina
Spetz-Larsson (S), Jenny Svensson (L), Marika Lund (SD)
Tjänstgörande ersättare
Christoffer Axelsson (S), Othmar Fiala (S), Ulf Persson (C)
Tjänstepersoner
Daniel Larsson (§ 37), Ci Olofsson (§ 37), Sofia Nilsdotter (§ 37), Marie Vitenberg (§§ 38-40),
Anneli Alm, Åsa Sjögren
Justering
Utses att justera: Krister Rohman (KD)
Justeringens tid: 2020-03-26
Underskrift sekreterare
Underskrift ordförande
Underskrift justerare

Utdragsbestyrkande

Åsa Sjögren

Lena Andersson (S)

Krister Rohman (KD)
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Anslag/bevis
Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-03-26 – 2020-04-17
Nämnd/styrelse
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-03-19
Protokollet förvaras:
Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun
Underskrift
Åsa Sjögren
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§ 49
§ 50

Utdragsbestyrkande

Information om delegationsbeslut
Information om rapporter
Information om samverkansprojekt mellan barn- och
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden
Beslut Plan för utbildning Introduktionsprogram
Rudbecksgymnasiet läsåret 2019-2020
Beslut Rudbecksgymnasiets organisation - program och
inriktningar läsåret 2020/2021
Beslut Månadsuppföljning februari 2020
Beslut om Interkommunal ersättning 2020
Beslut Bidrag till friskolor 2020
Beslut Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Beslut Uppföljning av intern kontrollplan 2019/2020
Beslut Yttrande - Reglemente barn- och
utbildningsnämnden
Beslut Svar på reservation från FSG till BUN
Beslut om rapport avseende generell avtalssamverkan
mellan kommuner
Beslut om godkännande av tilläggsanslag för projekt
”ombyggnad Hökensås/Forsen”
Beslut om undantag från beslut om distansundervisning
fattat 2020-03-17
Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten
Information från skolchef
Information från ordförande
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2020/30

§ 33 Information om delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Datum för
beslut

2020-02-06

2020-02-17
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-25
2020 02 25
2020-03-02
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-03
2020-03-05
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-09
Ordförandes sign

Justerandes sign

Delegationsbeslut
7.12 Beslut om vilka
kurser som ska erbjudas
som individuellt val LÅ
2020/2021
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
12.1 Skolskjuts vid
trafikförhållande beviljas
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
7.15 Meddela
hemkommun, elev har
slutat gymnasieskolan i
Tidaholm
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
7.8 Beslut om mottagande
av elev utanför
samverkansområdet (GG)
Justerandes sign

Diarienr

Ansvarig

BUN 2020/57

Rektor Daniel
Larsson

ärende-id 157610
ärende-id 159109
ärende-id 159301
ärende-id 159317
BUN 2020/114
ärende-id 160129
ärende-id 160126
ärende-id 160615
ärende-id 160550
ärende-id 160527
ärende-id 160526
ärende-id 160990

Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm

BUN 2020/141

Rektor Ci
Olofsson

ärende-id 161227

Skolchef
Anneli Alm

BUN 2020/147

Rektor Daniel
Larsson

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020-03-09

2020-03-09

2020-03-12

2020-03-17

8.1 Beslut om elev tillhör
målgruppen för
gymnasiesärskolan (LK,
WT)
8.5 Prövning och beslut
om mottagande av elev till
nationellt
program/inriktning (LK,
WT)
13.3 Ta emot anmälan om
kränkande behandling
1.1 Brådskande beslut.
Beslut om
distansundervising

BUN 2020//148

BUN 2020/149

ärende-id 161941

BUN 2020/155

Rektor Ci
Olofsson
Rektor Ci
Olofsson

Skolchef
Anneli Alm
Barn- och
utbildningsnäm
ndens
ordförande
Lena
Andersson

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”,
barnomsorgsadministratör/kostplanerare/registrator, Sandra Teike,
2020-03-12.
 Delegationsbeslut 1.1 Brådskande beslut, 2020-03-17.
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
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2020/3

§ 34 Information om rapporter
Sammanfattning av ärendet
Information om inkomna rapporter.
• Kommunfullmäktige
BUN 2020/137 Beslut KF 2020-02-24 Beslut om antagande av policy för
samhällsstörningar och extraordinära händelser
BUN 2020/138 Beslut KF 2020-02-24 Beslut om upphävande av riktlinjer för
representation i Tidaholms kommun antagna av kommunfullmäktige 2011-0427
BUN 2020/139 Beslut KF 2020-02-24 Beslut om revidering av
attestreglemente
BUN 2020/140 Beslut KF 2020-02-24 Beslut om revidering av finanspolicy
• Arbetsmiljöverket
BUN 2020/144 Inspektion från Arbetsmiljöverket
• Ernst Lundells minnesfond
BUN 2019/330 Redovisning av genomförda aktiviteter genom avkastningen
från Lundells fond under 2019
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om rapporter”,
barnomsorgsadministratör/kostplanerare/registrator, Sandra Teike,
2020-03-12.
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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2020/118

§ 35 Information om samverkansprojekt mellan barn- och
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Anneli Alm ger en information om, utifrån KPMG:s rapport 2018-1125 ”Granskning av samverkan barn och unga i behov av stöd”, vilka insatser
som berör både barn- och utbildningsnämnden samt social- och
omvårdnadsnämnden. Dessa är:
- Lokal samverkansgrupp, tidigare Västbusmöten, en delregional
ledningsgrupp med ett antal arbetsgrupper med representanter från
bl.a. förskola, skola, gymnasium, elevhälsa och socialtjänst
- SIP, (samordnad individuell plan) som är en arbetsform för samverkan
mellan hem, skola, socialtjänst och externa verksamheter.
- SAM-kraft som är ett tvärprofessionellt team med fokus på familjer och
barn i förskoleåldern.
- Närvaroteamet som arbetar i samverkan med socialtjänst och
ungdomsmottagningen med elever med problematisk skolfrånvaro.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2020
”Information om samverkansprojekt mellan barn- och
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden”, 2020-0304.
 Tjänsteskrivelse ”Information om samverkansprojekt mellan barn- och
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden”, barn- och
utbildningschef Anneli Alm, 2020-02-26.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet 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 sign

Utdragsbestyrkande
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2020/101

§ 36 Beslut Plan för utbildning Introduktionsprogram
Rudbecksgymnasiet läsåret 2019-2020
Sammanfattning av ärendet
Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan
för utbildningen som beslutas av huvudmannen.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2020
”Beslut Plan för utbildning Introduktionsprogram Rudbecksgymnasiet
läsåret 2019-2020”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om plan för utbildning introduktionsprogram”,
nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-02-27.
 Plan för utbildning Introduktionsprogram Rudbecksgymnasiet läsåret
2019-2020, rektor Ci Olofsson, 2020-02-13.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta
Plan för utbildning på introduktionsprogram på Rudbecksgymnasiet
läsåret 2019-2020.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för utbildning på
introduktionsprogram på Rudbecksgymnasiet läsåret 2019-2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/106

§ 37 Beslut Rudbecksgymnasiets organisation - program och
inriktningar läsåret 2020/2021
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller anpassningar av program och antalet platser efter första
sökomgången till gymnasiet hösten 2020.
Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg ska anordnande kommun
senast den 1 april anmäla till antagningskansliet om kommunen önskar stoppa
antagningen till ett eller flera program/inriktningar. Mindre korrigeringar av
utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter
omvalsperioden, dock senast 25 maj.
Förvaltningen gör bedömningen att utifrån elevernas förstahandsval och
befintliga elever bör nämnden stoppa antagningen till restaurang- och
livsmedelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Förvaltningen
redovisar genom en tabell ett förslag på ny organisation. I tabellen framgår på
vilka program förvaltningen anser att nämnden ska förändra antalet platser.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut §26/2020 ”Beslut
Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar läsåret
2020/2021”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Rubecksgymnasiet - anpassningar”, rektor Daniel
Larsson och Ci Olofsson, 2020-02-13.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att stoppa antagningen på
restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet höstterminen 2020 och ändra antalet platser
enligt tabellen ”förslag på ny organisation”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stoppa antagningen på
restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet höstterminen 2020 och ändra antalet platser
enligt tabellen ”förslag på ny organisation”.
Sändlista
Antagningskansliet Skaraborgs kommunalförbund

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/64

§ 38 Beslut Månadsuppföljning februari 2020
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2020.
Utfall per 2020-02-29 är - 4 644 tkr.
Nämnd: 3 Barn- och utbildningsnämnd
Ack. 202001 - 202002

Helår 2020

Helår 2020

Budget Avvikelse

Verksamhet 3 pos

Utfall

Nämnd- och styrelseverksamhet
Musikskola / kulturskola
Förskola
Familjedaghem 0 - 12 år
Fritidshem
FK och Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
KC
Fördelas (Bun gemensamt)

146
169
583
729
12 077 13 235
309
261
2 540 2 785
26 923 24 896
1 883 1 860
12 557 9 934
1 872 1 077
1 872 1 672
1 749 1 248

23
146
1 157
-48
246
-2 027
-23
-2 623
-795
-200
-501

1
3
73
1
15
136
10
54
6
8
7

014
770
313
563
509
411
049
322
469
927
224

14%
15%
16%
20%
16%
20%
19%
23%
29%
21%
24%

0
-750
0
0
-250
-5 000
400
0
-400
0
0

Totalt

62 508 57 864

-4 644

318 570

20%

-6 000

Budget

*

Prognos

Exported 2020-03-03

* Accumulerat utfall för perioden
Riktmärke februari= 17%

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2020
”Beslut Månadsuppföljning februari 2020”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Månadsuppföljning februari 2020”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2020-03-03.
 Bilaga 1, Utfall per 2020-02-29.
 Bilaga 2, Månadsrapport februari 2020 (Barn- och
utbildningsnämnden).
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
lägga informationen till handlingarna och att sända månadsrapporten
vidare enligt sändlista till kommunstyrelsen.
− Ordförande framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga till
det som muntligen framförts i åtgärdsplanen.
− Ordförande framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
kulturskolan i första hand gör anpassningar utifrån den
konsekvensanalys nämnden har fått.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två
tilläggsyrkanden från ordföranden.
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkanden under proposition
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla dessa.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar
− att lägga informationen till handlingarna och att sända
månadsrapporten vidare enligt sändlista till kommunstyrelsen.
− att lägga till det som muntligen framförts i åtgärdsplanen.
− att kulturskolan i första hand gör anpassningar utifrån den
konsekvensanalys nämnden har fått.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2020/62

§ 39 Beslut om Interkommunal ersättning 2020
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller komplettering av Interkommunal ersättning 2020.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-20 kunde
ersättningen för fler verksamheter än gymnasiet inte fastställas då budgeten
för 2020 omarbetades.
Ärendet kompletteras av förvaltningsekonom med underlag till nämndens
sammanträde 2020-03-19.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 28/2020
”Beslut om Interkommunal ersättning 2020”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Interkommunal ersättning”, förvaltningsekonom Marie
Vitenberg, 2020-03-11.
 Ersättningsbelopp till övriga verksamheter, ej gymnasiet.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
fastställa ovanstående Interkommunala ersättning för 2020.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ovanstående
Interkommunala ersättning för 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020/61

§ 40 Beslut Bidrag till friskolor 2020
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller komplettering av bidrag till friskolor 2020.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-02-20 kunde
bidragsbelopp för fler verksamheter än gymnasiet inte fastställas då budgeten
för 2020 omarbetades.
Ärendet kompletteras av förvaltningsekonom med underlag till nämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 29/2020
”Beslut Bidrag till friskolor 2020”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Bidrag till fristående skolor 2020”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2020-03-11.
 Bidrag till friskolor övriga verksamheter, ej gymnasiet.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
fastställa ovanstående bidragsbelopp till friskolor gällande år 2020.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa ovanstående
bidragsbelopp till friskolor gällande år 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019/172

§ 41 Beslut Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll (fastställd av KS 2016-03-09,
reviderad 2019-10-02) ska varje nämnd se till att det årligen upprättas och
fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en uppföljning av de interna
kontrollerna och de genomförda åtgärderna.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde en intern kontrollplan för år 2019
den 13 december 2018 (§ 2018/165 BUN). Förvaltningen har följt upp de
kontroller och åtgärder som anges i nämndens plan för intern kontroll år 2019.
I oktober 2019 reviderade kommunstyrelsen riktlinjen och processen för intern
kontroll. Den nya processen innebär att uppföljningen av kontroller sker under
perioden december - februari, istället för januari-december.
Vid införandet av den nya processen sker en överlappning av den tidigare och
nya processen. Detta innebär att uppföljningen av den interna kontrollplanen
för år 2019 (enligt den tidigare riktlinjen), redovisas samtidigt som
uppföljningen av den interna kontrollplanen för perioden 2019/2020 (enligt den
nya riktlinjen).
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 30/2020
”Beslut Uppföljning av intern kontrollplan 2019”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av intern kontrollplan år 2019”,
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2020-02-19.
 Rapporten ”Uppföljning av Intern kontrollplan 2019 Barn- och
utbildningsnämnden”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2020-02-19.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
fastställa förvaltningens förslag till uppföljning av barn- och
utbildningsnämndens plan för intern kontroll år 2019.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens
förslag till uppföljning av barn- och utbildningsnämndens plan för intern
kontroll år 2019.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/112

§ 42 Beslut Uppföljning av intern kontrollplan 2019/2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll (fastställd av KS 2016-03-09,
reviderad 2019-10-02) ska varje nämnd se till att det årligen upprättas och
fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en uppföljning av de interna
kontrollerna och de genomförda åtgärderna.
Barn- och utbildningsnämnden fastställde en intern kontrollplan för perioden
2019/2020 den 12 december 2019 (§ 2019/141 BUN). Förvaltningen har följt
upp de kontroller och åtgärder som anges i nämndens plan för intern kontroll
år 2019/2020.
I oktober 2019 reviderade kommunstyrelsen riktlinjen och processen för intern
kontroll. Den nya processen innebär att uppföljningen av kontroller sker under
perioden december - februari, istället för januari-december.
Vid införandet av den nya processen sker en överlappning av den tidigare och
nya processen. Detta innebär att uppföljningen av den interna kontrollplanen
för år 2019 (enligt den tidigare riktlinjen), redovisas samtidigt som
uppföljningen av den interna kontrollplanen för perioden 2019/2020 (enligt den
nya riktlinjen).
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 31/2020
”Beslut Uppföljning av intern kontrollplan 2019/2020”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av intern kontrollplan år
2019/2020”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2020-02-20.
 Rapporten ”Uppföljning av Intern kontrollplan 2019/2020 Barn- och
utbildningsnämnden”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2020-02-20.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
fastställa förvaltningens förslag till uppföljning av barn- och
utbildningsnämndens plan för intern kontroll år 2019/2020.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens
förslag till uppföljning av barn- och utbildningsnämndens plan för intern
kontroll år 2019/2020.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/16

§ 43 Beslut Yttrande - Reglemente barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 18 december 2019 mottagit en
begäran om yttrande från kommunledningsförvaltningen med anledning av att
kommunledningsförvaltningen har uppdaterat nämndernas reglementen
utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 32/2020
”Beslut Yttrande - Reglemente barn- och utbildningsnämnden”, 202003-04.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om yttrande över förändring av barn- och
utbildningsnämndens reglemente”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin,
2020-01-07.
 Tjänsteskrivelse "Begäran om yttrande" med bilagor, kommunjurist
Jenny Beckman, 2019-12-18.
 Förslag till nytt reglemente.
 Nuvarande reglemente.
 SKR:s reglemente för styrelse och nämnder – mars 2019.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
tillsända kommunstyrelsen ett yttrande över förändringen av barn- och
utbildningsnämndens reglemente i enlighet med förvaltningens förslag
samt med tillägget att avsnitten § 18 ”Förhinder” och § 16
”Beslutsförhet” i det ursprungliga reglementet bör kvarstå.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsända kommunstyrelsen
ett yttrande över förändringen av barn- och utbildningsnämndens
reglemente i enlighet med förvaltningens förslag samt med tillägget att
avsnitten § 18 ”Förhinder” och § 16 ”Beslutsförhet” i det ursprungliga
reglementet bör kvarstå.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/13

§ 44 Beslut Svar på reservation från FSG till BUN
Sammanfattning av ärendet
Företrädare för den fackliga samverkansgruppen, bestående av
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarna, Kommunal och Vision, har
inkommit med en skrivelse med frågor om nämndens ansvar för personalens
arbetsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 januari 2020 att lägga
informationen till handlingarna med en protokollsanteckning att skrivelsen
kommer att besvara vid kommande sammanträde.
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att
diskutera fram ett förslag till svar att presentera för barn- och
utbildningsnämnden den 19 mars 2020.
Beslutsunderlag
 Svar på skrivelse från den fackliga samverkansgruppen, 2020-03-06.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 33/2020
”Beslut Svar på reservation från FSG till BUN”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse ”Svar på skrivelse från den fackliga
samverkansgruppen”, nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-0227.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2020 ”Information om
skrivelse från den fackliga samverkansgruppen”, 2020-01-23.
 Skrivelse från den fackliga samverkansgruppen med frågor om
budgetens konsekvenser för personalens arbetsmiljö, 2019-12-20.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet beslutar att arbetsutskottets ledamöter ska ta fram ett
förslag till svar som ska presenteras vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2020.
− Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
översända svaret till den fackliga samverkansgruppen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända svaret till den
fackliga samverkansgruppen.
Sändlista
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Skolledarna
Kommunal
Vision
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2019/384

§ 45 Beslut om rapport avseende generell avtalssamverkan mellan
kommuner
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2019-11-27 (§ 211/2019) beslutat att i samband med
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal.
Förvaltningen har därför tagit fram en rapport för detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning generell avtalssamverkan
mellan kommuner”, skolchef Anneli Alm, 2020-03-11.
 Rapport - Avtalssamverkan Barn- och utbildningsnämnden, 2020-0312.
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2020, 2020-01-23.
 Kommunstyrelsens beslut § 211/2019 ”Beslut om uppföljning av
generell avtalssamverkan mellan kommuner”, 2019-11-27.
Förslag till beslut
− Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna densamma till
kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport över
avtalssamverkan och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/157

§ 46 Beslut om godkännande av tilläggsanslag för projekt
”ombyggnad Hökensås/Forsen”
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att godkänna tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen” och att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att anslå 10 MSEK ytterligare i tilläggsanslag till
befintligt anslag för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i
samråd genomfört projektering, tagit fram ritningar och inhämtat anbud av de
kvarstående ombyggnadsbehoven.
Förvaltningarna kan konstatera att det inte föreligger något gynnsamt
upphandlingsläge då få anbud inkommit och att anbudssumman bedöms som
hög.
Omfattningen av förfrågan sammanfattas i följande områden:
- iordningställa personalrum/kopiering/samverkansyta
- ytterligare en Hkk sal (uppehållsrum tas bort)
- nytt uppehållsrum i anslutning till personalutrymmen
- ändamålsenliga lokaler för elevhälsan
- arbetsplatser för personal
- grupprum för elever
- iordningställa specialsalar såsom musik, bild
- övrig uppfräschning av lokaler
Samtliga ombyggnationer är behövda för att få till en väl fungerande
högstadieskola, men förvaltningarna bedömer att prioriteringar, där vissa
delmoment skjuts fram i tiden alt. inte alls genomförs, bör göras. För att
möjliggöra denna prioritering vill förvaltningarna dela upp anbuden i flera
optioner.
Vidare ser förvaltningarna vissa möjligheter att upphandlingsmässigt
samordna andra pågående upphandlingar inom barn- och
utbildningsnämnden, såsom förskolorna Rosenberg samt Ekedalen.
För att möjliggöra ett utförande under sommarlov är en tidplan för
beslutsgången skapad och som inrymmer beslut i kommunfullmäktige senast
under maj månad.
Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer att de mest nödvändiga åtgärderna kan genomföras inom ramen för
ett tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag för projekt
”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av tilläggsanslag för anpassningar
Hökensåsskolan”, skolchef Anneli Alm, 2020-03-18.
 Ritning, 2020-03-18.
 Kommunfullmäktiges beslut § 86/2018 ”Beslut om ombyggnation kök
och matsal Hökensåsskolan”, 2018-06-25.
 Kommunfullmäktiges beslut § 4/2018 ”Beslut om ombyggnation
Hökensåskolan åk 7-9 samt Forsenskolan”, 2018-01-29.
 Kommunstyrelsens beslut § 10/2018 ”Beslut om projektstyrning Ombyggnation Forsenskolan och Hökensåsskolan”, 2018-01-10.
Förslag till beslut
− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
− att godkänna tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag
för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
− att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anslå 10 MSEK ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar
− att godkänna tilläggsanslag på totalt 10 MSEK till befintligt anslag
för projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
− att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anslå 10 MSEK ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för
projekt ”ombyggnad Hökensås/Forsen”.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/155

§ 47 Beslut om undantag från beslut om distansundervisning fattat
2020-03-17
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsomyndigheten har den 17 mars 2020 rekommenderat att bland annat
Sveriges gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar går över till att
bedriva fjärr- och distansundervisning från och med den 18 mars 2020.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-17 att från och med den 18
mars 2020 bedriva undervisningen på gymnasieskolan och den kommunala
vuxenutbildningen på distans.
Förvaltningen föreslår att elever på gymnasieskolans program och kommunala
vuxenutbildningen i begränsad omfattning och antal ska få genomföra
nödvändiga moment för att säkra sin utbildning.
För att säkra sin utbildning behöver vissa elever på
yrkesprogram/yrkesutbildningar genomföra olika moment.
Det handlar till exempel om:
• Elever på vuxenutbildningen, Yrkesförare, behöver få fortsätta
körlektioner
• Elever på fordon- och transportprogrammet behöver få fortsätta
körlektioner
• Elever på CNC behöver få köra maskiner
• Elever på vuxenutbildningen behöver få göra klart särskild prövning för
att få en godkänd gymnasieexamen
• Hermods och Jensens utbildningar kräver att NP görs annars kan de ej
tillhandahålla bedömningsunderlag
Momenten kommer att genomföras med max två elever åt gången vid olika
platser på skolan. Körlektioner kommer genomföras med en elev åt gången.
Rektor är beslutande i varje enskilt elevärende.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut ”Beslut om
distansundervisning”, ordförande Lena Andersson, 2020-03-17.
Förslag till beslut
− Barn och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta att elever på gymnasieskolans program
och den kommunala vuxenutbildningen i begränsad omfattning och
antal får genomföra nödvändiga moment för att säkra sin utbildning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar
− att elever på gymnasieskolans program och den kommunala
vuxenutbildningen i begränsad omfattning och antal får genomföra
nödvändiga moment för att säkra sin utbildning.
− att omedelbart justera paragrafen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/134

§ 48 Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 februari 2020 beslutat revidera
barn- och utbildningsnämndens budget och verksamhetsplan för 2020 (§ 24).
Beslutet har nu överklagats och Förvaltningsrätten har begärt ett yttrande av
kommunen.
Kommunen har beviljats anstånd av förvaltningsrätten till och med den 20
mars 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande i mål om laglighetsprövning”,
skolchef Anneli Alm, 2020-03-11.
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål 1205-20 daterat 2020-03-10,
kommunjurist Jenny Beckman.
 Föreläggande från förvaltningsrätten i Jönköping att lämna yttrande i
mål nr 1205-20.
Förslag till beslut
− Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet daterat 202003-10 som sitt och skicka in det till förvaltningsrätten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet daterat 202003-10 som sitt och skicka in det till förvaltningsrätten.
Sändlista
Förvaltningsrätten i Jönköping

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

2020/1

§ 49 Information från skolchef
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen informerar om följande:
• Civilminister Lena Micko (S) var i Tidaholm den 12 mars och besökte
då Stallängens förskola där förvaltningen berättade om arbetet med
tidiga insatser i Tidaholm.
• Den 9 mars hölls föräldramöte för de föräldrar som har 5-åringar som
ska flytta till lokaler på Rosenbergsskolan och Forsenskolan.
• Regeringen kommer idag 19 mars fatta beslut om ny lag som gör det
möjligt för regeringen att stänga förskolor och skolor.
• Dokumentationskrav med anledning av covid-19.
• Rapport om antalet frånvarande personal och elever 18 mars.
• Återkoppling från föräldramöte för de föräldrar som har 5-åringar som
ska flytta till lokaler på Rosenbergsskolan och Forsenskolan.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 34/2020
”Information från skolchef”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Karin
Hammerby, 2020-02-27.
Förslag till beslut
− Arbetsutskott 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

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-19

Barn- och utbildningsnämnden

2020/2

§ 50 Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande meddelar att hon inte har någon information.
Ann-Sofie Hagenvind (S) ger en information kring hennes medverkan på
programråd för Restaurang- och livsmedel. Hon framhåller att det finns en oro
i branschen då det är få sökande till restaurang- och livsmedelsprogram.
Ordförande kommer att ha en stående punkt angående arbetsmiljö på alla
kommande sammanträden med start idag. Fokus kommer att ligga på relation
mellan förtroendevalda och förtroendevalda samt förtroendevalda och
tjänstepersoner. Samtliga deltagare på dagens sammanträde upplever att
arbetsmiljön har blivit bättre.
Mötet med arbetsmiljöverket 19 mars har blivit inställt på grund av
coronapandemin.
Ordförande rapporterar från civilminister Lena Mikkos besök i Tidaholm 12
mars.
Ann-Sofie Hagenvind (S) och Othmar Fiala (S) ger en information från deras
medverkan på ett möte 5 mars med Johan Wänström, universitetslektor vid
Linköpings universitet. Johan Wänström forskar inom politik och styrning på
kommunal och regional nivå.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 35/2020
”Information från ordförande”, 2020-03-04.
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordförande”, nämndsekreterare
Karin Hammerby, 2020-02-27.
Förslag till beslut
− Arbetsutskottet 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

Utdragsbestyrkande

