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2020/3 

§ 117 Information om inkomna beslut och skrivelser 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 
Kommunfullmäktige 
BUN 2020/385 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2021, 
2020-08-31. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2020/397 Beslut om revidering av riktlinje om e-förslag, 2020-09-02. 
BUN 2020/397 Slutgiltig version - Riktlinje - e-förslag, 2020-09-02. 
 
BUN 2020/417 Granskningsplan för dataskyddsombudet fjärde kvartalet 2020, 
2020-09-30. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
BUN 2020/418 Beslut om förordande gällande namngivning av den nya 
idrottshallen på Rosenbergsområdet, 2020-09-15. 
BUN 2020/418 Tjänsteskrivelse ” Namngivning av den nya idrottshallen på 
Rosenbergsområdet”, 2020-09-15. 
 
Skolinspektionen 
BUN 2020/398 Beslut - Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Drottning Blankas gymnasieskola Skövde i Skövde 
kommun, 2020-09-10. 
 
BUN 2020/113 Beslut - Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Skövde i Skövde kommun, 2020-09-17. 
 
BUN 2020/119 Beslut - Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Skara kommun, 2020-09-24. 
 
SKR 
BUN 2020/415 Information från SKR - Budgetpropositionen för 2021 och 
Höständringsbudgeten för 2020, 2020-09-24. 
 
Datainspektionen 
BUN 2020/374 Mottagningsbekräftelse från Datainspektionen om nytt 
dataskyddsombud, 2020-09-22. 
 
Arbetsmiljöverket 
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BUN 2020/144 Avslutsbrev - Information om avslutat ärende, 2020-10-07. 
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-10-08. 
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2020/30 

§ 118 Information om delegationsbeslut 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2020-08-06 7.5 Beslut att elev får byta 
studieväg BUN 2020/57 Rektor 

Daniel Larsson 

2020-08-31 
7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2020/39 Rektor  
Ci Olofsson 

2020-09-02 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 179093 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-09-03 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 179365 
Id nr 179620 
Id nr 179626 
Id nr 179642 
Id nr 179671 
Id nr 179677 
Id nr 179678 
Id nr 179684 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-09-04 

12.1 Överklagat 
verkställighetsbeslut: 
Beviljas delvis. Avslås vid 
hemresa tre tillfällen per 
vecka på grund av 
organisatoriska 
svårigheter till följd av eget 
skolval. 

BUN 2020/360 

 
 
Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-07 

12.1 Anpassad skolskjuts 
vid funktionsnedsättning 
beviljas delvis (ej 
långdagar, 
överenskommelse med 
vårdnadshavare). 

BUN 2020/358 

 
Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-07 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/359 
BUN 2020/361 
BUN 2020/362 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-08 
12.1 Skolskjuts vid 
funktionsnedsättning 
beviljas i form av taxi 

BUN 2020/379 
Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 
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2020-09-08 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 180272  

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-09-11 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 181142  

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-09-14 

7.1 Beslut om att ta emot 
elev till nationellt 
program/nationell 
inriktning 

BUN 2020/313 

 
Rektor  
Daniel Larsson 

2020-09-14 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 181627 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-09-15 1.14 Minnesgåvor och 
uppvaktningar BUN 2020/416 Rektor  

Ci Olofsson 

2020-09-15 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 181715 
Id nr 181952 
Id nr 181958 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-09-16 

12.1 Skolskjuts vid 
funktionsnedsättning 
beviljas i form av 
ensamåkning taxi 

BUN 2020/363 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-16 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/389 
BUN 2020/390 
BUN 2020/391 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-16 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 182189 
Id nr 182204 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-09-17 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 182380 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-09-18 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 182761 
Id nr 182800 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-09-21 12.1 Skolskjuts vid 
trafikförhållande beviljas BUN 2020/392 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-21 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 183125 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-09-22 

12.1 Skolskjuts vid 
funktionsnedsättning 
beviljas i form av 
anslutningstaxi för vidare 
resa med linjetrafik. 

BUN 2020/402 
Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-22 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas BUN 2020/407 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-09-23 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 183809 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-09-24 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 183960 
Id nr 184279 
Id nr 184280 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-09-25 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 184486 
Id nr 184546 

Skolchef 
Anneli Alm 
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Id nr 184642 

2020-09-28 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 184778 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-09-29 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 185053 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-09-30 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 185384 
Id nr 185753 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-10-01 

7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 
 

BUN 2020/39 Rektor  
Daniel Larsson 

2020-10-01 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 186283 
Id nr 186304 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-10-02 

7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 
 

BUN 2020/39 Rektor  
Daniel Larsson 

2020-10-02 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas BUN 2020/420 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-10-02 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 186711 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-10-04 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 186796 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-10-06 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 187566 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-10-07 7.5 Beslut att elev får byta 
studieväg BUN 2020/57 Rektor 

Daniel Larsson 

2020-10-07 
7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2020/39 Rektor  
Ci Olofsson 

2020-10-08 

3.1 Beslutattestanter 
Ändring och komplettering 
av beslutattestanter under 
året för barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamheter. 

BUN 2020/5 Skolchef  
Anneli Alm 

 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-10-07. 



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-15 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/400 

§ 119 Beslut om avgifter Kulturskolan Smedjan från och med 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens 
förslag till avgifter för Kulturskolan Smedjan. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de nya avgifterna för 
Kulturskolan Smedjan ska träda ikraft i samband med terminsstart 
våren år 2021. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
utreda huruvida det vore möjligt att erbjuda avgiftsfri undervisning vid 
Kulturskolan Smedjan för barn vars vårdnadshavare har särskilt låga 
inkomster. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolan Smedjan bedriver undervisning i olika konstformer för barn och 
unga. I april tog förvaltningen fram ett förslag till förändrade avgifter för sådan 
undervisning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-14 att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
taxa för Kulturskolan Smedjan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-12 att skicka tillbaka ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden då kommunstyrelsen anser att barn- och 
utbildningsnämnden som verksamhetsnämnd ska fatta beslut om avgifter för 
Kulturskolan Smedjan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden behöver därmed besluta att fastställa avgifter 
för Kulturskolan Smedjan. 
 
Förvaltningen har sammanställt ett dokument som förtydligar hur förslaget till 
nya avgifter skiljer sig från nuvarande avgifter, se bilagan Förvaltningens 
förslag till förändrade avgifter för deltagande i undervisning vid Kulturskolan 
Smedjan. Förvaltningen har även sammanställt ett förslag till slutgiltigt 
styrdokument, se bilagan Riktlinje - Avgifter Kulturskolan Smedjan. 
 
Förvaltningens förslag till nya avgifter för kulturskolan ingår i en större 
åtgärdsplan som kulturskolans verksamhetschef har tagit fram i syfte att 
genomföra de ekonomiska anpassningar som barn- och utbildningsnämnden 
har fattat beslut om i budgeten för år 2020. De nya avgifter som förvaltningen 
föreslår beräknas ge kulturskolan ett tillskott på ca 100 tkr på ett helår. Syftet 
med att höja avgifterna är att öka kulturskolans intäkter och därmed bidra till 
att kulturskolans befintliga verksamhet kan fortgå.  
 
Förvaltningen redovisar en barnkonsekvensanalys som beskriver möjliga 
konsekvenser vid beslut om höjda avgifter för deltagande i kulturskolans 
undervisning. Ett beslut om höjda avgifter för deltagande i kulturskolans 
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undervisning berör samtliga barn som ingår i kulturskolans målgrupp, det vill 
säga alla barn mellan 2–18 år i kommunen. 
 
Ett möjligt sätt att värna alla barns rätt till kultur vore att kombinera höjda 
avgifter med införandet av en bestämmelse som innebär att familjer med lägre 
inkomster befrias från avgifter vid deltagande i kulturskolans undervisning. En 
sådan modell brukas av flera kommuner i landet. Förvaltningen ser att det, ur 
ett barnrättsperspektiv, vore önskvärt att utreda huruvida en sådan lösning är 
möjlig att ta i bruk även i Tidaholms kommun. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa förvaltningens förslag till avgifter för Kulturskolan Smedjan. 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att de 
nya avgifterna för Kulturskolan Smedjan ska träda ikraft i samband 
med terminsstart våren år 2021. 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
uppdra åt förvaltningen att utreda huruvida det vore möjligt att erbjuda 
avgiftsfri undervisning vid Kulturskolan Smedjan för barn vars 
vårdnadshavare har särskilt låga inkomster. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 77/2020 

”Beslut om avgifter Kulturskolan Smedjan från och med 2021”, 2020-
10-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Avgifter Kulturskolan Smedjan”, verksamhetschef 
Lars Paulsson, 2020-09-23. 

 Förvaltningens förslag till förändrade avgifter för deltagande i 
undervisning vid Kulturskolan Smedjan, verksamhetschef Lars 
Paulsson, 2020-09-23. 

 Riktlinje – Avgifter Kulturskolan Smedjan. 
 Kommunstyrelsens beslut § 144/2020 ”Beslut om taxa för Kulturskolan 

Smedjan”, 2020-08-12. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 74/2020 ”Beslut om Taxa 

Kulturskolan Smedjan”, 2020-05-14. 
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2020/409 

§ 120 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2021/2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den föreslagna 
organisationen med det angivna antalet platser på nationella program 
och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2021/2022, 
enligt förvaltningens förslag.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på organisation för 
Rudbecksgymnasiet läsåret 2021/2022. 
 
Med det söktryck som föreligger i Tidaholm, regionen och riket görs 
bedömningen att Restaurang- och livsmedelsprogrammet inte skall erbjudas.  
 
Det finns möjligheter till justeringar av antalet platser på respektive program 
efter elevernas första val som sker under januari 2021. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att den 
föreslagna organisationen med det angivna antalet platser på 
nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet 
läsåret 2021/2022, enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 78/2020 

”Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2021/2022”, 2020-10-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om program och inriktningar 
Rudbecksgymnasiet läsåret 2021/2022”, rektor Daniel Larsson och 
rektor Ci Olofsson, 2020-09-21. 

 
Sändlista 
Utbildning Skaraborgs antagningskansli 
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2020/189 

§ 121 Beslut om tillsynsärende barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen lämna 
av förvaltningen framtaget förslag på svar. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svaret ska kompletteras 
med åtgärder från den framtagna handlingsplanen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 (§ 82/2020) att initiera ett 
tillsynsärende över barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden skulle senast 2020-05-15 inkomma med svar 
på ett antal frågor. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-05-14 (§ 68/2020) 
fattat beslut om svar till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-12 (§ 151/2020) att begära 
komplettering från barn- och utbildningsnämnden gällande frågan: ”Hur 
kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att säkerställa en god 
arbetsmiljö för personalen?”. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-01 (§ 
79/2020) att uppdra till förvaltningen att utifrån arbetsutskottets diskussioner 
skriva förslag till beslut till barn- och utbildningsnämndens möte den 15 
oktober 2020. 
 
Förvaltningens förslag på svar: 
Enligt handlingsplanen som är framtagen kommer det att genomföras 
utbildningar kring politiker och arbetsmiljöfrågor och ansvaret kring detta 
arbete. Alla har ett personligt ansvar kring sitt uppträdande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden måste arbeta framåt och tydligare vara eniga 
och stå bakom fattade beslut så det blir en trygghet och kontinuitet för 
personalen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att arbetet är uppnått om vi följer vår 
handlingsplan. Nämnden poängterar vikten av att politiken är föregångare i 
arbetet kring arbetsmiljön med en förhoppning om att det sprider goda 
signaler.  
 
Komplettering enligt tilläggsyrkande: 
Handlingsplan kring arbete med kränkande särbehandling: 
Åtgärder 

- Utbildning för politiker i arbetsmiljöansvar samt riktlinjer och rutiner för 
Tidaholms kommun gällande kränkande särbehandling. 

- Se över samtliga dokument gällande kränkande särbehandling. 
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- Ta fram gemensamma förhållningsregler och uppförandekod för 
förtroendevalda 

- Ta upp tillbudet samt arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande i 
personalutskottet. 

- Ta fram utbildningsmaterial kring samtalsklimat och förhållningsregler 
för förtroendevalda.  

 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att till kommunstyrelsen lämna av 
förvaltningen framtaget förslag på svar. 

− Björn Yngvesson (KD) framför ett tilläggsyrkande till barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till beslut och föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att svaret ska kompletteras med åtgärder 
från den framtagna handlingsplanen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Yngvesson. 
 
Ordföranden ställer först barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Yngvessons tilläggsyrkande under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tillsynsärende barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet”, skolchef Anneli Alm, 2020-10-08. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 79/2020 

”Beslut om tillsynsärende barn- och utbildningsnämndens verksamhet”, 
2020-10-01. 

 Kommunstyrelsens beslut § 151/2020 ”Beslut om tillsynsärende barn- 
och utbildningsnämndens verksamhet”, 2020-08-12. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/410 

§ 122 Beslut om fyllnadsval av vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Björn Yngvesson (KD) 
som vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
efter Krister Rohman (KD). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-10 (§ 113/220) att utse  
Björn Yngvesson (KD) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens  
arbetsutskott efter Krister Rohman (KD). 
 
Barn- och utbildningsnämnden behöver också utse ny vice ordförande i barn-  
och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD). 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse 
Björn Yngvesson (KD) som vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD). 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 80/2020 

”Beslut om fyllnadsval av vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD)”, 2020-
10-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD)”, 
nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-23. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 113/2020 ”Beslut om 
fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
efter Krister Rohman (KD)”, 2020-09-10. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 86/2020 ”Fyllnadsval av ledamot samt 
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Krister Rohman 
(KD)”, 2020-08-31. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 85/2020 ”Beslut om entledigande från 
uppdrag Krister Rohman (KD)”, 2020-08-31. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Björn Yngvesson (KD) 
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2020/399 

§ 123 Beslut om revidering av riktlinje kost i skola och barnomsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens 
förslag till revidering av Riktlinje kost i skola och barnomsorg. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 att revidera kost- och 
livsmedelpolicyn i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. 
Revideringen gällde stycket Maten och klimatet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2017-12-14 Riktlinje för kost i skola och 
barnomsorg. Riktlinjen avser att tydliggöra hur Tidaholms kommuns kost och 
livsmedelspolicy ska följas i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. 
Därför föreslår förvaltningen att stycket Maten och klimatet revideras i 
Riktlinjen kost i skola och barnomsorg till den samma som i den reviderade 
kost- och livsmedelspolicyn (KS 2019/426 fastställd 2014-12-15 reviderad 
2020-04-27). 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa förvaltningens förslag till revidering av Riktlinje kost i skola 
och barnomsorg. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/2020 

”Beslut om revidering av riktlinje kost i skola och barnomsorg”, 2020-
10-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av Riktlinje kost i skola och 
barnsomsorg”, barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2020-09-17. 

 Förvaltningens förslag på reviderad Riktlinje kost i skola och 
barnomsorg med markering. 

 Policy kost och livsmedel (KS 2019/426 fastställd 2014-12-15 
reviderad 2020-04-27) med markering. 
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2020/337 

§ 124 Information om hur barn- och utbildningsnämnden efterföljer 
GDPR 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-11 att förvaltningen en 
gång per år ska rapportera till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) 
efterlevs. 
 
Förvaltningens kontaktperson för GDPR informerar om hur barn- och 
utbildningsnämnden efterföljer GDPR.  
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2020 

”Information om hur barn- och utbildningsnämnden efterföljer GDPR”, 
2020-10-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport gällande barn- och utbildningsnämndens 
efterlevande av dataskyddsförordningen”, barnomsorgsadministratör 
Sandra Teike, 2020-09-23. 

 Granskning av barn- och utbildningsnämnden registerförteckning enligt 
dataskyddsförordningen, 2020-06-24. 

 Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter, 2020-09-04. 
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2020/401 

§ 125 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad år 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har upprättat en helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad år 2020. 
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos 
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende september månad år 2020”, 
nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-10-08. 

 Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende september 
månad år 2020. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/424 

§ 126 Beslut om svar på frågor inför revisorernas årliga 
ansvarsprövning 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunrevisionen 
lämna framtaget förslag på svar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har bokat möte med barn- och utbildningsnämndens 
presidium och skolchefen den 5 november som en del av revisorernas årliga 
ansvarsprövning.  
 
Revisionen har förberett ett antal frågor som de önskar att barn- och 
utbildningsnämnden besvarar i skriftlig form senast 30 oktober. Frågor och 
svar kommer att ligga till grund för mötet den 5 november.  
 
Förvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden tagit fram 
förslag på svar, se bilaga ”Förslag till svar på frågor inför revisorernas årliga 
ansvarsprövning 2020”, 2020-10-15. 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att till 
Kommunrevisionen lämna framtaget förslag på svar. 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag till svar på frågor inför revisorernas årliga ansvarsprövning 

2020, 2020-10-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Svar på frågor inför revisorernas årliga 

ansvarsprövning 2020”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-10-08. 
 Ansvarsutövande BUN 2020 – frågor, 2020-10-05. 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen 
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2020/338 

§ 127 Information om revidering av krisledningsplan hösten 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fick 2020-09-10 information om revidering av 
krisledningsplan. 
 
Förvaltningen har efter sammanträdet gjort ytterligare uppdateringar i 
kontaktuppgifterna som hör till barn- och utbildningsnämndens 
krisledningsplan. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2020 

”Information om revidering av krisledningsplan hösten 2020”, 2020-10-
01. ´ 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av krisledningsplan hösten 2020”, 
nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-23. 

 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 200918. 
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2020/331 

§ 128 Information om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om 
revideringen av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § 
kommunallagen, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd.  
 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet samt pensionsmyndighet för hela 
kommunen. Rätten att fatta beslut i personalfrågor avseende anställning och 
entledigande samt lönesättning för personal inom förvaltningen har tidigare 
delegerats av styrelsen till förvaltningschef med möjlighet till vidaredelegering. 
 
Kommunstyrelsen har nu beslutat om ändring i delegationsordningen (§ 
126/2020), vilket innebär att vissa av de beslut som förvaltningschef tidigare 
fick vidaredelegera numera inte omfattas av den möjligheten.  
 
Detta gäller beslut nr 4.3 omplacering, 4.4 uppsägning vid arbetsbrist och 4.5 
uppsägning av personliga skäl och avsked. 
 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har reviderats enligt 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen om revideringen av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2020 

”Information om revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning”, 2020-10-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-23. 

 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning revidering maj 
2020 med röd ändring från KS juni. 

 Kommunstyrelsens beslut § 126/2020 ”Beslut om revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning”, 2020-06-10. 

 
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-15 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/129 

§ 129 Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 
samt nuläge 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Rektorerna vid Hellidsskolan informerar angående systematiskt kvalitetsarbete 
läsår 2019/2020 samt nuläge. 
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 

2019/2020 samt nuläge”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-10-08. 
 Kvalitet och utvecklingsbehov i Tidaholms skolor och barnomsorg läsår 

2019/2020. 
 Basunderlag vid uppföljning och analys av kvalitet och 

utvecklingsbehov i Tidaholms skolor och barnomsorg, läsår 
2019/2020. 
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2020/1 

§ 130 Information från skolchef 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

− Vi har gjort ett omtag i vårt SSA-arbete (samverkan skola-arbetsliv). 
Tilläggsuppdragen från direktionen i Skaraborg är 

o Dimensionering av gymnasieskola och komvux. 
o Öka behörigheten för åk 9 elever samt öka genomströmningen 

av IM. 
Dessa tangerar det arbete vi bör göra inom SSA. 

− Representanter från förvaltningen och nämnden har lyssnat till Lars 
Stjernkvists presentation av delar av utredningen om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola.  

− En uppstart av arbetet med konsultationsteamet kommer att ske i 
början av november.  

− Nulägesrapport med anledning av covid-19. De senaste veckorna har 
närvaron bland personal, elever och barn varit hög, men de små 
enheterna är sårbara. 

 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Åsa 

Sjögren, 2020-10-08. 
 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-15 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/2 

§ 131 Information från ordförande 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande:  

- Ordförande och vice ordförande har närvarat vid möte med 
Arbetsmiljöverket om vidtagna åtgärder efter inspektion av 
arbetsmiljöarbetet 11 juni. Arbetsmiljöverket har nu avslutat ärendet. 

- Ann-Sofie Hagenvind (S) informerar från de senaste programråden för 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Barn- och 
fritidsprogrammet. 

- Stående punkt angående arbetsmiljö. 
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare Åsa 

Sjögren, 2020-10-08. 
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