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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-09

Barn- och utbildningsnämnden

Sessionssalen, 2019-05-09 kl. 08:00-12:00
Ajournering för gruppmöten mellan kl.10:40-11:10
§§ 64-76
Beslutande
Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (MP), Ida
Davidsson (M), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD).
Tjänstgörande ersättare
Jenny Svensson (L)
Ersättare
Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Elisabeth Alfredsson (M).
Tjänstemän
Anneli Ahlm, skolchef
Johanna Aldén, nämndsekreterare
Iréne Johansson, kommunala aktivitetsansvaret § 66
Linda Svensson, kommunala aktivitetsansvaret § 66
Johanna Ljungqvist, utvecklingsledare § 67
Susanne Swärd, trafikansvarig § 68
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom § 71
Övriga
Jonas Storm, Lärarförbundet, närvarande vid genomgång §§ 66-72
Justering
Utses att justera: Ulf Alteg (M)
Justeringens tid: 2019-05-15
Underskrift sekreterare
Johanna Aldén

Underskrift ordförande
Lena Andersson (S)

Underskrift justerare
Ulf Alteg (M)
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2019/4

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


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
BUN 2019/155. Cirkulär 19:18 från SKL med information om
vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Information om rapporter”,
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-04-25.
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 sign
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2019/5

§ 65 Information om anmälda delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet

Ordförandes sign

Datum för
beslut

Delegationsbeslut

Diarienr

Ansvarig

2019-04-12

1.14

BUN 2019/5

Förskolechef

2019-01-14

9.5

Rektor

2019-02-12

9.5

2019-02-25

9.5

2019-03-04

9.5

2019-03-12

9.2

2019-03-19

9.5

2019-03-20

9.5

2019-03-29

13.3

KC 2019/003
BUN 2019/36
KC 2019/004
BUN 2019/36
KC 2019/009
BUN 2019/36
KC 2019/ 005-006
BUN 2019/36
KC 2019/013-014
BUN 2019/144
KC 2019/010-011
BUN 2019/36
KC 2019/012
BUN 2019/36
Id 109880

2019-04-02

13.3

Id 110313

Skolchef

2019-04-03

13.3

Id 110490

Skolchef

2019-04-03

9.5

Rektor

2019-04-04

9.5

2019-04-05

13.3

KC 2019/007
BUN 2019/36
KC 2019/008
BUN 2019/36
Id 110881

2019-04-08

13.3

Skolchef

2019-04-09

13.3

2019-04-10

13.3

Id 111120
Id 111126
Id 111151
Id 111374
Id 111375
Id 111591

2019-04-10

12.1

BUN 2019/135

Trafikansvarig

2019-04-11

13.3

Id 111667
Id 111669

Skolchef

Justerandes sign
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2019-04-12

13.3

2019-04-12

9.2

2019-04-12

5.17

Id 111674
Id 111686
Id 111909
Id 111983
KC 2019/015
BUN 2019/144
BUN 2019/117

2019-04-15

13.3

Id 112116

Skolchef

2019-04-15

9.2

Rektor

2019-04-15

7.10

2019-04-16

5.17

KC 2019/016-018
BUN 2019/144
RU2 2019/001
BUN 2019/58
BUN 2019/141

2019-04-17

9.2

Rektor

2019-04-17

9.1

2019-04-17

9.3

2019-04-23

7.9

2019-04-26

4.1

KC 2019/019
BUN 2019/144
KC 2019/020
BUN 2019/143
KC 2019/021
BUN 2019/71
RU1 2019/14
BUN 2019/110
BUN 2019/157

Skolchef
Rektor
Skolchef

Rektor
Skolchef

Rektor
Rektor
Rektor
Rektor

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information om anmälda
delegationsbeslut”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-04-29.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
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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2019/140

§ 66 Information om det kommunala aktivitetsansvaret
Sammanfattning av ärendet
Nämnden informeras om arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och
nuläget i kommunen.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 45/2019
”Information om det kommunala aktivitetsansvaret”, 2019-04-23.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information om arbetet gällande
det kommunala aktivitetsansvaret”, nämndsekreterare Johanna Aldén,
2019-04-15.
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 sign
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2019/142

§ 67 Information om SKL:s rapport "Öppna jämförelser - Gymnasieskola
2019" och Lärarnas Riksförbunds grundskolejämförelse
Sammanfattning av ärendet
Nämnden informeras om Tidaholms kommuns resultat i Sveriges Kommuner
och Landstings rapport ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019” samt
Lärarnas Riksförbunds grundskolejämförelse.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 49/2019
”Information om SKL:s rapport "Öppna jämförelser - Gymnasieskola
2019”, 2019-04-23.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Information om SKL:s rapport
"Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2019”, nämndsekreterare
Johanna Aldén, 2019-04-16.
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 sign
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2019/136

§ 68 Information om skolskjuts
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen och trafikansvarig lämnar muntlig information om hur rutiner kring
skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2019
”Information om skolskjuts”, 2019-04-23.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information om skolskjuts”,
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-04-10.
 Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i Tidaholms
kommun.
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
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2019/108

§ 69 Beslut om godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal
Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i
maj 2018 påbörjades ett arbete inom förvaltningen att ingå
personuppgiftbiträdesavtal med de parter som behandlar personuppgifter för
nämndens räkning.
Förvaltningen har därefter uppmärksammat att det saknas beslutanderätt
enligt delegationsordningen att ingå dessa avtal, vilket innebär att
personuppgiftsbiträdesavtalen ska ha ingåtts av barn- och
utbildningsnämnden.
Därför föreslår förvaltningen att nämnden godkänner dessa avtal i efterhand.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 46/2019
”Beslut om godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal”, 2019-04-23.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Personuppgiftsbiträdesavtal för
godkännande”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-04-04.
 Personuppgiftsbiträdesavtal CompuGroup Medical Sweden AB.
 Personuppgiftsbiträdesavtal Gleerups Utbildning AB.
 Personuppgiftsbiträdesavtal ILT Inläsningstjänst AB.
 Personuppgiftsbiträdesavtal Mediapoolen Västra Götaland AB.
 Personuppgiftsbiträdesavtal Nova Software AB/Skola24.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
godkänna de personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts enligt bifogat
underlag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna de
personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts enligt bifogat underlag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

10

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-09

Barn- och utbildningsnämnden

2019/124

§ 70 Beslut om byte av mötestider för barn- och
utbildningsnämnden 2019
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 oktober föreslås ändras
till den 17 oktober och sammanträdet den 5 december föreslås ändras till den
12 december.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 47/2019
”Beslut om byte av mötestider för barn- och utbildningsnämnden
2019”, 2019-04-23.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Byte av mötestider för barn- och
utbildningsnämnden 2019”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 201904-04.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att flytta
sammanträdet den 10 oktober till den 17 oktober och sammanträdet
den 5 december till den 12 december.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta sammanträdet den 10
oktober till den 17 oktober och sammanträdet den 5 december till den
12 december.
Sändlista
Kommunledningskansliet

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/22

§ 71 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019 och en ekonomisk rapport med
helårsprognos per 30 april 2019.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse, månadsuppföljning april 2019”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2019-05-02.
 Bilaga 1, utfall per 2019-04-30.
 Bilaga 2, månadsrapport per 2019-04-30.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 43/2019
”Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning”, 2019-0423.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse, månadsuppföljning april 2019”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2019-04-16.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
o Att lägga informationen om månadsuppföljningen till handlingarna.
o Att godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
- Ida Davidsson (M) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag
till beslut och menar att antal tim-/visstidsanställda och personer med
annan anställningsform, som idag inte visas i månadsrapporten, ska
redovisas separat men på samma sätt som tillsvidareanställda. Även
sysselsättningsgrad och kostnader ska redovisas. Informationen ska
ges till nämnden varje månad.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag till beslut, finns
ett tilläggsyrkande från Davidsson.
Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Davidssons tilläggsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla detta.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar
o Att lägga informationen om månadsuppföljningen till handlingarna.
o Att godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
o Att antal tim-/visstidsanställda och personer med annan
anställningsform, som idag inte visas i månadsrapporten, ska
redovisas separat men på samma sätt som tillsvidareanställda.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Även sysselsättningsgrad och kostnader ska redovisas.
Informationen ska ges till nämnden varje månad.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/153

§ 72 Beslut om utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden har initierat ett nytt ärende,
”Utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”.
Ledamöterna i nämnden informerades vid sammanträdet 2019-04-11 (beslut §
61/2019) och har haft möjlighet att skicka in ställningstaganden inför
utredningen.
Följande ställningstaganden har inkommit:
 Hur kan förvaltningen säkra kvaliteten? (Fler små enheter, närvarande
chef, ny läroplan, arbetsmiljö för personal m.m.)
 Kan vi säga att vi har likvärdiga förskolor om det blir 1/3 eller 2/2?
 Hur ser det ut med kompetensförsörjning framgent och då framför allt
på små enheter?
 Ekonomi, vad kostar det mer, plus den miljonen vi anpassar på att
bygga en 4 avdelning på Rosenberg, merkostnad för två enheter
istället för en.
 Underlag 2021 och framåt (hur har det sett ut bakåt med födda barn i
Madängsholm).
 Alternativa resvägar (om det inte blir någon förskola i Madängsholm).
 Beakta översiktsplanens intentioner beträffande Madängsholm.
 Analysera på vilket sätt samhället Madängsholm påverkas med eller
utan förskola i Madängsholm.
 Analysera hur Valstad skola påverkas med eller utan förskola i
Madängsholm.
 Utförligt konsekvensanalysera framtagna förslag.
 Utförligt redovisa, ur ett barnperspektiv, hur barn i förskoleåldern i
upptagningsområdet påverkas med eller utan förskola i Madängsholm.
 Kostnadsredovisa föreslagna åtgärder, inklusive beaktande av ev.
försäljning av fastigheten Linblomman.
Beslutsunderlag
 Inkomna ställningstaganden enligt bilaga 1 och 2.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 61/2019.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att starta en
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg. Under utredningen
ska inkomna ställningstaganden utredas.
- Marika Lund (SD) framför ett tilläggsyrkande till ordförandes förslag till
beslut och menar att barn- och utbildningsnämnden och projektledare
för utredningen, innan eventuellt beslut fattas, har ett informationsmöte
dit medborgare och Linblommans personal bjuds in.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

-

Ida Davidsson (M) framför ett tilläggsyrkande till ordförandes förslag till
beslut och menar att möjligheter med att ha fritids i Madängsholm och
öka möjlighet med att frigöra yta för förskola i Valstad ska utredas.
Fördelar och nackdelar samt kostnader och besparingar ska beaktas.
Ulf Alteg (M) yrkar bifall till Davidssons tilläggsyrkande.
Ulf Alteg (M) framför ett tilläggsyrkande till ordförandes förslag till
beslut och menar att alla beslut som fattats gällande förskola
Rosenberg och förskolan Linblomman pausas tills fullständig utredning
finns klar. Ärendet ska då tas upp till nämnden för nytt beslut
Ida Davidsson (M) yrkar bifall till Altegs tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ajournering begärs mellan kl. 11:30-11:40.
Ordförande konstaterar att det, förutom ordförandes förslag till beslut, finns tre
tilläggsyrkanden: ett från Lund, ett från Davidsson och ett från Alteg.
Ordförande ställer först ordförandes förslag under proposition och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Lunds tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutar att avslå detta.
Votering begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
JA: Avslag till Lunds tilläggsyrkande.
NEJ: Bifall till Lunds tilläggsyrkande.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (MP).
Följande röstar NEJ:
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M),
Marika Lund (SD).
Ordförande ställer därefter proposition på Davidssons tilläggsyrkande och
finner att nämnden beslutar att avslå detta.
Votering begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
JA: Avslag till Davidssons tilläggsyrkande.
NEJ: Bifall till Davidssons tilläggsyrkande.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Anna Wik (MP).
Följande röstar NEJ:
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson (M), Ulf Alteg (M),
Marika Lund (SD).
Ordförande ställer därefter proposition på Altegs tilläggsyrkande och finner att
nämnden beslutar att bifalla detta.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta en utredning av ett
alternativ till förskola Rosenberg. Under utredningen ska inkomna
ställningstaganden utredas.
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att alla beslut som fattats
gällande förskola Rosenberg och förskolan Linblomman pausas tills
fullständig utredning finns klar. Ärendet ska då tas upp till nämnden för
nytt beslut
Reservation
Marika Lund (SD), Ulf Alteg (M), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson (M) och
Krister Rohman (KD) reserverar sig till förmån för Marika Lunds
tilläggsyrkande.
Marika Lund (SD), Ulf Alteg (M), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson (M) och
Krister Rohman (KD) reserverar sig till förmån för Ida Davidssons
tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Ordförande kommer att ta kontakt med Maria Alfredsson via mejl när
utredningen är klar och handlingarna finns att tillgå på kommunens hemsida.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 73 Information från skolchef
Sammanfattning av ärendet
 Meddelande från Vänersborgs tingsrätt om att Lindells Pig Farm AB
återkallat sitt överklagande gällande beslut om utökning av sin
verksamhet.
 Intervjuer har skett med kandidater till tjänst som förskolechef.
 Presentation av läsårsdata för år 2020/2021.
 Kompetensförsörjning Fröjereds skola.
 Påbörjat samarbete med socialchef och folkhälsostrateg gällande
föräldrastöd i Tidaholm.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse - Information från skolchef”,
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-04-23.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 50/2019
”Information från skolchef”, 2019-04-23.
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 sign

17

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-09

Barn- och utbildningsnämnden

2019/2

§ 74 Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
 Öppet möte gällande förskolan i Madängsholm har ägt rum den 7/5.
 Ordförande har besökt vernissage på Hellidens förskola, ”After läslyft”.
Vernissagen är även öppen den 22/5 mellan klockan 18:00-18:30.
 Arne Andersson (S) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Information från ordförande”,
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2019-04-23.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 51/2019
”Information från ordförande”, 2019-04-23.
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 sign
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§ 75 Övrigt
Sammanfattning av ärendet
 Ida Davidsson (M) anmäler övrig fråga och föreslår att barn- och
utbildningsnämnden ska göra besök ute i verksamheterna under
hösten 2019.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ida Davidsson (M) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
uppdra åt förvaltningen att planera in besök för nämnden ute i
verksamheterna under hösten 2019.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att
planera in besök för nämnden ute i verksamheterna under hösten
2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 76 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde
Sammanfattning av ärendet
Jonas Storm, facklig representant från Lärarförbundet, begär att få delta vid
nämndens sammanträde.
Punkten läggs till dagordningen och beslut fattas före övriga ärenden
behandlas.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår nämnden besluta att lämna medgivande till den
fackliga representanten att närvara under §§ 66-72.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna medgivande till den
fackliga representanten att närvara under §§ 66-72.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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