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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-09

Barn- och utbildningsnämnden

Biblioteket, stora salen, 2020-06-09 08:30-12:30
§§ 82-96
Beslutande
Lena Andersson (S), ordförande, Krister Rohman (KD), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos
Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson
(M), Marika Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare
Elisabeth Alfredsson (M) ersätter Ulf Alteg (M)
Ulf Persson (C) ersätter Stig Emanuelsson (MP)

Tjänstepersoner
Anneli Alm, Linda Larsson och Mikael Bergengren, (§ 84), Marie Vitenberg (88-89), Lena Kulin
(§ 92), Karin Hammerby.
Justering
Utses att justera: Jenny Svensson (L)
Justeringens tid: 2020-06-09
Underskrift sekreterare
Karin Hammerby

Underskrift ordförande
Lena Andersson (S)

Underskrift justerare
Jenny Svensson (L)
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2020/3

§ 82 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 2019/ 305 Beslut om reviderad kost- och livsmedelspolicy, 2020-04-27
BUN 2020/231 Beslut om ändrad tidpunkt för fastställande av strategisk plan
och budget för år 2021-2023
 Folkhälsomyndigheten
BUN 2020/228 Nytt beslut om vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i
årskurs 5.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om inkomna beslut och skrivelser”,
nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-06-01

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/30

§ 83 Delegationsbeslut den 9 juni 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Datum för
beslut
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-25
2020-05-26
2020-04-09

Delegationsbeslut

Diarienr

Ansvarig

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
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
1.14 Minnesgåvor och
uppvaktningar

Id nr 167556
Id nr 167639

Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Skolchef
Anneli Alm
Helene Stadig
Redzic

Id nr 167811
Id nr 168046
Id nr 168073
Id nr 168278
Id nr 168521
Id nr 168895
Id nr 169044
Id nr 169115
Id nr 169427
Id nr 169578
Id nr 169888

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut”,
nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-06-01
Sändlista
Delegaterna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/236

§ 84 Information om Närvaroteamets arbete
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna..
Sammanfattning av ärendet
Närvaroteamet, lärare Linda Larsson och specialpedagog Mikael Bergengren,
informerar om sitt arbete med elever med problematisk frånvaro vid nämndens
möte.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att inte lämna
något förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas
underlag och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om närvaroteamets arbete”, skolchef
Anneli Alm, 2020-05-19.
 Projektplan och utvärderingsmall för sociala investeringsmedel.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/195

§ 85 Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
godkänna föreliggande projektering av förskola Rosenberg under
förutsättning att kommunen även i fortsättningen anordnar förskola i
Madängsholm i ändamålsenliga lokaler enligt budgetberedningens
överenskommelse.
 Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet bedöms som genomförbart mot en budget på
24 934 000 kr vilket är mindre än tidigare kalkylerat och i linje med
ursprungsbudgeten efter förstudien.
Förvaltningen anser att det finns ett stort behov av fler förskoleplatser. Det får
stora konsekvenser om vi inte tillskapar nya förskoleplatser. Det blir
ekonomiska utmaningar men det anses ändå vara möjligt att genomföra
denna investering.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
godkänna projektering av förskola Rosenberg och skicka ärendet
vidare för handläggning i kommunstyrelsen.
- Krister Rohman (KD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar
föreslå kommunfullmäktige godkänna föreliggande projektering av
förskola Rosenberg under förutsättning att kommunen även i
fortsättningen anordnar förskola i Madängsholm i ändamålsenliga
lokaler enligt budgetberedningens överenskommelse.
- Ida Davidsson (M) yrkar bifall till Krister Rohmans förslag.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2020
”Beslut om Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 202004-30
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 73/2020 ”Beslut om
Godkännande av projektering förskola Rosenberg”, 2020-05-14
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Rosenberg”,
skolchef Anneli Alm, 2020-04-20.
 Planritning ”Rosenberg planer Fu-A-40-10”.
 Situationsplan ”Situationsplan 1_500”.
 Investeringsprojekt förskola Rosenberg.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsgång
Nämnden ajournerar sig kl 08:50-08:55.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden
beslutar enligt Krister Rohmans yrkande.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/99

§ 86 Beslut om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskola
i Madängsholm
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för
förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens
överenskommelse.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 att lyfta ur åtgärden
gällande förskolan i Madängsholm från beslut § 39/2019.
Ordförande initierar därför ett nytt ärende om att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillskapa ändamålsenliga lokaler för
förskolan i Madängsholm
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17, § 111/2019 att uppdra
till barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för
förskolan i Madängsholm.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för
förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens förslag
- Medel för detta ska ej belasta barn- och utbildningsnämndens budget
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om
lokalutredning förskolor”, 2019-10-17.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ” Beslut om
lokalutredning förskolor”, 2019-03-14.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om
tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan Madängsholm”,
2019-10-17
Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 87 Beslut om förstudie om byggnation av förskola i
Madängsholm
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte gå vidare med
förstudien.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ansöka om att få starta en
förstudie om att tillskapa en förskola med två avdelningar i Madängsholm.
Det finns ”investeringsprojekt” som visar på ökade kostnader för de olika
alternativen för 2 st förskoleavdelningar i Madängsholm. Utgångspunkt i
investeringsprojekten är ”lokalutredning förskoleverksamhet” och
”sammanfattningen av förstudie beträffande kostnad för att skapa 2
förskoleavdelningar i Madängsholm” av samhällsbyggnadsförvaltningen.
För att finansiera investeringen krävs att anpassning sker på motsvarande
summa inom nämndens budget då det är ökade kostnader.
Utifrån rådande ekonomiska läge och behov av förskoleplatser i Madängsholm
anser förvaltningen att det inte är skäligt att anslå medel för två avdelningar i
Madängsholm.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte
gå vidare med förstudien.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie byggnation förskola Madängsholm”,
skolchef Anneli Alm, 2020-04-20.
 Kommunstyrelsens beslut § 20/2020 ”Beslut om förstudie om
byggnation av förskola i Madängsholm”, 2020-02-05.
 ”Sammanfattning av förstudie beträffande kostnad för att skapa 2
förskoleavdelningar i Madängsholm” framtagen av SBF.
 Investeringsprojekt-Madängsholm alt. 1.
 Investeringsprojekt-Madängsholm alt. 2 och 3.
 Investeringsprojekt-Madängsholm alt. 4.
 Kopia av förskoleutredning statistik per år 20200422.
 Tjänsteskrivelse ”Lokalutredning förskoleverksamheten”, skolchef
Anneli Alm, 2019-03-05.
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag 2020-04-22.
 Investeringsprojekt – förskola Rosenberg.
Sändlista
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/240

§ 88 Beslut om Uppföljning av helårsprognos för barn- och
utbildningsnämnden avseende maj månad 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2020 med årsprognos för år 2020.
Utfall per 2020-05-31 är – 5 086 tkr
Nämnd: 3 Barn- och utbildningsnämnd
Ack. 202001 - 202005
Verksamhet 3 pos
Nämnd- och styrelseverksamhet
Musikskola / kulturskola
Förskola
Familjedaghem 0 - 12 år
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
KC
Fördelas (Bun gemensamt)
Totalt

Utfall
2
31
7
4
59
4
26
4
6
2
150

127
242
168
772
260
557
552
889
217
313
423
996
514

Helår 2020

Budget Avvikelse
1
32
7
4
58
4
25
2
4
3
145

422
840
566
651
129
849
133
707
075
653
263
142
429

295
-402
1 398
-120
-131
292
-1 419
-182
-1 142
-1 661
-2 160
146
-5 086

Budget
1
3
73
1
15
10
126
10
54
6
9
7
318

014
773
313
563
509
208
113
061
420
366
002
229
570

Helår 2020
*

Prognos

13%
59%
43%
49%
47%
45%
47%
49%
48%
68%
71%
41%
47%

0
-340
0
0
0
0
-2 200
0
-2 500
0
0
-240
-5 280

Exported 2020-06-03
* Accumulerat utfall för perioden

Riktmärke maj = 42%

Grundskola
Underskott beror av personalkostnader främst för särskilt stöd. Mindre intäkter
från migrationsverket än prognostiserat för 2019, -500 tkr.
Gymnasiet
Mindre intäkter från migrationsverket än prognostiserat för 2019, -500 tkr.
Gymnasiesärskolan
Dyrare placeringskostnader än beräknat på vårterminen.
KC
Till stor del statsbidragsfinansierad verksamhet där vi väntar på intäkter både i
form av statsbidrag och försäljning av platser.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Helårsprognos maj 2020 (Barn- och utbildning)
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om Uppföljning av helårsprognos för barnoch utbildningsnämnden avseende maj månad 2020”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2020-06-03
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/237

§ 89 Information om Årlig redovisning av riktade statsbidrag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårutfall 2020 för
barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Redovisning riktade statsbidrag för 2020
 Tjänsteskrivelse ”Information om Årlig redovisning av riktade

statsbidrag”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2020-05-19

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/13

§ 90 Beslut om Svar på skrivelse från Lärarförbundet och LR
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att båda svaren som
presenterats vid dagens sammanträde, ska skickas till Lärarförbundet
och LR.
Sammanfattning av ärendet
Lärarförbundet och LR har ställt kompletterande frågor till barn- och
utbildningsnämnden med anledning av nämndens svar på skrivelse daterad
2019-12-19.
Ordföranden och vice ordföranden presenterar sina förslag till svar enligt
arbetsutskottets beslut den 28 maj 2020.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att olika
förslag till svar tas fram av ordföranden och av vice ordföranden,
utifrån arbetsutskottets diskussioner, att presentera för barn- och
utbildningsnämnden den 9 juni 2020.
- Ordföranden föreslår att båda svaren, som presenteras vid nämndens
sammanträde, skickas till Lärarförbundet och LR.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 58/2020, ”Beslut om Svar på
skrivelse från Lärarförbundet och LR” 2020-05-28
 Tjänsteskrivelse ”Svar på skrivelse från Lärarförbundet och LR”,
skolchef Anneli Alm, 2020-05-19
 Lärarförbundets och LR:s skrivelse 2020-05-07
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 44/2020 ”Svar på reservation
från FSG till BUN”
 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, 2019-12-19

Sändlista
Lärarförbundet
LR

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

15

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-09

Barn- och utbildningsnämnden

2020/233

§ 91 Beslut om Revidering av bestämmelserna om pedagogisk
lunch
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förvaltningens förslag
till revidering av bestämmelserna om pedagogisk måltid att gälla från
höstterminen 2020.
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar även att fastställa
bestämmelser gällande måltider för tillfälliga besökare.
Sammanfattning av ärendet
Fri eller subventionerad lunch utgör en inbesparing av levnadskostnader för
den anställde och utgör en sådan förmån som avser i Inkomstskattelagen
11 kap. 1 §. Av gammal hävd kan den pedagogiska måltiden ibland vara
skattefri.
Skatteverkets definition av pedagogisk måltid
Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att
personalen har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under
skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.
(Källa: Skatteverket)
Gymnasieskolan innefattas således inte av Skatteverkets definition av

pedagogisk måltid och kan inte subventioneras eller göras kostnadsfri utan att
arbetstagaren beskattas. Personal som jobbar på ungdomsboendet kan
berättigas subventionerad måltid då de råder under lagen - Lagen om Särskilt
Stöd.
Även en prisjustering uppåt bör göras då livsmedelspriserna har stigit sedan
nämnden senast fattade beslut om pris för pedagogisk lunch.
Det har framkommit till förvaltningen att det behöver förtydligas för vem de
olika priserna gäller.
Det har framkommit att det Ibland förekommer tillfälliga besökare tex.
vårdnadshavare och VFU-studenter. De erbjuds idag att äta kostnadsfritt.
Då det i utredningen framkommit att gymnasieskola inte ingår i Skatteverkets
definition av pedagogisk måltid samt att priserna behöver höjas och
förtydligas, föreslår förvaltningen att nämnden fattar beslut att revidera
bestämmelserna.
Nämnden behöver också fatta beslut om tillfälliga besökare ska ha möjlighet
att äta kostnadsfritt.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Frukost och mellanmål
Verksamhet

Pedagogis
ka måltider

Måltid till
ordinarie pris

Måltid för tillfällig
besökare
Förälder
PRAO,
APL, VFU

Förskola

0 kr

Erbjuds ej

Fritidshem

0 kr

Erbjuds ej

Erbjuds
ej
Erbjuds
ej

Verksamhet

Pedagogis
ka måltider

Måltid till
ordinarie pris

Måltid för tillfällig
besökare
Förälder/
PRAO,
vårdnadsAPL,
havare
VFU

Förskola
Fritidshem
Grundskola
Särskola/
träning skola
Gymnasiet
Ungdomsboendet

0 kr
0 kr
32 kr
0 kr

57 kr
57 kr
57 kr
57 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Erbjuds ej
32 kr

57 kr
57 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

0 kr
0 kr

Lunch

Vid synnerliga skäl har skolledare rätt att ge personal rätt att äta pedagogisk
måltid kostnadsfritt.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
fastställa förvaltningens förslag till revidering av bestämmelserna om
pedagogisk måltid.
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut
om bestämmelser gällande måltider för tillfälliga besökare.
Beslutsunderlag
 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2020
”Revidering av bestämmelserna om pedagogisk lunch”, 2020-05-28
 Tjänsteskrivelse ”Beslut revidering bestämmelser pedagogisk lunch”,
administratör Sandra Teike, 2020-05-14
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 154/2015, ”Beslut om
pedagogisk måltid”, 2015-11-19
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 18/2014, ”Pedagogisk måltid”,
2014-02-02
Sändlista
Förvaltningsekonomen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Barn- och utbildningsnämnden

2019/129

§ 92 Information om Systematiskt kvalitetsarbete våren 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns
för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls.
Enligt nämndens riktlinje Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (rev.
2020-01-23) ska nämnd och förvaltning en gång per termin föra en dialog om
de resultat, kvaliteter och utvecklingsbehov som synliggörs genom
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. På detta sätt följer
huvudmannen upp skolverksamheternas resultat och måluppfyllelse, samt
analyserar och bedömer utvecklingsbehov.
Vid nämndens sammanträde den 9 juni 2020 redovisar kvalitetsutvecklare
Lena Kulin muntligt det systematiska kvalitetsarbete som har utförts inom
förvaltningen under vårterminen 2020.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om Systematiskt kvalitetsarbetet”,
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2020-05-19
 Redovisning systematiskt kvalitetsarbete våren 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

2020/238

§ 93 Beslut om Tvärprofessionell samverkan kring barn och unga i
Tidaholm
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att tillskapa en samverkan med social- och
omvårdnadsförvaltningen för att samla kommunens gemensamma
resurser för stöd till barn, unga, föräldrar och familjer.
Sammanfattning av ärendet
Barn och unga i Tidaholms kommun ska växa upp under trygga och goda
förhållanden. Alla barn och unga ska ges möjlighet till goda uppväxtvillkor i
kommunen och ges förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa för att
senare utvecklas till goda samhällsmedborgare.

Tvärprofessionell samverkan är ett sätt att tillsammans, genom handling av
olika professioner, använda befintliga resurser i form av de skilda
professionernas kompetenser, lokaler och arbetstid. Tvärprofessionell
samverkan kan bli en effektiv resurs för att möjliggöra goda levnadsvillkor
för barn och unga och som ger dem möjlighet till inflytande och makt att
forma sina liv och vara del av samhällsutvecklingen.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta uppdra
åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa en samverkan med
social- och omvårdnadsförvaltningen för att samla kommunens
gemensamma resurser för stöd till barn, unga, föräldrar och
familjer.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tvärprofessionell samverkan kring Barn
och unga i Tidaholms kommun”, skolchef Anneli Alm, 2020-05-19
Sändlista
Social- och omvårdnadsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/239

§ 94 Information om Barn- och utbildningsnämndens fattade
beslut 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta till sig informationen om
nämndens fattade beslut det första halvåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av
beslut som fattats av nämnden det första halvåret 2020.
2020-01-23
 Beslut om riktlinje för huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete


Beslut om yttrande avseende förslag på ny
kostorganisation

2020-03-19
 Beslut plan för utbildning introduktionsprogram
Rudbecksgymnasiet 19/20
2020-04-16
 Beslut om distansundervisning
2020-05-14
 Beslut om taxa Kulturskolan Smedjan


Beslut om uppdragsbeskrivning Kulturskolan Smedjan



Beslut om Tidaholmsförslag-alternativ flytt av 5-åringar
och andra förskolebarn



Beslut om inriktningsbeslut om Sommarkollo 2020



Beslut om byte av namn på skola.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ta till
sig informationen om nämndens fattade beslut det första halvåret
2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens fattade beslut vt-2020”,
skolchef Anneli Alm, 2020-05-19
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/1

§ 95 Information från skolchef den 9 juni 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen lämnar information vid mötet.
- Coronaläget
o Avslutningar i skolorna
o Studenten den 12 juni
o Sommarskola
- Kränkningsärenden under terminen
- Inbjudan Rosenbergsskolan
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen
till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchefen”, nämndsekreterare
Karin Hammerby, 2020-06-01

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/2

§ 96 Information från ordförande den 9 juni 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar information vid mötet.
- Budgetberedningens arbete pågår
- Ordföranden och vice ordföranden träffar Arbetsmiljöverket och
revisorerna den 11 juni
- Arbetsmiljörundan genomförs.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordförande”, nämndsekreterare
Karin Hammerby, 2020-06-01

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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