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DNr.

§ 101 Beslut om justerare
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om vilken ledamot som ska justera nämndens protokoll.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår nämnden besluta att utse Georgos Moschos (S) till
justerare.
- Ida Davidsson (M) föreslår nämnden besluta att utse Ida Davidsson
(M) till justerare.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
JA: Bifall till ordförandens förslag.
NEJ: Bifall till Davidssons förslag.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA: 5
NEJ: 6
Följande röster JA: Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos
Moschos (S), Kristina Spetz Larsson (S), Lisbeth Ider (V)
Följande röstar NEJ: Anna Wik (MP), Jenny Svensson (L), Sophia Breman
(C), Ida Davidsson (M), Elisabeth Alfredsson (M), Marika Lund (SD)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Ida Davidsson (M) till
justerare för sammanträdets protokoll.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/4

§ 102 Information om rapporter
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar nämnden om inkomna rapporter.
Kommunstyrelsen
BUN 2019/324. Kommunstyrelsens beslut § 164/2019
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att
ta fram ett underlag till en gemensam kostorganisation underställd
samhällsbyggnadsnämnden samt att inhämta berörda nämnders yttranden i
frågan.
BUN 2019/326. Kommunstyrelsens beslut § 170/2019
Kommunstyrelsen har beslutat att anta risk- och sårbarhetsanalys för åren
2019–2022.
BUN 2019/327. Kommunstyrelsens beslut § 169/2019.
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera riktlinje för intern kontroll.
BUN 2019/261. Kommunstyrelsens beslut § 166/2019.
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till nämnderna att månadsvis
rapportera till kommunstyrelsen en uppdaterad helårsprognos för innevarande
år. Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till nämnderna att, i samband med
de månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå
budget i balans.
Skolinspektionen
BUN 2019/30. Skolinspektionen har meddelat sitt beslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning vid Forsens grundskola 7-9.
BUN 2019/30. Skolinspektionen har meddelat sitt beslut efter regelbunden
kvalitetsgranskning vid Ekedalens skola F-6.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapporter”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-10-10.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 103 Information om anmälda delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Datum för
beslut

2019-05-02

2019-08-05

2019-08-05

2019-08-05

2019-08-05

2019-08-05

Ordförandes sign

Justerandes sign

Delegationsbeslut
9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Mottagande till
gymnasial
vuxenutbildning, CNC.
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Mottagande till
gymnasial
vuxenutbildning, enstaka
kurser
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Mottagande till
gymnasial
vuxenutbildning, vård- och
omsorg.
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Mottagande till
gymnasial
vuxenutbildning, på
distans.
9.1 Mottagande och
antagning till
grundläggande
vuxenutbildning.
Beslut: Mottagande till
grundläggande
vuxenutbildning, enstaka
kurser.
Justerandes sign
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Diarienr

KC 2019/076
BUN 2019/36

Ansvarig
Rektor
Johan Lindell

Rektor
Johan Lindell
KC 2019/068
BUN 2019/144
Rektor
Johan Lindell
KC 2019/070
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell
KC 2019/070
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell
KC 2019/071
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell
KC 2019/072
BUN 2019/143
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2019-08-05

2019-08-30

2019-09-03

2019-09-04

2019-09-06
2019-09-09
2019-09-09

Ordförandes sign

9.2 Mottagande och
antagning till
grundläggandeOch gymnasial särskild
utbildning för vuxna.
Beslut: Mottagande till
gymnasial- och
grundläggande särskild
utbildning för vuxna.
9.2 Mottagande och
antagning till gymnasial
vuxenutbildning.
Beslut: Mottagande till
gymnasial vuxenutbildning
Kock – restaurang och
storkök.
9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen
9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen.
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
5.11 Fördelning mellan
årskurserna av
undervisningstiden F-3
läsår 2019/2020

Rektor
Johan Lindell
KC 2019/081
BUN 2019/144

Rektor
Johan Lindell
BUN 2019/144

KC 2019/075
BUN 2019/36

KC 2019/077
BUN 2019/36
Id nr 127283
Id nr 127391
Id nr 127395
BUN 2019/304

2019-09-10

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id nr 127633
Id nr 127649
Id nr 127686
Id nr 127688
Id nr 127696
Id nr 127699

2019-09-10

5.11 Fördelning mellan
årskurserna av
undervisningstiden

BUN 2019/303

2019-09-12

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-09-13

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Justerandes sign

Justerandes sig
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Id nr 127988
Id nr 127992
Id nr 128176
Id nr 128205
Id nr 128206
Utdragsbestyrkande

Rektor
Johan Lindell

Rektor
Johan Lindell

Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Rektor
Ulrika
Eskilsson
Skolchef
Anneli Ahlm

Rektor
Frida Svahn
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
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Id nr 128378
Id nr 128380
2019-09-16

9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen (tre elever)

KC 2019/078
KC 2019/079
KC 2019/080
BUN 2019/36

2019-09-17

3.3 Inköp av material,
varor och tjänster

BUN 2019/304

2019-09-18

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id nr 129577
Id nr 129642
Id nr 129645

2019-09-19

2019-09-19

KC2019/073
BUN2019/36

KC 2019/074
BUN 2019/36

2019-09-20

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id nr 130396
Id nr 130403
Id nr 130404

2019-09-20

12.1 Skolskjuts med taxi
vid funktionsnedsättning
beviljas

BUN 2019/299

2019-09-20

12.1 Skolskjuts vid annan
orsak beviljas

BUN 2019/311
BUN 2019/312
BUN 2019/313

2019-09-23

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id nr 130922

2019-09-24

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id nr 131554
Id nr 131583
Id nr 131604

2019-09-25

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

Id nr 131966

2019-09-26
2019-09-27
2019-09-30
2019-10-01
Ordförandes sign

9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen.
9.5 Upphörande av
utbildning då eleven
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig
utbildningen.

Justerandes sign

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
13.3 Ta emot anmälningar
Justerandes sig
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Id nr 131976
Id nr 132061
Id nr 132202
Id nr 132511
Id nr 132856
Id nr 132919
Utdragsbestyrkande

Rektor
Johan Lindell

Rektor
Ulrika
Eskilsson
Skolchef
Anneli Ahlm
Rektor
Johan Lindell

Rektor
Johan Lindell

Skolchef
Anneli Ahlm
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Trafikansvarig
Susanne
Swärd
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm
Skolchef
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om kränkande behandling

2019-10-02

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-10-04

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

2019-10-04
2019-10-07
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09
2019-10-09

2019-10-10

7.5 Beslut om att elev får
byta studieväg
13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling
7.5 Beslut om att elev får
byta studieväg

Id nr 132920
Id nr 133024
Id nr 133744
Id nr 133751
Id nr 133754
Id nr 133793
Id nr 133815
Id nr 133835
Id nr 134209
Id nr 134263
Id nr 134306
BUN 2019/59
RU 2019/56
Id nr 134479
BUN 2019/59
RU-2019/58

1.14 Uppvaktning anställd
50 år.

BUN 2019/320
BUN 2019/321

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

Id nr 135153
Id nr 135485

13.3 Ta emot anmälningar
om kränkande behandling

BUN 2019/47
Id nr 135518
Id nr 135527
Id nr 135694
Id nr 135747

Anneli Ahlm
Skolchef
Anneli Ahlm

Skolchef
Anneli Ahlm
Rektor
Johan Lindell
Skolchef
Anneli Ahlm
Rektor
Daniel Larsson
Rektor
Andreas
Lindahl
Skolchef
Anneli Ahlm
Rektor
Ci Olofsson
Skolchef
Anneli Ahlm

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om anmälda delegationsbeslut”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2019-10-10.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden att besluta godkänna
redovisningen av delegationsbeslut.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/309

§ 104 Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet
läsåret 2020/2021
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på organisation för
Rudbecksgymnasiet läsåret 2020/2021.
Då gymnasieskolan inte kan säkerställa elevernas rätt till arbetsplatsförlagt
lärande (APL) på inriktningen dator och kommunikationsteknik på El- och
energiprogrammet görs bedömningen att inriktningen inte skall erbjudas. Det
finns möjligheter till justeringar av antalet platser efter elevernas första val som
sker under februari 2020.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 2019-09-26 §
71, ”Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet läsåret
2020/2021”.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om program och inriktningar
Rudbecksgymnasiet 2020/2021”, rektor Daniel Larsson, 2019-09-19.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att den föreslagna organisationen med det angivna antalet
platser på nationella program och inriktningar startas på
Rudbecksgymnasiet läsåret 2020/2021, enligt förvaltningens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den föreslagna
organisationen med det angivna antalet platser på nationella program
och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2020/2021,
enligt förvaltningens förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/305

§ 105 Beslut om revidering av livsmedels- och kostpolicy
Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller revidering av kostpolicyn med syftet att ge utrymme för att i
större utsträckning satsa på närproducerade och säsonganpassade råvaror.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 72,
”Beslut om revidering av livsmedels- och kostpolicy”.
 Tjänsteskrivelse, ”Revidering kostpolicy”, förvaltningsekonom Marie
Vitenberg, 2019-09-17.
 Kost- och livsmedelspolicy
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad
kost- och livsmedelspolicy.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta förslag till reviderad kost- och livsmedelspolicy.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/22

§ 106 Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger en information om ekonomisk uppföljning per 30 september
2019.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 73,
”Information om ekonomisk redovisning månadsuppföljning”.
 Tjänsteskrivelse, ”Månadsuppföljning september 2019”,
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2019-10-09.
 Bilaga 1, utfall per 2019-09-30
 Bilaga 2, Helårsprognos – september 2019
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga
informationen om månadsuppföljningen till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om
månadsuppföljningen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/262

§ 107 Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till revidering av barn- och
utbildningsnämndens delegationsordning.
Syftet med revideringen är främst att uppdatera dokumentet i förhållande till
de ändringar i skollagen (2010:800) som trätt i kraft 2019-07-01.
Revideringen innefattar även byte av termen ”förskolechef” till rektor samt ett
tillägg avseende beslutanderätt kring minskning av studiernas omfattning vid
introduktionsprogrammet.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 74,
”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning”.
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning.
 Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, 2019-04-11, dnr.
2018/131.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta anta den reviderade delegationsordningen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade
delegationsordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/295

§ 108 Beslut om riktlinje för kommunal barnomsorg
Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår och kommer att behandlas vid nästkommande sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

14

Utdragsbestyrkande

1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-17

Barn- och utbildningsnämnden

2019/306

§ 109 Beslut om Fröjereds skola
Sammanfattning av ärendet
Under flera år har det varit svårt att rekrytera behöriga pedagoger till Fröjereds
skola rent generellt men till åk 4-6 mer specifikt. Under läsåret 17/18 var det
två obehöriga pedagoger för åk 4-5 och inför läsåret 18/19 tog skolchefen ett
beslut om att flytta 9 elever i blivande åk 6 till Forsenskolan för att säkerställa
deras undervisning med behöriga pedagoger. Blivande åk 5 organiserades
tillsammans med andra elever till en åk 4-5 med en behörig pedagog.
Under våren 2019 uppstod återigen vakans för blivande åk 4-6 och en
rekrytering startade för att få behörig pedagog till kommande läsår. Det var
inte möjligt att rekrytera behörig personal utan det togs beslut om att flytta de
14 berörda eleverna i blivande åk 4-6 till Hökensåsskolan för läsåret 19/20. På
Fröjereds skolan finns nu verksamhet F-3 samt fritids.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 76,
”Beslut om Fröjereds skola”.
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om Fröjereds skola”, skolchef Anneli Alm,
2019-09-18.
 Barnrättsbedömning, skolchef Anneli Alm, 2019-09-18.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att Fröjereds skola kommer att vara en F-3 skola
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
besluta att uppdra till förvaltningen att nogsamt följa upp verksamheten
i Fröjereds skola och tillhandahålla kvalitetsrapporter terminsvis.
- Ida Davidsson (M), Marika Lund (SD), Jenny Svensson (L), Elisabeth
Alfredsson (M), Sophia Breman (C) och Anna Wik (MP) yrkar på att
nämnden beslutar att Fröjereds skola ska vara en F-6 skola med
succesiv upptrappning av åk. 4 höstterminen 2020, åk.5 höstterminen
2021 och åk. 6 hösterminen 2022.
- Lena Andersson (S), Georgos Moschos(S), Ann-Sofie Hagenvind (S),
Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) yrkar på att nämnden
beslutar att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag, arbetsutskottets och
Davidssons med fleras samt Anderssons med fleras förslag om bordläggning.
Ordförande ställer först Anderssons med fleras yrkande om bordläggning
under proposition och finner att ärendet ska bordläggas.
Omröstning begärs.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Nämnden godkänner följande propositionsordning:
JA: Ärendet ska bordläggas.
NEJ: Ärendet ska avgöras idag.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA: 5
NEJ: 6
Följande röster JA: Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos
Moschos (S), Kristina Spetz Larsson (S), Lisbeth Ider (V)
Följande röstar NEJ: Anna Wik (MP), Jenny Svensson (L), Sophia Breman
(C), Ida Davidsson (M), Elisabeth Alfredsson (M), Marika Lund (SD)
Ordförande finner att nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
JA: Bifall till arbetsutskottets förslag.
NEJ: Bifall till Davidssons med fleras förslag.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA: 5
NEJ: 6
Följande röster JA: Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos
Moschos (S), Kristina Spetz Larsson (S), Lisbeth Ider (V)
Följande röstar NEJ: Anna Wik (MP), Jenny Svensson (L), Sophia Breman
(C), Ida Davidsson (M), Elisabeth Alfredsson (M), Marika Lund (SD)
Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med Davidssons med fleras
förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Fröjereds skola ska vara en
F-6 skola med succesiv upptrappning av åk. 4 höstterminen 2020, åk.5
höstterminen 2021 och åk. 6 hösterminen 2022.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Reservation
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) reserverar sig till förmån för
arbetsutskottets förslag till beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/153

§ 110 Beslut om lokalutredning förskolor
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen lade i februari 2019 fram ett förslag till
organisation och lokalisering av kommunens förskoleverksamhet. Förslaget
antogs av barn- och utbildningsnämnden § 39/2019, 2019-03-14.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter § 72/2019, 2019-05-09, att
starta en utredning avseende ett alternativ till förskolan på Rosenberg och
således pausa verkställandet av de beslut som tidigare hade fattats avseende
förskolan på Rosenberg samt förskolan Linblomman i Madängsholm.
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-12 gavs en
information kring den utredning som förvaltningen genomfört avseende
alternativ till förskolan Rosenberg. Utredningen beskrivs i tjänsteskrivelsen
”Förskoleutredningen Linblomman”. Förvaltningen har nu kompletterat
utredningen med ett förtydligande underlag i form av en tjänsteskrivelse och
två bilagor.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 75,
”Beslut om lokalutredning förskolor”
 Tjänsteskrivelse, ”Lokalutredning förskolor”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-09-25.
 Tjänsteskrivelse, ”Förtydligande i utredning förskola Madängsholm”,
projektledare Ci Olofsson, 2019-09-18.
 Bilaga – Kö till förskolan 2019-09-17 vama och vaba.
 Bilaga – Karta Baltak.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-09-12 § 91, ”Information
om utredning av ett alternativ till Förskola Rosenberg”.
 Tjänsteskrivelse, ”Förskoleutredning Linblomman”, projektledare Ci
Olofsson, 2019-05-13.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-09 § 72, ”Beslut om
utredning av ett alternativ till förskola Rosenberg”.
 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-14 § 39, ”Beslut om
lokalutredning förskolor”.
 Tjänsteskrivelse, ”Lokalutredning förskoleverksamheten”, skolchef
Anneli Ahlm, 2019-02-19.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta godkänna utredningen ”Alternativ till förskola Rosenberg”.
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
besluta avbryta pausen, enligt beslut 2019-05-09 § 72, av
verkställandet av de beslut som fattades 2019-03-14 avseende
Rosenbergs förskola samt förskolan Linblomman.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Ordförande föreslår nämnden besluta att avbryta pausen, enligt beslut
§ 72/2019 av verkställandet av de beslut som fattades avseende
Rosenbergs förskola 2019-03-14 samt att revidera beslut § 39/2019
genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan i Madängsholm.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utredningen
”Alternativ till förskola Rosenberg”.
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avbryta pausen, enligt
beslut § 72/2019 av verkställandet av de beslut som fattades avseende
Rosenbergs förskola 2019-03-14 samt att revidera beslut § 39/2019
genom att lyfta ur åtgärden kring förskolan i Madängsholm.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/344

§ 111 Beslut om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för
förskolan i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 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.
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.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår nämnden besluta att uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för
förskolan i Madängsholm.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för
förskolan i Madängsholm.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 112 Beslut om ansökan kring förstudie kring förskolan i
Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att lyfta ur åtgärden gällande
förskolan i Madängsholm från beslut § 39/2019.
Ida Davidsson (M), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M), Marika
Lund (SD), Sophia Breman (L) och Anna Wik (MP) initierar därför ett nytt
ärende om att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en förstudie kring
att tillskapa en förskola med två avdelningar i Madängsholm.
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.
Förslag till beslut
- Ida Davidsson (M), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M),
Marika Lund (SD), Sophia Breman (L) och Anna Wik (MP) föreslår att
nämnden beslutar att förskolan i Madängsholm ska utgöras av två
avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola
i Madängsholm med två avdelningar.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förskolan i Madängsholm
ska utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen
om att få starta en förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att
tillskapa en förskola i Madängsholm med två avdelningar.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Reservation
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina
Spetz Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) reserverar sig mot beslutet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 113 Information om utredning av en gemensam kostenhet
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Anneli Alm informerar nämnden avseende utredningen av
gemensam kostenhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om utredning av gemensam kostenhet”,
nämndsekreterare Henrik Lennartsson.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Protokollsanteckning
Ida Davidsson lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag vill att hela
utredningen presenteras för nämnden samt att hela powerpointen som
konsulten visade för kommunstyrelsen också ska presenteras för nämnden vid
nästkommande möte då inte all information och bilder framkom vid dagens
information.”

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/325

§ 114 Information om kulturskolan
Sammanfattning av ärendet
Rektor vid Kulturskolan, Lars Paulsson, informerar om kulturskolans
verksamhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om kulturskolan”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2019-10-10.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 115 Information från skolchef
Sammanfattning av ärendet
Skolchefen Anneli Alm informerar om:
- Skolinspektionens riktade kvalitetsgranskningar v 2019 Ekedalen F-6
och Forsen 7-9.
- Kommunrankning 2019 – Lärarförbundet ”Bästa skolkommun”.
Tidaholms kommun hamnade på plats 81 av 290 kommuner.
- Restaurang Franskan på livsmedelsprogrammet.
- Verksamhetsbesök för nämnden 14 november.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Henrik
Lennartsson, 2019-10-10.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 78,
”Information från skolchef”.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 116 Information från ordförande
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar kring följande:
- Att ordförande tillsammans med skolchefen har varit på presentation
och workshop avseende dimensionering och planering av Komvux och
gymnasiekolan med Lars Stjernkvist.
- Att budgetberedningen är förstärkt genom att nämndernas presidier
ingår.
- Om invigningen av de renoverade lokalerna på Smedjegatan.
- Att en inbjudan ska gå ut till informationsträff den 12 november i
Midgårds samlingssal för föräldrar med blivande 5-åringar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordförande”, nämndsekreterare
Henrik Lennartsson, 2019-10-10.
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-26 § 79,
”Information från ordförande”.
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 117 Övrigt
Sammanfattning av ärendet
Ida Davidsson (M) ställer fråga kring hur ofta skyddsronder görs av lekplatser
på skolor och förskolor. Skolchef svarar att det hanteras årligen av
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med rektor och
verksamhetsvaktmästare.
Ida Davidsson (M) lyfter frågan kring huruvida barn och ungdomars
arbetsmiljö rapporteras in till arbetsmiljöverket. Skolchefen svarar att detta inte
görs idag men att hon ska ta med sig frågan till förvaltningen.
Ida Davidsson (M) och Sophia Breman (C) ställer fråga kring hur arbetet med
anpassningar för femåringar på Rosenbergs skola fortskrider kring exempelvis
brandsäkerhet etc. samt om det gjordes en barnrättsbedömning i samband
med beslutet om att flytta femåringar till Rosenberg och Forsenskolan.
Skolchefen besvarar frågan samt kommer att återkomma med svar på
kostnader till följd av eventuella anpassningsbehov av lokalerna på Rosenberg
och Forsen. Skolchefen svarar även att det inte gjorts en specifik
barnrättsbedömning för denna åtgärd utan att barnrättsbedömningen gjorts för
ärendet Förskoleutredning i sin helhet.
Ida Davidsson (M) frågar om skolan använder något spel/ program för att
skydda elever för att utnyttjas på internet.
Skolchefen svarar hur skolan arbetar med frågan, men framhåller att skolan
inte nyttjar något specifikt spel/program.
Beslutsunderlag
–
Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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