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Digitalt/Sessionssalen, 2021-03-18 kl. 08:30-12:25 
Ajournering mellan kl. 09:10-09:50 samt 10:48-10:58 
§§ 25-41 

 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Stig Emanuelsson (MP), Jenny 
Svensson (L), Marika Lund (SD). 
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S), Elisabeth Alfredsson (M), Ulf Persson (C) 
 
Ersättare 
Pia Blomqvist (S) 
 
Tjänstepersoner 
Johanna Ljungqvist, elevhälsochef § 27 
Kerstin Gustafsson, skolsköterska § 27 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom, §§ 28-31 
Anneli Alm, skolchef 
Sandra Teike, digital administratör 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

 
Övriga 
Jonas Storm, Lärarförbundet §§ 27-38 
 
Justering 
Utses att justera: Ulf Persson (C)  
Justeringens tid: 2021-03-25 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Ulf Persson (C)  
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Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-03-18 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholm 
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Johanna Aldén 
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2021/4 

§ 25 Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 
Skolverket 
BUN 2021/93. Skrivelse från Skolverket om samordnare för elever som är 
nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 
 
Barn- och elevombudet 
BUN 2020/461. Föreläggande om att vidta åtgärder så att skollagens krav att 
motverka kränkande behandling uppfylls (Rosenbergsskolan). 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB 
BUN 2021/108. Information från det samägda bolaget Mediapoolen Västra 
Götaland AB. Mediapoolen publicerar sina styrelseprotokoll på sin hemsida, 
sammanfattning av nyheter med mera. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-09. 
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§ 26 Information om delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-02-12 13.3  
Id nr 213932 
Id nr 213937 
Id nr 213939 

Skolchef  
 

2021-02-15 
 5.16  BUN 2021/79 Skolchef  

 

2021-02-15 5.12  BUN 2020/445 Skolchef  
 

2021-02-16 5.1  
 BUN 2021/90 Rektor  

 

2021-02-16 5.1  
 BUN 2021/90 Rektor  

 
2021-02-16 12.1  BUN 2021/62 Trafikansvarig  

2021-02-16 7.6  BUN 2021/88 Rektor  
 

2021-02-22 13.3  
Id nr 217409 
Id nr 217423 
Id nr 217504 

Skolchef  
 

2021-02-24 13.3  Id nr 218879 Skolchef  
 

2021-02-24 7.8  BUN 2021/96 Rektor  
 

2021-03-01 13.3  Id nr 219571 Skolchef  
 

2021-03-02 1.1  BUN 2020/472 Ordförande  
 

2021-03-03 1.1  BUN 2021/79 Ordförande  
 

2021-03-03 1.4  BUN 2021/7 Trafikansvarig  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-09. 
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2021/54 

§ 27 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upprätta 
”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats” 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är 
därmed skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har utarbetat ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska 
insats” enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 12/2021 

”Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2020”, 2021-02-04. 
 Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse 2020”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-01-28. 
 Barnrättsbedömning patientsäkerhetsberättelse, verksamhetschef 

elevhälsan Johanna Ljungqvist, 2021-01-28. 
 ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats”, 

verksamhetschef elevhälsan Johanna Ljungqvist och medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska Kerstin Gustafsson, 2021-01-26. 
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2020/504 

§ 28 Beslut om yttrande till kommunrevisionen gällande 
granskningsrapport om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom nämndens 
gemensamt framtagna yttrande gällande granskningsrapport om 
nämndens ekonomistyrning samt att översända detsamma till 
kommunrevisionen i Tidaholm. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning 
av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning. 
 
I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens 
sammanfattning finns iakttagelser och rekommendationer. Kommunrevisionen 
önskar få del av barn- och utbildningsnämndens syn på rapportens 
rekommendationer senast 2021-03-26. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ställa 
sig bakom förvaltningens förslag till yttrande gällande 
granskningsrapport om nämndens ekonomistyrning samt att 
översända detsamma till kommunrevisionen i Tidaholm. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ställa 
sig bakom nämndens gemensamt framtagna yttrande gällande 
granskningsrapport om nämndens ekonomistyrning samt att 
översända detsamma till kommunrevisionen i Tidaholm. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande till kommunrevisionen gällande 

granskningsrapport om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-09. 

 Yttrande till kommunrevisionen gällande granskningsrapport om barn- 
och utbildningsnämndens ekonomistyrning. 

 Rapport avseende granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning, Deloitte AB. 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen Tidaholm 
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2021/109 

§ 29 Information om konsekvensbeskrivning till följd av barn- och 
utbildningsnämndens beslut att utöka verksamheten vid Fröjereds 
skola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om 
konsekvensbeskrivning till följd av nämndens beslut att utöka 
verksamheten vid Fröjereds skola till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att successivt utöka verksamheten 
vid Fröjereds skola (§ 20/2021). När beslutet fattades saknades bland annat 
risk- och konsekvensanalys. Med anledning av detta har förvaltningen tagit 
fram en konsekvensbeskrivning för att belysa olika förutsättningar samt vilka 
konsekvenser som beslutet kan få till följd av denna utökning av 
verksamheten. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen om konsekvensbeskrivning till följd av nämndens beslut 
att utöka verksamheten vid Fröjereds skola till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om konsekvensbeskrivning till följd av 

barn- och utbildningsnämndens beslut att utöka verksamheten vid 
Fröjereds skola”, skolchef Anneli Alm, 2012-03-10. 

 Konsekvensbeskrivning till följd av barn- och utbildningsnämndens 
beslut att utöka verksamheten vid Fröjereds skola. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 20/2021 ”Beslut om Fröjereds 
skola”, 2021-02-18. 

 
Protokollsanteckning 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), 
Elisabeth Alfredsson (M) och Ulf Persson (C) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
”Protokollsanteckning ang punkt 5 konsekvensbeskrivning Fröjereds skola 
 
Fröjerdes skola har varit en F-6 enhet fram till läsåret HT-19 då lärarvakans 
uppstod på mellanstadiet i Fröjered och nyrekrytering misslyckades, då togs 
ett tjänstemanna beslut om att eleverna skulle flyttas till Tidaholm. 
 
I BUN´s nämndesammanträde okt-19 §109 Beslut om Fröjeredsskola, 
fastslogs att Fröjereds skola är en F-6 skola. Detta föranledde inget krav på 
konsekvensanalys eftersom det inte gällde någon utökning utan en tillfällig 
paus av mellanstadiet tills rekrytering av lärare ombesörjts. 
 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-18 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

BUN´s majoritets hållning kring Fröjereds F-6 skolestatus har inte ändrats 
under denna tid och beslutet som togs på BUN´s sammanträde Feb.-21 var ett 
förtydligande och bekräftande på att Fröjered är en F-6 skola i enlighet med 
oktober beslutet -19. 
 
Vi har fullt förtroende för att förvaltningen löser detta i synnerhet som den 
stora höjningen på 4,5 milj. öronmärkta för Valstad och Fröjered möjliggör 
detta med god pedagogisk verksamhet. Vad gäller undervisning i B-form sker 
det redan idag på både Fröjered och Valstads skolor.” 
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2021/99 

§ 30 Beslut om 10-årig investeringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 10-årig 
investeringsplan 2022-2032. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje år, i samband med budget och verksamhetsberättelse, skall 
förvaltningen ta fram en 10-årig investeringsplan. 
 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
10-årig investeringsplan 2022-2032. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om 10-årig investeringsplan BUN”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-03-01. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning BUN
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Modullösning förskola Madängsholm 5
Förskola Rosenberg 
Satsning på förskola Ekedalen 15
Ny förskola – Västra delen av staden 27
Ny skola norr/väster 50
Solskydd förskolor 1
Standardhöjning Ytterskolor 10 10 15
Standardhöjning förskolor 10 10 10 10 10
Summa: 21 0 10 10 15 27 10 10 10 10 60

Kostenheten:
Lösning för matsal Rudbecksgymnasiet 5
Renovering ny kostorganisation 4 4 4
Summa: 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
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2021/83 

§ 31 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – februari år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden noterat att 
prognosen är noll förutsatt att verksamhetsplanen följs. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari-februari år 2021. 
 
Förslag till beslut 

− Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

− Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att nämnden 
noterat att prognosen är noll förutsatt att verksamhetsplanen följs.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport februari 2021 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 17/2021 

”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – februari år 202”, 2021-03-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-februari år 2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-02-22. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/437 

§ 32 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2020/2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa rapporten 
gällande uppföljning av kontroller 2020/2021 samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska varje nämnd se till att det 
årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en 
uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt en intern kontrollplan för 
perioden 2020/2021 (§ 139/2020) och förvaltningen har nu följt upp de 
kontroller som anges i planen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa rapporten gällande uppföljning av kontroller 2020/2021 samt 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av intern kontrollplan år 

2020/2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-03-09. 
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021”. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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2021/60 

§ 33 Beslut om yttrande angående överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande 
angående överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa 
till kommunstyrelsen. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra götalandsregionen 
enligt förslag från Västkoms styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har till kommunstyrelsen inkommit med ett 
beslut angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i västra 
Götaland och VGR för barn och unga. I beslutet anges att direktionen 
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barn och ungas 
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Överenskommelsens 
giltighetstid är 2021-01-01 – 2023-12-31. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter. Yttrandet från nämnden ska, 
utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn på ärendet, även innehålla en 
rekommendation om hur kommunstyrelsen bör besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
översända yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa till kommunstyrelsen. 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2021 

”Beslut om yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barns och ungas hälsa”, 2021-03-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas hälsa”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-02-15. 

 Förslag till yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa. 
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 Skrivelse från Kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande - samverkan 
för barn och ungas hälsa- överenskommelse”, 2021-01-25. 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”, 2020-12-04. 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/76 

§ 34 Beslut om yttrande gällande behov av förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden besluta att översända yttrande gällande 
behov av förskola till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om det finns behov av ny förskola 
samt om det finns någon möjlig mark att förvärva för etablering av förskola i 
Tidaholms kommun.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter gällande behov av ny förskola. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
översända yttrande gällande behov av förskola till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 19/2021 ”Beslut om yttrande 

gällande behov av förskola”, 2021-03-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande behov av förskola”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 
 Yttrande gällande behov av förskola. 
 Skrivelse från kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande gällande behov 

av förskola”, 2021-02-02. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 35 Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
nyetablering av gymnasieskola Olinsgymnasiet i Falköping 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen 
Falköpings beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Falköping i Falköpings kommun från och med läsåret 
2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 
lägeskommunen Falköpings beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2021 

”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
nyetablering av gymnasieskola Olinsgymnasiet i Falköping”, 2021-03-
02. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - 
ansökan om nyetablering av gymnasieskola Olinsgymnasiet i 
Falköping”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 

 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-04, dnr 2021:627. 
 
Sändlista 
Skolinspektionen 
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§ 36 Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - utökning av 
gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet i Skara 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen 
Skaras beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid 
Olinsgymnasiet Skara i Skara kommun från och med läsåret 2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 
lägeskommunen Skaras beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 21/2021 

”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - utökning av 
gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet i Skara”, 2021-03-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - 
utökning av gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet i Skara”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 

 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-04, dnr 2021:630. 
 
Sändlista 
Skolinspektionen 
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§ 37 Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
nyetablering av gymnasieskola Realgymnasiet i Skövde 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen 
Skövdes beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 
lägeskommunen Skövdes beslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 22/2021 

”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
nyetablering av gymnasieskola Realgymnasiet i Skövde”, 2021-03-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - 
ansökan om nyetablering av gymnasieskola Realgymnasiet i Skövde”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 

 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-10, dnr SI 2021:559 
 
Sändlista 
Skolinspektionen 
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§ 38 Information om samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om vilka insatser som berör både barn- och utbildningsnämnden 
samt social- och omvårdnadsnämnden: 
 

o Samverkan barn och unga, en delregional ledningsgrupp med ett antal 
arbetsgrupper med representanter från bland annat förskola, skola, 
gymnasium, elevhälsa och socialtjänst 

o SIP (samordnad individuell plan) som är en arbetsform för samverkan 
mellan hem, skola, socialtjänst och externa verksamheter. Ingår i 
Samverkan barn och unga. Se ovan. 

o Konsultationsteam, där representanter ingår från elevhälsa, 
socialtjänst samt LSS. 

o SAM-kraft, riktad verksamhet mot förskolan med kompetenserna, 
förskollärare, specialpedagog samt socialpedagog. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2021 

”Information om samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden”, 2021-03-
02. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden”, skolchef 
Anneli Alm, 2021-02-22. 
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§ 39 Information från skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Nulägesrapport med anledning av covid-19. 
- Lugnt läge ute på enheterna. 
- Fortsatt uppmärksamhet på myndigheternas rekommendationer. 

o Vårdnadshavare till blivande femåringar har fått möjlighet att önska om 
vilken 5-årsgrupp de vill att sitt barn ska ingå i eller om de önskar att 
sitt barn stannar kvar på nuvarande förskola. Alla fick sin önskan 
tillgodosedd. Vårdnadshavarna har fått tydlig information om att detta 
önskemål gäller placering i 5-årsgrupp, inte skolplacering. Det finns 
ingen garanti för skolplacering på en skola även om barnet placeras 
där i 5-årsverksamhet.  

o Vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass har fått möjlighet att 
önska om skolplacering. Alla önskningar har inte kunnat tillgodoses på 
grund av platsbrist, det gäller elever från ytterskolorna som önskat 
skolplacering i tätorten. Några överklaganden har kommit in. 

o Samfonden ska avvecklas och medlen ska delas ut kommande år. 
Lärare har möjlighet att ansöka om medel ur Samfonden för 
exempelvis studieresor och andra aktiviteter. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-03-01. 
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§ 40 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Presidiet har deltagit vid en dialogdag om jämlika skolor som riktade 
sig till politiker och tjänstepersoner.  

o Inkomna skrivelser från Fröjereds skolas personal, Lärarförbundet 
samt Fröjereds skolas föräldraförening. I två av skrivelserna framgår 
att återkoppling önskas. Förslag till svar kommer att behandlas vid 
nästa möte i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-03-01. 
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§ 41 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna medgivande till den 
fackliga representanten att närvara under §§ 27–38. 

 
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. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lämna medgivande till den 
fackliga representanten att närvara under §§ 27–38. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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