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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-09-10 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Digitalt möte/Stadshuset Sessionssalen, 2020-09-10 kl. 08:40-12:30 och 
13:30-16:10 
§§ 97-116 

 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD), Georgos Moschos (S) (§ 97-102), 
Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Ida 
Davidsson (M) (§ 97-115) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S), Christoffer Axelsson (S) (§ 103-116), Ulf Persson (C), Elisabeth Alfredsson 
(M) 
 
Ersättare 
Christoffer Axelsson (S) (§ 97-102) 
 
Tjänstepersoner 
Nina Kindbom (§ 99-100), Ci Olofsson (§ 100), Daniel Larsson (§ 100), Carina Pettersson (§ 
102), Marie Vitenberg (§ 97-102 och 105-106), Anneli Alm, Anna Eklund (administratör digitala 
möten), Åsa Sjögren 
 
Övriga 
Johan Lindell (§ 99) 
 
Justering 
Utses att justera: Ulf Persson (C) 
Justeringens tid: 2020-09-16 
 

Underskrift sekreterare  
 Åsa Sjögren 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Ulf Persson (C)  
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Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2020-09-16 – 2020-10-08 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2020-09-10 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Åsa Sjögren 
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Innehållsförteckning 
 
§ 97 Information om inkomna beslut och skrivelser 2020  
§ 98 Information om delegationsbeslut 2020  
§ 99 Information om samverkan kring statsbidraget för Yrkesvux  
§ 100 Information om förändring av utbildningsutbud på 

Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 
 

§ 101 Beslut om godkännande av projektering förskola Ekedalen  
§ 102 Information om Treklöverns grundskolor  
§ 103 Information om revidering av krisledningsplan hösten 2020  
§ 104 Information om resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion 

2020-06-11 
 

§ 105 Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari - augusti år 2020 

 

§ 106 Beslut om årlig kvalitetsrapport i huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete 

 

§ 107 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2021 

 

§ 108 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2021 

 

§ 109 Beslut om revidering av bestämmelserna om pedagogisk 
måltid 

 

§ 110 Beslut om revidering av riktlinje för kommunal förskola och 
fritidshem 

 

§ 111 Beslut om att upphäva barn- och utbildningsnämndens 
beslut om distansundervisning 

 

§ 112 Beslut om dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden  
§ 113 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman 
(KD) 

 

§ 114 Information från skolchef 2020  
§ 115 Beslut om revidering av namn på skola  
§ 116 Information från ordförande 2020  
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2020/3 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 
Kommunfullmäktige 
BUN 2020/272 Beslut om att godkänna projektering för kvarstående 
ombyggnadsbehov i projekt ”Ombyggnation av Hökensåsskolan och 
Forsenskolan" samt anslå ytterligare medel, 2020-05-25. 
 
BUN 2020/273 Beslut om bildande av gemensam måltidsorganisation, 2020-
05-25. 
 
BUN 2020/274 Beslut om ansvarfrihet för kommunstyrelsen och nämnder 
avseende verksamhetsår 2019, 2020-05-25. 
 
BUN 2020/275 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende år 
2019, 2020-05-25. 
 
BUN 2020/195 Beslut om godkännande av projektering av förskola 
Rosenberg, 2020-06-22. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2020/331 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning, 2020-06-10. 
 
BUN 2020/357 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott år 2021, 2020-08-12. 
 
BUN 2020/364 Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende januari-maj år 2020, 2020-08-12. 
 
BUN 2020/364 Helårsprognos - maj 2020 Tidaholms kommun. 
 
BUN 2020/189 Beslut om tillsynsärende barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, 2020-08-12 
 
BUN 2019/378 Beslut om taxa för kulturskolan Smedjan, 2020-08-12.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden 
BUN 2020/294 Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende samverkan kring 
barn och unga i Tidaholms kommun, 2020-06-16. 
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Migrationsverket 
BUN 2020/323 Nyhetsbrev om mottagning och bosättning av nyanlända juni 
2020. 
 
Forum för föräldrar till afrosvenska barn 
BUN 2020/344 Skolupprop mot afrofobi och diskriminering på grund av 
hudfärg, till alla Sveriges skolor. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-09. 
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2020/30 

§ 98 Information om delegationsbeslut 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2020-02-10 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
BUN 2020/98 
BUN 2020/98 
BUN 2020/98 
BUN 2020/98 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-02-17 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
BUN 2020/98 
BUN 2020/98 
BUN 2020/98 
BUN 2020/98 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-03-10 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-03-30 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-04-14 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
BUN 2020/98 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-04-15 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
BUN 2020/98 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-04-20 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-04-20 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 
BUN 2020/252 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-04-21 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
BUN 2020/98 
BUN 2020/98 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-04-22 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 
BUN 2020/252 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-04-23 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-05-04 9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 

Rektor Nina 
Kindbom 
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gymnasial vuxenutbildning BUN 2020/252 
BUN 2020/252 

2020-05-18 9.5 Beslut om upphörande 
av utbildning 

BUN 2020/98 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-01 
9.3 Beslut om mottagande 
till utbildning i svenska för 
invandrare 

BUN 2020/251 
Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-02 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 170918  

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-06-02 1.14 Minnesgåvor och 
uppvaktningar  

Rektor 
Susanne 
Hammar 

2020-06-04 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 171137 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-06-05 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 171404 
Id nr 171406 
Id nr 171407 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-06-05 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-08 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-09 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-09 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/198 
BUN 2020/208 
BUN 2020/209 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-09 12.1 Skolskjuts vid 
trafikförhållande beviljas 

BUN 2020/207 
 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-10 1.14 Minnesgåvor och 
uppvaktningar  

Rektor 
Susanne 
Hammar 

2020-06-11 1.14 Minnesgåvor och 
uppvaktningar  

Rektor 
Carina 
Pettersson 

2020-06-11 1.14 Minnesgåvor och 
uppvaktningar  

Rektor 
Carina 
Pettersson 

2020-06-12 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 172404 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-06-12 12.1 Skolskjuts vid 
funktionshinder beviljas 

BUN 2020/217 
 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-12 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/218 
BUN 2020/219 

Trafikansvarig 
Susanne 
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 Swärd 

2020-06-15 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 
BUN 2020/252 
BUN 2020/252 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-15 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/220 
BUN 2020/221 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-16 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-16 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/241 
BUN 2020/242 
BUN 2020/254 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-22 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
BUN 2020/252 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-23 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/250 
BUN 2020/253 
BUN 2020/255 
BUN 2020/256 
BUN 2020/264 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-23 12.1 Skolskjuts vid 
funktionshinder beviljas 

BUN 2020/259 
BUN 2020/260 
BUN 2020/263 
BUN 2020/265 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-24 
9.2 Beslut om mottagande 
och antagning till 
gymnasial vuxenutbildning 

BUN 2020/252 
 

Rektor Nina 
Kindbom 

2020-06-24 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/268 
BUN 2020/269 
BUN 2020/270 
BUN 2020/283 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-24 12.1 Skolskjuts vid 
trafikförhållande beviljas 

BUN 2020/287 
 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-24 12.1 Skolskjuts vid 
funktionshinder beviljas 

BUN 2020/288 
 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-06-26 

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

BUN 2020/313 

Rektor 
Daniel Larsson 

2020-07-01 
4.2 Beslut om avstängning 
från plats på grund av 
bristande avgiftsbetalning 

BUN 2020/317 
Rektor  
Ulrika 
Eskilsson 

2020-07-01 4.2 Beslut om avstängning 
från plats på grund av BUN 2020/318 Rektor 

Susanne 
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bristande avgiftsbetalning Hammar 

2020-08-13 
7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2020/39 
Rektor Daniel 
Larsson 

2020-08-18 
7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2020/39 
Rektor Daniel 
Larsson 

2020-08-24 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 177278 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-08-24 
7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2020/39 
Rektor 
Ci Olofsson 

2020-08-25 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 177658 Skolchef 

Anneli Alm 

2020-08-25 12.1 Skolskjuts vid 
växelvis boende beviljas 

BUN 2020/314 
BUN 2020/315 
BUN 2020/316 
BUN 2020/327 
BUN 2020/345 
BUN 2020/346 
BUN 2020/347 
BUN 2020/350 
BUN 2020/351 
BUN 2020/352 
BUN 2020/353 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-08-25 12.1 Skolskjuts vid 
trafikförhållande beviljas 

BUN 2020/328 
BUN 2020/329 
BUN 2020/348 

Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-08-25 
12.1 Skolskjuts vid 
funktionsnedsättning 
beviljas 

BUN 2020/349 
Trafikansvarig 
Susanne 
Swärd 

2020-08-26 
7.4 Beslut om antagning 
vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2020/39 
Rektor 
Ci Olofsson 

2020-08-27 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 177896  

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-08-28 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 178120 
Id nr 178121 
Id nr 178123 
Id nr 178125 

Skolchef 
Anneli Alm 

2020-08-31 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 178451 
Id nr 178488 

Skolchef 
Anneli Alm 

 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-08-31. 
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2020/372 

§ 99 Information om samverkan kring statsbidraget för Yrkesvux 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med regionalt Yrkesvux blir allt större i takt med att staten i budgeten 
ökar volymerna på utbildningsplatser, samtidigt som Arbetsförmedlingen i allt 
större utsträckning skall använda sig av det formella utbildningssystemet. 
KomX (arbetsnamn) är en regional funktion i Skaraborg för att hantera utbud, 
ansökningar, ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete för alla delar av 
statsbidraget för regionalt Yrkesvux.  
 
Målet med KomX är att: 

1. Processen för det administrativa arbetet med statsbidraget för regionalt 
Yrkexvux effektiviseras och kvalitetssäkras. 

2. Vi skapar en likvärdig tillgång till utbildningar inom regionalt Yrkesvux 
för alla invånare i Skaraborg. 

3. Beslut om ansökning- och antagning till utbildning samt ansökningar 
och redovisningar av statsbidrag sker på ett rättssäkert sätt. 

 
I grunden innebär KomX inte någon stor förändring då samverkan kring 
statsbidrag för regionalt Yrkesvux har pågått sedan 2011. Skillnaden blir 
formalisering av samarbetet som tydliggör roller för att utveckla befintlig 
organisation på skaraborgsnivå så den blir effektiv, likvärdig och rättssäker. 
 
En del av statsbidraget för Yrkesvux avsätts till Yrkesbyrån. Samverkande 
kommuner åtar sig att medfinansiera medel i Yrkesbyrån enligt förordning om 
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Fördelningsnyckeln för 
storleken på medfinansieringen baseras på kommunstorlek.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Samverkan kring statsbidraget för Yrkesvux”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-01. 
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2020/342 

§ 100 Information om förändring av utbildningsutbud på 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Få elever har de senaste åren visat intresse för att söka till Restaurang och 
livsmedelsprogrammet (RL) på Rudbecksgymnasiet. 
 
Möjlighet att utöka Barn och fritidsprogrammet med yrkesutgång väktare samt 
Väktarutbildning (VUX) utreds.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Förändring av utbildningsutbud på 

Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, rektor Ci Olofsson, 
2020-08-24. 

 Tjänsteskrivelse ”Barnrättsbaserat beslutsunderlag”, rektor Ci 
Olofsson, 2020-08-31. 

 Statistik Rudbecksgymnasiet samt Tidaholmselever som läser på 
annat gymnasium i Skaraborg 

 Information om Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Väktare 
 https://www.alleskolan.eu/3varautbildningar/varautbildningar/barnochfri

tidsprogrammet/vaktare.4.35b3e0f216345c11fed2e88.html 
 Information om väktarutbildning VUX Hallsberg 
 https://www.studentum.se/utbildning/vaktarutbildning 

 

https://www.alleskolan.eu/3varautbildningar/varautbildningar/barnochfritidsprogrammet/vaktare.4.35b3e0f216345c11fed2e88.html
https://www.alleskolan.eu/3varautbildningar/varautbildningar/barnochfritidsprogrammet/vaktare.4.35b3e0f216345c11fed2e88.html
https://www.studentum.se/utbildning/vaktarutbildning
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2020/343 

§ 101 Beslut om godkännande av projektering förskola Ekedalen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projektering av 
förskola Ekedalen och skicka ärendet vidare för handläggning i 
kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet med att bygga en förskola i Ekedalen är i projekteringsfas, där 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen i 
samråd har genomfört projektering. En ny lösning med en ombyggnad av 
Lindängen föreslås istället för en tillbyggnad av befintlig förskola. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen föreslår 
gemensamt att godkänna projekteringen. 
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att godkänna projektering av förskola 
Ekedalen och skicka ärendet vidare för handläggning i 
kommunstyrelsen.  

− Ida Davidsson (M), Stig Emanuelsson (MP) och Elisabeth Alfredsson 
(M) yrkar på bordläggning av ärendet till 2021 då vi idag har ett mycket 
stort underskott i barn- och utbildningsnämnden (2020) samt en 
preliminär budget (arbetsmaterial) som visar på en fortsatt obalans 
2021. Innan nämnden går vidare med nya investeringsförslag/beslut 
bör kommunfullmäktige fattat beslut om slutgiltig budget för 2021 så 
barn- och utbildningsnämnden fått klarhet i vilka ramar som gäller för 
budget 2021. Nämnden bör även ha en ekonomi i balans innan man 
fattar nya beslut som påverkar ekonomin. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
 
NEJ:  
Bifall till Davidssons, Emanuelssons och Alfredssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
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JA: 8 
NEJ: 3 
 
Följande röstar JA: 
Lena Andersson (S), Björn Yngvesson (KD), Othmar Fiala (S), Georgos 
Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Jenny Svensson 
(L), Ulf Persson (C). 
 
Följande röstar NEJ: 
Stig Emanuelsson (MP), Ida Davidsson (M), Elisabeth Alfredsson (M). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Ekedalen”, 

skolchef Anneli Alm, 2020-09-04. 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering förskola Ekedalen”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-09-01. 
 Ritningsunderlag, 2020-09-02. 
 Kalkyl projektering Lindängen, 2020-09-02. 

 
Reservation 
Ida Davidsson (M), Stig Emanuelsson (MP) och Elisabeth Alfredsson (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/376 

§ 102 Information om Treklöverns grundskolor 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information om Treklöverns grundskolor. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om Treklöverns grundskolor”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-02. 
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2020/338 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har uppdaterat kontaktuppgifterna som hör till barn- och 
utbildningsnämndens krisledningsplan.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av krisledningsplan hösten 2020”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-01. 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 200903. 
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2020/144 

§ 104 Information om resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion 
2020-06-11 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna samt att bevaka att kraven som Arbetsmiljöverket ställer 
genomförs. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket besökte den 11 juni 2020 barn- och utbildningsförvaltningen 
för att inspektera arbetsmiljöarbetet. Anledningen till besöket var två 
anmälningar till Arbetsmiljöverket kring konkreta händelser. Vid inspektionen 
såg Arbetsmiljöverket en del som fungerade bra, men de hittade också en del 
som behöver förbättras.  
 
Arbetsmiljöverket kommer på återbesök 29 september och då ska 
förvaltningen visa och beskriva hur kraven har uppfyllts och hur skyddsombud 
och arbetstagare har varit delaktiga i åtgärderna. 
 
Förslag till beslut 

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

− Ida Davidsson (M) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets 
förslag till beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
bevaka att kraven som Arbetsmiljöverket ställer genomförs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Davidsson. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Davidssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2020 

”Information om resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion 2020-06-11”, 
2020-08-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Resultat av Arbetsmiljöverkets inspektion 2020-06-
11”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-08-20. 

 Arbetsmiljöverket - resultat av inspektion 11 juni 2020 barn- och 
utbildningskontoret, 2020-07-01. 
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2020/181 

§ 105 Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari - augusti år 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
följa kommunstyrelsens beslut § 2/2020 om anställningsrestriktioner. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 
skyndsamt anpassa verksamheterna ekonomiskt för att uppnå en 
budget i balans för verksamhetsåret 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport. Rapporten 
består av uppföljning av verksamhetsplanens mål samt ekonomiskt resultat 
per den 31 augusti 2020.  
 
Förslag till beslut 

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

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
uppdra till förvaltningen att följa kommunstyrelsens beslut § 2/2020 om 
anställningsrestriktioner. 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
uppdra till förvaltningen att skyndsamt anpassa verksamheterna 
ekonomiskt för att uppnå en budget i balans för verksamhetsåret 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari - augusti år 2020”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 
2020-09-03. 

 Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari - 
augusti år 2020, 2020-09-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 65/2020 
”Information om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – augusti år 2020”, 2020-08-27. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2019/129 

§ 106 Beslut om årlig kvalitetsrapport i huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
rapport. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt nämndens riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete ska förvaltningen 
efter läsårets slut sammanställa en analys av de resultat, kvaliteter och 
utvecklingsbehov som har synliggjorts genom det systematiska 
kvalitetsarbetet under hela läsåret. Förvaltningen redovisar sådan analys i 
rapporten ”Kvalitet och utvecklingsbehov i Tidaholms skolor och barnomsorg 
läsår 2019/2020”. Enligt nämndens riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete ska 
förvaltning och nämnd föra dialog om förvaltningens rapport och använda den 
som ett centralt underlag vid revideringen av nämndens verksamhetsplan inför 
kommande verksamhetsår.  
 
Till rapporten hör även en omfattande bilaga där statistik som beskriver 
verksamheternas organisation, personal, elevunderlag samt måluppfyllelse 
presenteras. Bilagan kallas ”Basunderlag vid uppföljning och analys av kvalitet 
och utvecklingsbehov i pedagogiska verksamheter”.  
 
Förslag till beslut 

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

− Ordföranden yrkar på att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
godkänna upprättad rapport. 

 
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 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 66/2020 

”Beslut om årlig kvalitetsrapport i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete”, 2020-08-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årlig kvalitetsrapport i huvudmannens 
systematiska kvalitetsarbete”, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring 
Jonsson, 2020-06-16. 

 Rapporten ”Kvalitet och utvecklingsbehov i Tidaholms skolor och 
barnomsorg läsår 2019/2020”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin och 
Carina Ålebring Jonsson, 2020-06-22.  

 Bilaga till rapport ”Basunderlag vid uppföljning och analys av kvalitet 
och utvecklingsbehov i Tidaholms skolor och barnomsorg, läsår 
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2019/2020”, kvalitetsutvecklare Lena Kulin och Carina Ålebring 
Jonsson, 2020-06-22. 

 Riktlinje ”Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete”, reviderad av 
barn- och utbildningsnämnden 2020-01-23.  
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2020/339 

§ 107 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
sammanträdesdagarna för nämnden år 2021 enligt förvaltningens 
förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2021. 
 
21 januari 18 februari 18 mars 15 april 20 maj 10 juni  

- juli - augusti 15 september 14 oktober 11 november 9 december 
 

 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa sammanträdesdagarna för nämnden år 2021 enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 67/2020 

”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden år 
2021”, 2020-08-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2021”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-
08-20. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/340 

§ 108 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
sammanträdesdagarna för arbetsutskottet år 2021 enligt förvaltningens 
förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2021. 
 
14 januari 4 februari 2 mars 31 mars 6 maj 27 maj  

- juli - augusti 2 september 30 
september 

28 oktober 25 november 
 

 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att fastställa sammanträdesdagarna för 
arbetsutskottet år 2021 enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 68/2020 

”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott år 2021”, 2020-08-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2021”, nämndsekreterare Åsa 
Sjögren, 2020-08-20. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/233 

§ 109 Beslut om revidering av bestämmelserna om pedagogisk 
måltid 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens 
förslag till revidering av bestämmelserna om pedagogisk måltid.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att revidera 
bestämmelserna om pedagogisk måltid.  
 
Det har framkommit till förvaltningen att fritidshemspersonal äter pedagogisk 
lunch tillsammans med skolelever vilket innebär att fritidshemspersonal som 
äter lunch pedagogiskt ska jämställas med grundskola och debiteras 
32 kr för pedagogisk måltid.   
 
Förvaltningen förslår revidering av tabellen enligt nedan (grön text) 
 
Lunch 
Verksamhet Pedagog

iska 
måltider 

Måltid till 
ordinarie 
pris 

Måltid för tillfällig 
besökare 
Förälder/ 
vårdnads-
havare 

PRAO, 
APL, 
VFU 

Förskola 0 kr 57 kr 0 kr 0 kr 
Fritidshem 32 kr 57 kr 0 kr 0 kr 
Grundskola 32 kr 57 kr 0 kr 0 kr 
Särskola/ 
träning 
skola 

0 kr 57 kr 0 kr 0 kr 

Gymnasiet  Erbjuds 
ej 

57 kr 0 kr 0 kr 
Ungdoms- 
boendet 

32 kr 57 kr 0 kr 0 kr 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa förvaltningens förslag till revidering av bestämmelserna om 
pedagogisk måltid.  

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 69/2020 

”Beslut om revidering av bestämmelserna om pedagogisk måltid”, 
2020-08-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av bestämmelserna om pedagogisk 
måltid”, barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2020-08-20. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 91/2020 ”Beslut om 
Revidering av bestämmelserna om pedagogisk lunch”, 2020-06-09.  

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 154/2015, ”Beslut om 
pedagogisk måltid”, 2015-11-19. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 18/2014, ”Pedagogisk måltid”, 
2014-02-20. 
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2020/341 

§ 110 Beslut om revidering av riktlinje för kommunal förskola och 
fritidshem 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens 
förslag till revidering av Riktlinje för kommunal förskola och fritidshem.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av Riktlinje för kommunal 
förskola och fritidshem. Revideringen gäller ett tillägg hur kommunen ska 
debitera avgift vid extraordinära händelser för förskola och fritidshem om en 
stängning helt eller delvis skulle bli aktuellt.  
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att fastställa förvaltningens förslag till 
revidering av Riktlinje för kommunal förskola och fritidshem.  

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2020 

”Beslut om revidering av riktlinje för kommunal förskola och fritidshem”, 
2020-08-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje för kommunal förskola och 
fritidshem”, barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2020-08-20. 

 Förvaltningens förslag till revidering av riktlinje för kommunal förskola 
och fritidshem, 2020-08-20. 
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2020/155 

§ 111 Beslut om att upphäva barn- och utbildningsnämndens 
beslut om distansundervisning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva barn- och 
utbildningsnämndens tidigare beslut om distansundervisning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-17 genom ett 
ordförandebeslut att från och med 18 mars 2020 bedriva undervisningen på 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen på distans. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att upphäva barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut om 
distansundervisning.  
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
upphäva barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut om 
distansundervisning. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 71/2020 

”Beslut om att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut om 
distansundervisning”, 2020-08-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av barn- och utbildningsnämndens 
beslut om distansundervisning”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-
08-20. 

 Delegationsbeslut ”Beslut om distansundervisning”, 2020-03-17. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/374 

§ 112 Beslut om dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att entlediga Mattias Olerot 
som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Elinor Stenberg till 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och 
andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, är nämnden därmed skyldig att 
ha ett dataskyddsombud.  
 
Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om 
informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud med Falköpings 
kommun. Ordinarie informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud 
Elinor Stenberg har under en period varit tjänstledig. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför 2020-04-16 att utse Mattias 
Olerot till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden.  
 
Elinor Stenberg är nu åter i tjänst efter tjänstledigheten. Barn- och 
utbildningsnämnden behöver därför entlediga Mattias Olerot och utse Elinor 
Stenberg till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att entlediga Mattias Olerot som 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att utse Elinor Stenberg till 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om dataskyddsombud barn- och 

utbildningsnämnden”, nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-01. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 61/2020 ”Beslut om nytt 

dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden”, 2020-04-16. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Datainspektionen 
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2020/375 

§ 113 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Krister Rohman (KD) från sina 
uppdrag som ledamot och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
och har därefter förrättat fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade att utse 
Björn Yngvesson (KD) till ledamot och vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden för perioden 2020-08-31 till 2022-12-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD). 
 
Förslag till beslut 

− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att utse Björn Yngvesson (KD) som 
ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister 
Rohman (KD). 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Krister Rohman (KD)”, 
nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-09-01. 

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

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 114 Information från skolchef 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

− Nulägesrapport med anledning av covid-19. All verksamhet är igång, 
sjukfrånvaro bland personal och elever ökar, det är viktigt att fortsätta 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla verksamheter. 

− Uppstarterna i alla verksamheter har fungerat bra.  
− Det har fungerat bra med uppstart av förskola för 5-åringar på 

Forsenskolan och Rosenbergsskolan. 
− Lunchlådor erbjuds till de elever som läser på gymnasieskolor i andra 

kommuner och som har distansundervisning.  
− Det har varit högt söktryck till förarutbildningen på KompetensCentrum. 

Entreprenör har upphandlats och det kom efter tilldelningsbeslut in en 
överklagan, men för att kunna starta utbildningen tecknades i väntan 
på svar från Tingsrätten ett avtal med leverantören som fick 
tilldelningsbeslutet. Tingsrätten har nu beslutat att avslå överklagan. 
Nytt avtal kommer att tecknas med leverantören som fick 
tilldelningsbeslutet. 

− Två nya rektorer har anställts till Hellidskolan. 
− En omorganisation har genomförts för grundsärskolan vars tidigare 

rektor nu är ansvarig för elevhälsan inom centrala resursteamet. 
 

Förslag till beslut 
− Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och 

utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Åsa 

Sjögren, 2020-09-01. 
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§ 115 Beslut om revidering av namn på skola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hellidsskolan ska stavas 
med två s. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden väcker ärende om att Hellidsskolan bör stavas med två s. 
 
Förslag till beslut 

− Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden besluta att 
Hellidsskolan ska stavas med två s. 

 
Beslutsunderlag 

−  
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§ 116 Information från ordförande 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

− Stående punkt angående arbetsmiljö. Ordföranden förutsätter att alla 
har läst igenom bilagan Riktlinje - Kränkande särbehandling. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare Åsa 

Sjögren, 2020-09-01. 
 Riktlinje - Kränkande särbehandling. 
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