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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-16
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Stora salen, Bibliotekshuset, 2020-04-16 08:30-10.45
§§ 51-64

Beslutande
 Lena Andersson (S) ordförande, Krister Rohman (KD), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos 
Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Jenny Svensson (L), Ida Davidsson 
(M), Ulf Alteg (M).

Tjänstgörande ersättare
Ulf Persson (C) ersätter Stig Emanuelsson (MP)
Aili Räisänen (SD) ersätter Marika Lund (SD)

 

Tjänstepersoner
Anneli Alm, Marie Vitenberg (§§ 53-55), Karin Hammerby

Justering
Utses att justera: Jenny Svensson (L), 
Justeringens tid: 2020-04-16

Underskrift sekreterare
Karin Hammerby

Underskrift ordförande
Lena Andersson (S)

Underskrift justerare
Jenny Svensson (L)
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2020/3

§ 51 Information om rapporter 2020

Sammanfattning av ärendet
Information om inkomna rapporter.

 Kommunfullmäktige
BUN 2020/173 Beslut KF 2020-03-03 Beslut om anstånd m.m. gällande taxor 
samt hyra för lokal

 Kommunstyrelsen
BUN 2020/161 Beslut KS 2020-02-05 Beslut om antagande av riktlinje för 
kommunal borgen till föreningar

BUN 2020/162 Beslut KS 2020-02-05 Beslut om antagande av riktlinje för 
operativ finansverksamhet

BUN 2020/164 Beslut KS 2020-02-24 Beslut om antagande av riktlinje för 
representation

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om rapporter”, nämndsekreterare 

Karin Hammerby, 2020-04-02

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

handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.
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2020/30

§ 52 Delegationsbeslut 2020

Sammanfattning av ärendet

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr Ansvarig

2020-03-12 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id 
162072,162119

Skolchef 
Anneli Alm

2020-03-13 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id 162220, 
162222

Skolchef 
Anneli Alm

2020-03-16 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id 162432 Skolchef 

Anneli Alm

2020-03-19 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id 
162776,162813,
162814

Skolchef 
Anneli Alm

2020-03-20 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id 162931, 
162932

Skolchef 
Anneli Alm

2020-03-23 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id 163010 Skolchef 

Anneli Alm

2020-03-24 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling

Id 163217, 
163218, 163222

Skolchef 
Anneli Alm

2020-03-25 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 163277 Skolchef 

Anneli Alm

2020-03-25

7.15 Meddela 
hemkommun vid 
studieavbrott/studieuppeh
åll

BUN 2020/141 Rektor Daniel 
Larsson

2020-03-26

7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet (9 
elever)

BUN 2020/147 Rektor Daniel 
Larsson

2020-03-26 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id 163646 Skolchef 

Anneli Alm

2020-03-31 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id 164080 Skolchef 

Anneli Alm

2020-04-01 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id 164236 Skolchef 

Anneli Alm

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-04-02.
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Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.
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2020/64

§ 53 Information Månadsuppföljning mars 2020

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsuppföljning mars 2020”, förvaltningsekonom 

Marie Vitenberg, 2020-04-06
 Bilaga 1, Utfall per 2020-03-31

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.
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2020/174

§ 54 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden år 2020

Sammanfattning av ärendet
Helåsprognos för barn- och utbildningsnämnden efter mars månad med 
åtgärdsplan.

Per 2020-04-06 har Barn- och utbildningsnämnden avvikelse på – 2 090 tkr 
och en helårsprognos på – 5 250 tkr.

Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Helårsprognos – mars 2020, Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/182

§ 55 Beslut om redovisning av åtgärder ekonomisk uppföljning 
2019

Sammanfattning av ärendet
Redovisning utifrån yrkande vid fastställande av verksamhetsberättelsen för år 
2019 om att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra uppkommet 
budgetunderskott 2019. Hänvisar i detta ärende till tidigare redovisningar men 
som ej protokollförts i BUN.

Beslutsunderlag
 Utförda anpassningsåtgärder, redovisning dialogdag budgetberedning
 Dragning av Henrik Johansson, BUN januari

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.
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2020/156

§ 56 Beslut Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
mars 2019 - mars 2020

Sammanfattning av ärendet
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har utfört en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet avseende perioden mars 2019 – mars 2020. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete mars 2019 - mars 2020”, kvalitetsutvecklare Lena 
Kulin, 2010-03-23

 Rapporten ”Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2020”, 
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2020-03-23. 

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 

godkänna upprättat förslag till årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2019 – mars 2020.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 

till årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende 
perioden mars 2019 – mars 2020.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/262

§ 57 Beslut Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning, genom ett tillägg i avsnitt 4. 
Förskola och skolbarnomsorg.

Enligt tillägget punkt 4.8 delegeras till rektor att fatta beslut om att erbjuda 
alternativt avslå ansökan om förskoleplats, fritidshem eller pedagogisk omsorg 
enligt 14 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning”, nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-03-26
 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, 

2020-03-26

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 

tillägget punkt 4.8 i delegationsordningen för barn- och 
utbildningsnämnden enligt upprättat förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta tillägget punkt 4.8 i 

delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden enligt 
upprättat förslag.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Skolchefen

11



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-04-16
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020/119

§ 58 Beslut Svar på remiss om Olinsgymnasiet. Skara

Sammanfattning av ärendet
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet i Skara kommun från och med läsåret 2021/2022.

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 8 maj 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Svar på remiss från 

Skolinspektionen – fristående gymnasieskola i Skara kommun”, 
nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-03-26.

 Remiss från Skolinspektionen 2020-02-20, dnr SI 2020:570.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 

lägeskommunen Skaras beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen 

Skaras beslut.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Skolinspektionen
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2020/120

§ 59 Beslut Svar på remiss om Drottning Blankas gymnasieskola, 
Skövde

Sammanfattning av ärendet
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Drottning 
Blankas gymnasieskola i Skövde kommun från och med läsåret 2021/2022.

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 8 maj 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Svar på remiss från 

Skolinspektionen – fristående gymnasieskola i Skövde kommun”, 
nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-03-26.

 Remiss från Skolinspektionen 2020-02-20, dnr SI 2020:1094.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 

lägeskommunen Skövdes beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen 

Skövdes beslut.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Skolinspektionen
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2020/136

§ 60 Beslut KF 2020-02-24  Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Sophia Breman (C)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Sophia Breman (C) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, och har därefter 
förrättat fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade att utse Jenny Svensson 
(L) till ledamot och Ulf Persson (C) till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Sophia Breman (C).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval till barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott”, nämndsekreterare Karin Hammerby, 2020-04-02
 Kommunfullmäktiges beslut § 2020/25, ”Fyllnadsval av ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden efter Sophia Breman (C)”, 2020-02-24

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att utse Jenny 

Svensson (L) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Sophia Breman (C).

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Jenny Svensson (L) 

som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter 
Sophia Breman (C).

Sändlista
Kommunstyrelsen
Jenny Svensson (L)
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2020/185

§ 61 Beslut om nytt 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. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade, § 53/2019, att utse Jimmy 
Palmqvist till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 11 april 2019. Jimmy Palmqvist har fått en ny tjänst och kommer inte 
längre vara tillgänglig som dataskyddsombud för Tidaholms kommun. 
Ordinarie informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud är tjänstledig 
ytterligare ett tag varför en ny ersättare måste utses.

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om 
informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud med Falköpings 
kommun. Falköpings kommun har föreslagit att Mattias Olerot ska utses som 
ersättare för Palmqvist. 

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 53/2019 ”Beslut om nytt 

dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden”, 2019-04-11.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

 att entlediga Jimmy Palmqvist som dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden.

 att utse Mattias Olerot till dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 16 april 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

 att entlediga Jimmy Palmqvist som dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden.

 att utse Mattias Olerot till dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden från och med den 16 april 2020. 

Sändlista
Kommunstyrelsen
Datainspektionen
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2020/155

§ 62 Beslut om distansundervisning

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-03-17, efter rekommendation 
från Folkhälsomyndigheten, att från och med 2020-03-18 bedriva 
undervisningen på gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen på 
distans. 

Därefter beslutade barn- och utbildningsnämnden 2020-03-19 att elever på 
gymnasieskolans program och den kommunala vuxenutbildningen i 
begränsad omfattning och antal får genomföra nödvändiga moment för att 
säkra sin utbildning.

Med anledning av situationen med coronaviruset beslutade regeringen den 14 
mars 2020 att möjliggöra olika åtgärder för skolhuvudmän som behöver 
stänga skolor med anledning av coronaviruset, i förordningen (2020:115, 
nedan förordningen) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Förordningen gäller till och med den 30 juni 2021 och 
gav huvudmannen bl.a. möjlighet att med anledning av rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten stänga skolor och bedriva fjärr- eller 
distansundervisning. Möjlighet till distansundervisning i vuxenutbildningen 
finns redan i skolförfattningarna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade den 17 mars 2020 att bl.a. Sveriges 
gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar går över till att bedriva 
fjärr- och distansundervisning från och med den 18 mars 20201. 

Därefter har regeringen ändrat i förordningen, bl.a. så att en huvudman, med 
anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör 
skolområdet, nu även kan stänga en skola delvis (2 § första stycket p. 4 
förordningen). Enligt förordningen avses med att en skolenhet är delvis stängd 
att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens 
lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i 
rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet inte alls 
bedrivs. 

I och med beslutet 2020-03-17 beslutade barn- och utbildningsnämnden i 
praktiken att stänga Rudbecksgymnasiet då samtlig undervisning skulle 
bedrivas på distans. I beslutet 2020-03-19 beslutades om ett övergripande 
undantag från det första beslutet. Därefter har dock förtydliganden gjorts i 
förordningen och förordningsmotiv. Det finns därför anledning att upphäva 
beslutet 2020-03-19 och förtydliga vilka undantag som får göras. 

1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-
19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/
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Det framgår av information från Folkhälsomyndigheten2 att undantag från 
rekommendationen kan göras när det gäller praktiska prov och examinationer, 
enskilda elever och studerande som har särskilda behov av stöd samt inslag i 
undervisningen som inte går att genomföra på distans. För varje moment som 
inte kan göras på distans bör säkerställas att risken för smittspridning 
minimeras och en särskild riskbedömning göras. 

Vidare framgår följande av motiven till förordningen (2020:4, s. 3-4). 
Undantagen kan gälla elever som behöver vara närvarande i lokalerna för att 
kunna genomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller på 
annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning, eftersom de betyg 
som ska ges har betydelse för fortsatt utbildning eller arbete. Det kan t.ex. 
vara fråga om elever i gymnasieskolan som läser introduktionsprogram eller 
går sista året på ett nationellt program. Det kan även röra sig om elever som 
har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna eller 
elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i 
utbildningen i lokalerna.

Rektor ska inför varje undervisningsmoment som ska genomföras i skolans 
lokaler dels se till att åtgärder genomförs för att minska smittspridning, dels 
göra en riskbedömning.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 47/2020 ”Beslut om undantag 

från beslut om distansundervisning fattat 2020-03-17”, 2020-04-15.
 Delegationsbeslut ”Beslut om distansundervisning”, ordförande Lena 

Andersson, 2020-03-17.

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

- upphäva beslut § 47/2020 ”Beslut om undantag från beslut om 
distansundervisning fattat 2020-03-17”, 2020-04-15

- Undantag från ordförandebeslut om distansundervisning 2020-03-17 
får göras i följande fall där i stället undervisning kan bedrivas i skolans 
lokaler:

o introduktionsprogrammet
o årskurs 3 på nationella program
o praktiska prov, examinationer och inslag i undervisningen som 

inte kan genomföras på distans
o elever som har behov av särskilt stöd som endast kan ges i 

lokalerna

2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-
19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

- delegera till ansvarig rektor att besluta vilka elever som vid tillämpning 
av undantaget ska få undervisning i skolans lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

- upphäva beslut § 47/2020 ”Beslut om undantag från beslut om 
distansundervisning fattat 2020-03-17”, 2020-04-15

- Undantag från ordförandebeslut om distansundervisning 2020-03-17 
får göras i följande fall där i stället undervisning kan bedrivas i skolans 
lokaler:

o introduktionsprogrammet
o årskurs 3 på nationella program
o praktiska prov, examinationer och inslag i undervisningen som 

inte kan genomföras på distans
o elever som har behov av särskilt stöd som endast kan ges i 

lokalerna

- delegera till ansvarig rektor att besluta vilka elever som vid tillämpning 
av undantaget ska få undervisning i skolans lokaler.

Sändlista
Skolchefen
Kommunstyrelsen
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2020/1

§ 63 Information från skolchef 2020

Sammanfattning av ärendet
Skolchefen lämnar information vid mötet.

 Med anledning av Coronan:
- Rapport två gånger per vecka i kommunledningsmöte
- Frånvaron av elever och personal har minskat
- Små enheter är mer sårbara än större enheter
- Handlingsplan finns för att lösa problem som kan uppstå 
- Studentfirandet diskuteras av skolcheferna
- Luncher till gymnasieelever serveras inte i Tidaholm

 Övrig information
- Förslag till läsårsdata 2021/22
- Tjänstledighet på förvaltningen

 Svar på frågor
- Antalet elever Fröjereds skola i höst beräknas till 25-28
- Samtal pågår med kultur och fritid och samhällsbyggnadsförvaltningen 

om idrottshallen
- Namnbyte på skola
- Projekten pågår enligt tidsplaner.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från skolchefen”, nämndsekreterare 

Karin Hammerby, 2020-04-02.

Förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen 

till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.
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2020/2

§ 64 Information från ordföranden 2020

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden lämnar information vid mötet.

- Budgetberedningen har utökats
- Förslag till svar på brev från elev om nedläggning av skola, att skolan 

inte ska läggas ner. Förslaget godkänns.
- Närvaro av ersättare i nämnderna
- Riskgrupper med anledning av Coronan
- Begäran om personalförstärkning till sommarkollo, tas upp som ärende 

nästa nämndsmöte
Tillsynsrapport från kommunstyrelsen, som ska besvaras senast den 
15 maj, tas upp som ärende nästa nämndsmöte

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Information från ordföranden”, nämndsekreterare 

Karin Hammerby, 2020-04-02.

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.
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