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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

2020-11-12 

Utdragsbestyrkande 

 

Digitalt möte/Stadshuset Sessionssalen, 2020-11-12 kl. 08:30-14:00 
Ajournering kl. 10:00-10:45, 11:22-11:32 samt 13:04-13:10 
§§ 132-143 

 
 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V) §§ 132-136, Stig 
Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Marika Lund (SD) §§ 132-136. 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ulf Persson (C), Aili Räisänen (SD) §§ 132-136, Othmar Fiala (S) §§ 137-143. 
 
Ersättare 
Othmar Fiala (S) §§ 132-136 
 
Tjänstepersoner 
Susanne Swärd, trafikansvarig  § 134 
Per Roslund, biträdande rektor § 135 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 136-137 
Carina Ålebring Jonsson, kvalitetsutvecklar § 137 
Anneli Alm, skolchef 
Åsa Sjögren, administratör digitala möten 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

 
Justering 
Utses att justera: Stig Emanuelsson (MP) 
Justeringens tid: 2020-11-19 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Stig Emanuelsson (MP)  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2020-11-19 – 2020-12-11 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2020-11-12 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Johanna Aldén 
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§ 134 Information om skolskjuts  
§ 135 Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 

samt nuläge 
 

§ 136 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-oktober år 2020 

 

§ 137 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 
och utbildningsnämnden för år 2021 

 

§ 138 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2019/2020  
§ 139 Beslut om intern kontrollplan för 2020/2021  
§ 140 Beslut om granskning av delegationsordning  
§ 141 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis  
§ 142 Information från skolchef 2020  
§ 143 Information från ordförande 2020  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-12 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/3 

§ 132 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. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2020/443 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari – augusti år 2020, 2020-10-14. 
 
Kommunfullmäktige 
BUN 2020/455 Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari – augusti år 2020, 2020-10-26. 
 
BUN 2020/456 Beslut om strategisk plan och budget 2021-2023, 2020-10-26. 
 
BUN 2020/457 Beslut om rapport gällande motioner och medborgarförslag/e-
förslag som har beslutats av nämnder, 2020-10-26. 
 
BUN 2020/458 Beslut om rapport gällande motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats, 2020-10-26. 
 
Västtrafik 
BUN 2020/440 Inkommen skrivelse angående trängsel i kollektivtrafiken under 
coronapandemin, 2020-10-20. 
 
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, 2020-11-03. 
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2020/30 

§ 133 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 
 

2020-10-08 13.3  Id nr 188041 
Id nr 188465 Skolchef 

2020-10-09 13.3  Id nr 188539 
Id nr 189064 Skolchef 

2020-10-11 13.3  Id nr 189150 Skolchef 

2020-10-12 13.3  

Id nr 189258 
Id nr 189433 
Id nr 189438 
Id nr 189450 

Skolchef 

2020-10-13 13.3  Id nr 189506 Skolchef 
2020-10-13 12.1  BUN 2020/380 Trafikansvarig  
2020-10-13 12.1  BUN 2020/408 Trafikansvarig 
2020-10-14 13.3  Id nr 189970 Skolchef 

2020-10-15 13.3  

Id nr 190132 
Id nr 190133 
Id nr 190149 
Id nr 190435 
Id nr 190468 

Skolchef 

2020-10-19 12.1  BUN 2020/428 Trafikansvarig  

2020-10-21 13.3  

Id nr 191991 
Id nr 192009 
Id nr 192012 
Id nr 192020 
Id nr 192023 

Skolchef 

2020-10-22 4.3  BUN 2020/448 Rektor  
2020-10-23 13.3  Id nr 192692 Skolchef 
2020-10-26 7.5  BUN 2020/57 Rektor 
2020-11-02 4.6  BUN 2020/446 Skolchef  
2020-11-09 1.14  BUN 2020/30 Rektor 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-11-03. 
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2020/435 

§ 134 Information om skolskjuts 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Trafiksamordnare informerar nämnden om nuläget och rutiner kring skolskjuts 
samt ansvarsfördelning. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2020-11-03. 
 Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i Tidaholms 

kommun. 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-11-12 
Barn- och utbildningsnämnden 
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2019/129 

§ 135 Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 
samt nuläge 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 samt 
nuläge gällande treklöverns skolområde. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om systematiskt kvalitetsarbete läsår 

2019/2020 samt nuläge”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2020-11-
03. 
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2020/432 

§ 136 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-oktober år 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
månadsrapport 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. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar om anställningsstopp gällande 
tillsvidareanställningar på grundskolorna samt att barn- och 
utbildningsnämndens presidium kallas in vid nödvändig anställning. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen ska lägga 
fram förslag till nämnden om ytterligare anpassningar för att uppnå 
budget i balans.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar en månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari-oktober år 2020. 
 
Förslag till beslut 

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

− Ordföranden framför fyra tilläggsyrkanden till förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår: 

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

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

o Barn- och utbildningsnämnden besluta om anställningsstopp 
gällande tillsvidareanställningar på grundskolorna samt att 
barn- och utbildningsnämndens presidium kallas in vid 
nödvändig anställning. 

o Barn- och utbildningsnämnden besluta att förvaltningen ska 
lägga fram förslag till nämnden om ytterligare anpassningar för 
att uppnå budget i balans.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt fyra 
tilläggsyrkanden från ordföranden. 
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Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkanden under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla dessa. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari-oktober år 2020”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2020-11-04. 

 Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-
oktober år 2020. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2020 
”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-oktober år 2020”, 2020-10-29. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/434 

§ 137 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 
och utbildningsnämnden för år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till 
verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 
2021. Förslaget presenterades under sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för 

barn- och utbildningsnämnden för år 2021”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2020-11-04. 

 Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2021. 
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2020/436 

§ 138 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2019/2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
framtagna åtgärder för 2019/2020.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
barn- och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll för 
2019/2020 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt 
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde en intern kontrollplan för perioden 
2019/2020 den 12 december 2019 (§ 141/2019). Uppföljningen av åtgärderna 
redovisas i en rapport till nämnden i samband med förslag till nästkommande 
interna kontrollplan. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2019/2020.  

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens arbete 
med intern kontroll för 2019/2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2020 

”Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2019/2020”, 2020-10-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning intern kontrollplan för 2019/2020”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-10-20. 
 Intern kontrollplan 2020/2021, avsnitt 3, avsnitt 4. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/437 

§ 139 Beslut om intern kontrollplan för 2020/2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till upprättad 
intern kontrollplan för 2020/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt 
riktlinjen för intern kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2020/2021. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
förslag till upprättad intern kontrollplan för 2020/2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2020 

”Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2019/2020”, 2020-10-29 
 Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan för 2020/2021”, nämndsekreterare 

Åsa Sjögren, 2020-10-20. 
 Intern kontrollplan 2020/2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/421 

§ 140 Beslut om granskning av delegationsordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till kommunrevisionen 
lämna framtaget förslag på svar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning 
av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med delegationsordningarna 
för att bedöma om nämnden har en ändamålsenlig delegationshantering. I 
samband med förstudien har en rapport upprättats. I rapportens 
sammanfattning finns iakttagelser och rekommendationer.  
 
Revisionen önskar få del av barn- och utbildningsnämndens syn på 
rapportens rekommendationer senast 2020-11-30. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar att lämna till kommunens 
revisorer. 
 
Förslag till beslut 

− Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att till 
kommunrevisionen lämna framtaget förslag på svar. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2020 

”Beslut om granskning av delegationsordning”, 2020-10-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Granskning av delegationsordning”, 

nämndsekreterare Åsa Sjögren, 2020-10-21. 
 Granskning av delegationsordning. 

 
Sändlista 
Tidaholms kommuns revisorer 
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2020/439 

§ 141 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsrapport för Daretorps Lantis läsåret 2019-2020. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna rapporten. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2020 

”Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis”, 2020-10-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från tillsynsansvarig gällande Daretorps 

Lantis”, rektor Susanne Hammar, 2020-10-21.  
 Verksamhetsredovisning för Daretorps Lantis pedagogisk omsorg, 

augusti - juli 2019/2020. 
 Bedömning av tillsyn för Daretorps lantis från tillsynsansvarig. 
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2020/1 

§ 142 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. Avstämningsmöten sker 
löpande på olika nivåer med bland annat rektorer respektive 
kommunledning.  

- Presentation av Tidaholms placering i Lärarförbundets ranking ”Bästa 
skolkommun 2020”. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2020-11-03. 
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2020/2 

§ 143 Information från ordförande 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

- I samband med nämndsammanträdet den 10 december kommer 
nämnden få ta del av en arbetsmiljöutbildning. Utbildningen sker 
digitalt kl. 13.00. 

- Stående punkt angående arbetsmiljö. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2020-11-03. 
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