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Sammanträdcsdatum 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och datum 

Beslutande 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Sessionssalen kommunhuset, tisdagen den 10 december 2019, kl 16.30-17.40 

Ledamöter 

Staffan Myrsell (M), Ordförande 
Maria Stohlbin (C), 1 :e vice ordförande 
Stig Carlsson (S), 2:e vice ordförande 
Mona Andersson (C) 
Petra Eggen (M) 

Ersättare 

Tjänstepersoner 
Harald Lundqvist, skolchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 
Caroline Swaren, ekonom 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Anders Ståhl (L) 
Anna Westman (S) 
Elise-Marie Samuelsson (S) 
Jan-Yngve Johansson (SD) 

Paragrafer §§ 108-121 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Barn- och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Datum då protokollet anslogs 2019-12-10 Sista datum för överklagande 2020-01 -01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 

Under.,luift 4 b,d ~ 
Eva Hov:;;~d 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-12-10 

Val av protokolljusterare samt dag för justering 
Stig Carlsson (S) väljs att justera dagens protokoll. Justering sker tisdagen den 

10 december 2019. 
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§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdaturn 

2019-12-10 

Godkännande av dagordning 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträclcsdanun 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 110 Dnr 2019-000109 

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021-2022. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge skolchefen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på effektivisering av hela nämndens administration och 
ledning. Summa som ska uppnås är 450 000 kr. Utformning av förslaget 
får inte försvåra ansökan av Statsbidraget Likvärdig Skola. Förslaget ska 
redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2020-02-24. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rastverksamheten på Carl 
Johanskolan ska vara kvar. 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn- och 
ungdomssamordnaren ska finnas kvar. 

5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Polenresan 2020 ska 
genomföras. 

6. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolchefen ges i uppdrag att 
äska pengar till Polenresan ur kommunfullmäktiges förfogandeanslag 
för år 2020. 

7. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolchefens pott disponeras 
av skolchefen efter att finansiering av Polenresan är klar. 

8. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att redovisning av vad som 
ingår i generellt sparbeting ska redovisas vid arbetsutskottets 
sammanträde 2020-02-24. 

9. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att redovisning av 
effektiviseringarnas genomförande och användande av skolchefens pott 
genomförs vid varje nämnd. 

10. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avsteg från ovanstående 
punkter ska beslutas av nämnd. 

Sammanfattning av ärendet 

Budget 2020 är uppräknad enligt direktiv. Intäkterna från statsbidrag är 
justerade efter beslut och prognoser. Personal är anpassad utifrån barn- och 
elevantal för de verksamheter som har skolpeng. För övriga verksamheter har 
antalet årsarbetare anpassats efter fastställda beslut. Viss justering av antalet 
årsarbetare har även gjorts inom komvux utifrån att elevantalet har minskat. 
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Sammanträdcsdat\lm 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kostnader för att löpande med fyraårsintervall kunna byta ut IT-utrustningen 
har lagts till. För att uppnå en budget i balans saknas 3 429 tkr. Därför måste 
besparingsåtgärder vidtas. 

Notering 

Socialdemokraterna ställer sig bakom Alliansens omarbetade förslag till budget 
2020 och verksamhetsplan 2021-2022 som lämnades vid barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-25 och som även 
blir barn- och utbildningsnämndens beslut vid sammanträde 2019-12-10. 

Nämnden är enig i sitt beslut. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 56, 2019-11-25 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell, Förslag, 2019-11 -
19 

Ekonom Caroline Swaren, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Sammantrii.dcsdatum 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 111 Dnr 2019-000140 

Rutin för ersättning vid skadegörelse inom för-, grund
och gymnasieskolor samt vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Rutin för ersättning vid 
skadegörelse inom för-, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. 

Sammanfattning av ärendet 

En ny rutin behövs för att klargöra ansvar och ärendegång vid skadegörelse av 
kommunens skolor. 

Förslaget till rutin är samverkat och genomgånget i förvaltningens 
ledningsgrupp. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 57, 2019-11-25 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse och rutin, 2019-11 -15 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdcsdatum 

2019-12-10 

Dnr 2019-000142 

Förslag på nya rutiner och priser gällande uthyrning av 
lokaler på Carl J ohanskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna nya rutiner och priser 
gällande uthyrning av lokaler på Carl J ohanskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett behov finns av att tydliggöra rutiner i samband med uthyrning av skolans 
lokaler samt att uppdatera prislistan. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 58, 2019-11-25 

Skolchef Harald Lundqvist, T jänsteskrivelse och rutin, 2019-10-31 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 113 Dnr 2019-000147 

Revidering av delegationsordningen med anledning av 
dataskyddsförordningen, GD PR 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad delegationsordning i 

enlighet med upprättat förslag, att gälla från och med 2020-01-01. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tidigare fastställd 
delegationsordning samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Dataskyddsförordningens inträde har det funnits skäl att se 
över kommunstyrelsens delegationsordning utifrån ett GDPR-perspektiv. 
Enligt Dataskyddsförordningen har enskilda i vissa fall bland annat rätt till 
rättelse, radering, begränsning och invändning av behandling av dennes 
personuppgifter. Enskild har även rätt att begära ett registerutdrag. Dessa beslut 
är överklagbara till förvaltningsdomstol. 

Dataskyddsförordningen ställer även krav på att nämnden tecknar 
personuppgiftsbiträdesavtal med tjänsteleverantörer som behandlar 
personuppgifter för nämndens räkning och att nämnden i vissa fall gör en 
konsekvensbedömning innan man behandlar personuppgifter. 

Det är även av vikt att ansvaret tydliggörs för att anmälan av 
personuppgiftsincident i förekommande fall görs till Datainspektionen. Utifrån 
dessa regleringar i Dataskyddsförordningen har förvaltningen funnit att det 
finns ett behov av tillägg i delegationsordningen. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 59, 2019-11-25 

Kommunsekreterare Eva Hoving Eklund, Tjänsteskrivelse och 
delegationsordning, 2019-10-23 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Sanunantriiclcsdannn 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 114 Dnr 2019-000151 

Anvisning för pedagogisk måltid inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Anvisning för pedagogisk 
måltid inom barn och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Idag äter all personal vid kommunens förskolor och skolor helt gratis. Detta 
gäller såväl skollunch som i förekommande fall frukost och mellanmål. I 
anvisningen regleras vem som ska äta utan kostnad, äta så kallade pedagogiska 
måltider till reducerad kostnad och det fastställs också vilka som får betala fullt 
pris. Fullt pris är i detta sammanhang kommunens egna portionskostnad. 

Anvisningen är genomgången i förvaltningens ledningsgrupp och den 
samverkades 2020 12 18. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 60, 2019-11-25 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse och anvisning, 2019-11-20 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Sida 
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Sammantrii.dcsdatum 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 115 Dnr 2019-000127 

Revidering - Grundskolerådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ärenden för yttrande av 
elevråden vid Karlsborgs skolor en månad innan planerade grundskoleråd. 

Sammanfattning av ärendet 
För att främja elevdemokratin i Karlsborg hålls terminsvis grundskoleråd där 
elevråden får träffa tjänstemän och politiker. För att ytterligare förbättra 
konceptet föreslås att elevråden och gårdsrådet av nämnden en månad i förväg 
får ärenden att yttra sig i under grundskolerådet och som de kan förbereda sig 
inför genom diskussioner med sina respektive skolkamrater. Elevrådet på Carl 
Johanskolan kallar sedan sina motsvarigheter från Mölltorpskolan och 
Strandskolan till en gemensam överläggning en till två veckor innan 
grundskolerådets möte. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 61, 2019-11-25 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2019-11-05 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Barnrättssamordnare Sara Hedberg 
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Sammanträdcsdat, 1m 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 116 Dnr 2019-000166 

Skolpeng 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslaget till Skolpeng 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning för skolpeng gällande kommunala och privata verksamheter 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Karlsborgs Kommunal vht Forsviks 
Verksamhet kommuns (utanför friskola 

verksamheter samarbetsområdet 

Förskola 101 718 124 344 116 381 

Förskola, Allmän 
98 666 120 614 112 890 

FSK 

Fritids 32 246 32 356 34 673 

Fritids, 
19 348 19 414 20 804 

frukost/lov 
F-klass 54 688 68 020 72 101 

Ak 1-6 61 548 84 551 89 624 

Ak 7-9 73 078 96 929 

Beslutsunderlag 
Ekonom Caroline Swaren, Tjänsteskrivelse, 2019-12-06 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Ekonomienheten 

Forsviks Friskola 
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§ 117 

Organisation och personal 

Sida 
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Sammanträclcsdatum 

2019-12-10 

Inga aktuella personalfrågor finns att delge ledamöterna. 
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Sammanträdcsdatrnn 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 118 

Information och beslut gällande Carl J ohanskolan 
Ordförande Staffan Myrsell (M) och skolchef Harald Lundqvist informerar om 
aktuellt inom Carl J ohanskolan. 
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Barn- och utbildningsnärnnden 

§ 119 

Delegations beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(17) 
Sammanträdcsdat,1m 

2019-12-10 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 120 

Meddelanden 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(17) 
Sammanträdcsclatum 

2019-12-10 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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Samrnanträdcsclatum 

2019-12-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 121 

Information 
Ordförande Staffan Myrsell (M) informerar om: 

• Byte av SIM-kort i läsplattor. 

• Utsänt Intyg för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 


