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Sarnmanträdcsdannn 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 1 

Val av protokolljusterare samt dag för justering 
Anna Westman (S) valdes att justera dagens protokoll. Justering äger rum 
tisdagen den 10 mars 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(25) 
Sammanträdcsdatltm 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§2 

Godkännande av dagordning 
Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 
Anställning av IKT-strateg/utvecklingsledare, läggs till dagens sammanträde. 
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Barn- och utbildningsnärnnden 

§3 

Årsredovisning 2019 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmanträdcsdat11m 

2020-03-10 

Dnr 2020-000034 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnärnnden godkänner barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse till årsredovisning 2019 (bil.1). 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnärnnden uppvisar ett negativt resultat 2019. 

Intäkterna från statsbidrag var under året högre än budgeterat men lägre än 
föregående år. 

Verksamheten för barn i behov av extraordinärt stöd har under året, liksom 
tidigare år, varit resurskrävande och generade ett underskott. Kostnaderna för 
mat och lokalvård var också dyrare än budgeterat. 

D en privata förskoleverksamheten påverkade resultatet för förskolan negativt 
då fler barn än budgeterat valt privat verksamhet. D essutom hade förskolan 
betydligt dyrare matkostnader, framför allt på grund av extrainsatt personal. 
Gällande fritidshemmen var det färre barn inskrivna i den privata 
verksamheten, vilket bidrog till ett positivt resultat för fritidshemmen. 

Grundskolan uppvisade ett positivt resultat totalt sett även om några enheter 
inte klarade av att få ett nollresultat. Under 2019 var det färre elever inom 
gymnasieskolans nationella program än budgeterat och prislistan inom 
Utbildning Skaraborg höjdes inte. 

Nämndens ekonomiska mål var att enheterna skulle klara av att hålla ett 
nollresultat utifrån sin skolpeng. D etta mål har inte uppfyllts, 37 procent av 
enheterna uppfyllde målet. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnärnndens arbetsutskott, Beslut § 3, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, T jänsteskrivelse 

Ekonom Caroline Swaren, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Ekonomienheten 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) 
Sammanträdcsdanm, 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

111 

§4 Dnr 2019-000069 

Budgetuppföljning december 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetuppföljning för december 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett negativt resultat 2019. 

Intäkterna från statsbidrag var under året högre än budgeterat men lägre än 
föregående år. 

Verksamheten för barn i behov av extraordinärt stöd har under året, liksom 
tidigare år, varit resurskrävande och generade ett underskott. Kostnaderna för 
mat och lokalvård var också dyrare än budgeterat. 

Den privata förskoleverksamheten påverkade resultatet för förskolan negativt 
då fler barn än budgeterat valt privat verksamhet. Dessutom hade förskolan 
betydligt dyrare matkostnader, framför allt på grund av extra insatt personal. 
Gällande fritidshemmen var det färre barn inskrivna i den privata 
verksamheten, vilket bidrog till ett positivt resultat för fritidshemmen. 

Grundskolan uppvisade ett positivt resultat totalt sett även om några enheter 
inte klarade av att få ett nollresultat. Under 2019 var det färre elever inom 
gymnasieskolans nationella program än budgeterat och prislistan inom 
Utbildning Skaraborg höjdes inte. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 4, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-02-19 

Ekonom Caroline Swaren, Budgetuppföljning 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Ekonomienheten 

aw 
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Sammantrådcsdaturn 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§5 Dnr 2020-000035 

Internkontroll 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad internkontroll 
för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen efterföljs men det finns brister i inrapporteringen av 
fattade beslut. Instruktioner har gått ut till berörda. 

I jämförelse med andra kommuner ligger vi bra till i andel behörig personal. Vi 
behöver dock planera för fortsatt svår rekrytering. 

Under året har ett antal nya rutiner och handlingsplaner tagits fram och 
överenskommelser har träffats. Allt har skett i god samverkansanda och ett tack 
framförs till de fackliga företrädarna. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 5, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse och slutrapport, 2020-02-25 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Ekonomienheten 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(25) 
Sammanträdcsdatum 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

Jil1 

§6 Dnr 2018-000120 

Revidering av Dokumenthanteringsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och 

utbildningsförvaltningens reviderade Dokumenthanteringsplan att gälla 
från och med 2020-04-01 (bil.2). 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den nu gällande 
dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden upphör 
att gälla från 2020-03-31. 

3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att elevhälsovårdsjournalerna 
hanteras digitalt till viss del från och med 2014-08-01 samt helt digitalt 
från och med 2020-04-01 enligt dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en 
myndighet. 

Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner. I 
dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur handlingarna ska hanteras: 
om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, om de ska 
diarieföras eller hållas ordnade på annat sätt. I Karlsborgs kommun ska planen, 
enligt kommunfullmäktiges beslut § 170, 2017-11 -27, ses över varje år. 

Under våren 2018 arbetade en mindre arbetsgrupp med representanter från 
varje nämnd samt kommunarkivarien fram en förvaltningsövergripande del av 
dokumenthanteringsplanen. Arbetet omfattade även att få 
dokumenthanteringsplanen att fungera som en handbok i dokumenthantering. 
Planen är både ett styrdokument och ett hjälpmedel för medarbetarna, så att 
handlingar av samma typ ska hanteras på ett enhetligt sätt i alla förvaltningar 
enligt arkiv- och offentlighetslagstiftningen. Arbetet med barn- och 
utbildningsnämndens specifika delar av dokumenthanteringsplanen har varit 
omfattande och tagit extra tid att färdigställa. 

E levhälsovårds journaler är en offentlig handling som vi över tid har bevarat i 
vårt kommunarkiv. D e journaler som skickats till gymnasieskolor har vi 
stämplat att de tillhör Karlsborgs kommun och att de ska skickas tillbaka till vår 
kommun vid elevens avslutade skolgång. Skolhälsovården i Karlsborgs 
kommun har årligen levererat journaler för slutlig förvaring till arkivet. 

Sedan några år tillbaka (från hösten år 2014) har de journaler vi fått till 
kommunarkivet inte varit kompletta. 

{kW 
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Sanunanträdcsdatum 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

För att införa en 1utin att bevara kommunens elevhälsovårdsjournaler endast 
digitalt krävs att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den 
hanteringen. I den reviderade dokumenthanteringsplanen är det nu angivet att 
dessa journaler endast ska lagras digitalt, i verksamhetens system. Så för arkivets 
del innebär det att vi inte kommer att få några elevhälsovårds journaler 
levererade till slutlig förvaring. 

När kommunen i framtiden inför ett e-arkiv är tanken att 
elevhälsovårdsjournalerna ska kunna flyttas över digitalt. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 6, 2020-02-24 

Arkivarie Elisabeth Bäckström, Tjänsteskrivelser och dokumenthanteringsplan 
2020-02-17 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Arkivenheten 

Sida 
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S::i.mmanträdcsdatum 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§7 Dnr 2020-000044 

Plan för likvärdig skola 2020 och framåt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Plan för likvärdig skola 2020 
och framåt (bil.3). 

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna begära ut reserverat statsbidragsbelopp om 2 904 233 kr måste 
barn- och utbildningsnämnden skicka in en plan för likvärdig skola. Planen ska 
vara Skolverket tillhanda senast måndagen den 24 mars 2020. 

Planen bygger till stora delar på tidigare plan från 2018. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 7, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse och Plan, 2020-02-18 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell, Ordförandebeslut, 
2020-02-19 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Skolverket 

Sida 
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Sammanträdcsdatum 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§8 Dnr 2020-000041 

Krisplan för barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås besluta att anta ny Krisplan för 
barn- och utbildningsförvaltningen, att gälla från 2020-04-01 (bil.4). 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till krisplan för barn- och utbildningsförvaltningen är framtagen av 
en arbetsgrupp inom förvaltningen. Säkerhetsenheten har godkänt förslaget till 
plan. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott, Beslut § 8, 2020-02-26 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Säkerhetsenheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(25) 
Sammanträdcsdan1n1 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§9 Dnr 2019-000160 

Äskande om medel ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag till Auschwitzresa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag äska 325 000 kr till en Auschwitzresa hösten 2020 för 
eleverna i årskurs 9 på Carl J ohanskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av långtgående effektiviseringar inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser vi svårigheter med att fortsätta låta eleverna i 
årskurs 9 få åka på studieresa till Auschwitz. Vi ser dock att denna resa är 
bildande och kan främja en positiv syn på vårt demokratiska system såväl som 
den kan verka avskräckande för olika alternativ som historien visat prov på. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 9, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2019-11-25 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(25) 
Sammanträdcsda1,1m 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 10 Dnr 2019-000171 

Handlingsplan mot hot och våld 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta Handlingsplan mot hot och våld, 
att gälla från 2020-04-01 (bil.5). 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver ha en gemensam handlingsplan för 
att kunna trygga likvärdigheten mellan de olika enheterna. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 10, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2019-12-11 

Barn- och utbildningsförvaltningen, Handlingsplan 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Personalenheten 
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Sammanträdcsdatum 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 11 Dnr 2019-000170 

Policy mot pornografi inom barn- och 
utbildningsförvaltningens område 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Policy mot pornografi inom 
barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden, att gälla från 2020-04-01. 
(bil.6). 

Sammanfattning av ärendet 

E n motion har lämnats av Lina Davidsson (S) till kommunfullmäktige där hon 
yrkar på att barn- och utbildningsförvaltningen tar fram en policy om en porrfri 
skolgång. Uppdrag om att bereda motionen lämnades till skolchefen. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 11, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse och policy, 2019-12-11 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Sammanträdcsdatum 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 12 Dnr 2020-000018 

Riktlinje för produkter som innehåller tillsatt socker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta ny Riktlinje för produkter som 
innehåller tillsatt socker, att gälla från 2020-04-01 (bil. 7). 

Sammanfattning av ärendet 

Kostchef Britt-Marie Johansson har tagit fram en riktlinje för produkter som 
innehåller tillsatt socker med syftet att den mat som serveras barn och unga i 
Karlsborg ska vara hälsofrämjande. 

Matvanor har stor betydelse för hälsan, såväl för barn som vuxna. Måltidernas 
utformning och innehåll har stor betydelse inte bara för hälsan, utan är en viktig 
förutsättning för lärande och trivsel. 

Kariesförekomsten och övervikt har under senare år ökat bland barn och 
ungdomar. Livsmedelsverkets rekommendationer till 
förskola/ skolor/ fri tidshem är att inte servera söta drycker, kakor, glass eller 
godis etc. då socker i olika former ökar risken för karies, övervikt och fetma. 

Utifrån den samlade informationen från Livsmedelsverket ska 
kostverksamheten endast erbjuda söta produkter då det är inräknat i och 
balanserat med kostverksamhetens matsedel. Dessa beräkningar inkluderar jul, 
påsk, midsommar. Resonemanget om socker och söta livsmedel hindrar inte att 
det i en välplanerad matsedel serveras sylt och ketchup som tillbehör till vissa 
maträtter. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 12, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-01-10 

Kostchef Britt-Marie Johansson, Riktlinje 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Kostchef Britt-Marie Johansson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) 
Sammanträdcsdannn 

2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 13 Dnr 2020-000029 

Digitaliseringsplan för barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta ny Digitaliseringsplan för barn
och utbildningsförvaltningen, att gälla från 2020-04-01 (bil.8). 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges regering har fattat beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för 
skolväsendet. 

Ett förslag till digitaliseringsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen är 
framtagen. 

Digitalisering handlar till stor del om förändrade arbetssätt och förhållningssätt. 
Förskolan och skolan har en central roll i att bidra till att alla kan få nytta av 
digitaliseringens fördelar. 

Skolan ska också ge alla elever kunskap och förmåga att värdera och kritiskt 
förhålla sig till det stora informationsflödet. Det är avgörande att alla som 
arbetar i skolväsendet utvecklar sin förståelse för digitaliseringens möjligheter 
och utmaningar. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 13, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse och plan, 2020-02-03 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantriidcsdah1m 

2020-03-10 

Dnr 2020-000031 

Uppdragsbeskrivning för arbetslagsledare inom barn
och utbildningsforvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Uppdrags beskrivning för 
arbetslagsledare inom barn- och utbildningsförvaltningen, att gälla från 2020-
08-01 (bil.9). 

Sammanfattning av ärendet 

En uppdragsbeskrivning har saknats för arbetslagsledarna. Idag förväntas de 
arbeta med arbetsuppgifter som skiljer sig åt på de olika enheterna och en 
förvaltningsgemensam uppdragsbeskrivning har efterfrågats. Ersättningen för 
detta uppdrag varierar idag stort mellan enheterna. I och med denna 
beskrivning får förvaltningen ett gemensamt dokument och en grund att utgå 
från. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 14, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse och uppdrags beskrivning, 2020-02-
03 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Sida 

18(25) 
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2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 15 Dnr 2020-000032 

Upphävande av effektiviseringar inom barn- och 
utbildningsförvaltningen år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphäva sitt beslut från 

2019-12-10 i delar rörande uppsägningar av språkstödjare och 
talpedagog. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om ett extra anslag 
till förvaltningen för att täcka bortfallet av dessa effektiviseringar om 
890 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Under arbetet med påkallade effektiviseringar beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att dra in kvarvarande tjänst om 50% talpedagog samt säga 
upp de språkstödjare som är verksamma i kommunen. Synen på dessa åtgärder 
har nu förändrats och meningen är att talpedagogen behålls i omfattningen 50% 
under år 2020 samt att språkstödjarna behålls kontraktstiden ut utan 
förlängning samt i ett fall av tillsvidareanställning att denne sägs upp inför 
hösten. 

Kostnaden för att låta talpedagogen fortsätta sin tjänstgöring under år 2020 är 
280 000 kr. 

Kostnad för språkstödjarna är två månadslöner för den tillsvidareanställde samt 
kommunens andel i kostnaden för nystartsjobben för övriga, totalt 610 000 kr. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut§ 15, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-02-03 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell, Skrivelse, 2020-01-
26 

Lärarförbundet, Skrivelse 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 16 Dnr 2020-000040 

Medföljande politiker på studieresa till Polen och 
Auschwitz 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Petra Eggen (M) som 
medföljande på studieresa till Polen och Auschwitz för eleverna i årskurs 9 på 
Carl Johanskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt tidigare beslut ska en politiker varje år erbjudas att åka med åk 9 på 
studieresa till Auschwitz. Nästa resa är planerad till 14 - 16 september 2020 och 
ett besked måste nå skolintendent Asa Ståhl senast fredagen den 13 mars för att 
bokning ska kunna ske. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 15, 2020-02-24 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-02-11 

Beslutet ska skickas till 
Skolintendent Asa Ståhl 

Petra Eggen 
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2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 17 Dnr 2020-000060 

Rekrytering av IKT-strateg/ utvecklingsledare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att fatta 
beslut om rekrytering av IKT-strateg/utvecklingsledare. 

Sammanfattning 
I IKT-strategens uppdrag ingår att utveckla undervisningen genom föreläsande 
och fortbildning av personalen. Genom handledning och inspirationsarbete ska 
barn, elever och personal ges möjligheter till varierade arbetssätt och med olika 
digitala verktyg. IKT-strategen ansvarar för att förvaltningen får bra 
förutsättningar genom val av hård- och mjukvara. 

Besluts underlag 
Skolchef Harald Lundqvist, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 18 

Organisation och personal 
Skolchef Harald Lundqvist informerar om aktuella organisations- och 
personalfrågor. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 19 

Delegations beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(25) 
Sammanträdcsclatum 

2020-03-10 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 20 

Meddelanden 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(25) 
Sammanträdcsdat\lm 

2020-03-10 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 21 

Information 
Arkivarie Elisabeth Bäckström och barn- och elevhälsochef Ann-Helene 
Kristoffersson informerar om revideringen av dokumenthanteringsplan. 

Skolchef Harald Lundqvist informerar om: 

• Läget kring Vätterskolan. 

• U tbyggnadsplaner av förskolan Ekorren. 

• Inflyttning av nya elever. 

• Transportkostnader för elever till annan kommun. 

Ekonom Caroline Swaren informerar om det ekonomiska läget. 


