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Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och datum 

Beslutande 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Teamsmöte, tisdagen den 15 december 2020, kl 18:00-20.00 

Ledamöter 

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

Ersättare 

Anna Westman (S) 

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

Onsdagen den 16 december 2020 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Jan-Yngve Johansson (SD) 
Anders Ståhl (L) 
Peter Kornestedt (S) 

Ulf Ahndersson, Rektor 
Karin Blomster, Biträdande rektor 

Paragrafer §§ 81-94 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

2020-12-15 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 81 

Val av protokolljusterare 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(16) 
Sammanträclcsdannn 

2020-12-15 

Sammanträdet väljer Stig Carlsson (S) att justera dagens protokoll. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 82 

Godkännande av dagordning 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16) 
Sammanträdcsdatum 

2020-12-15 
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Sammanträclcsclah1m 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 83 Dnr 2020-000069 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budget 2021 och verksamhetsplan 
2022-2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Grundbudget 2021 är uppräknad enligt direktiv. Intäkterna från statsbidrag är 
justerade efter beslut och prognoser. Personal är anpassad utifrån barn- och 
elevantal samt efter fastställda beslut. 

För att uppnå en budget i balans saknas 848 tkr. Därför måste 
besparingsåtgärder vidtas. 

Tillägg i Budget 2021, Skolchefens pott 
Generellt sparbeting (fördelning gjord mellan förskola, fritidshem och 
F-9). Fördelning se nedan: 
Fijrskola 

Fritids hem 
F-klass 
Grundskola 
Gymnasium/ Vux 

TOTAL SUMMA BESPARING 

Notering 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet utan eget förslag. 

Besluts underlag 

BUDGET 
2021 

300 tkr 

1 148 tkr 

426 tkr 
109 tkr 
44 tkr 

491 tkr 

78 tkr 

1148 tkr 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 62, 2020-11-30 

Controller Caroline Swaren, Beslutsunderlag, 2020-11-25 

Beslutet ska sändas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

E konomienheten 
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Sammanträdcsdat11m 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 84 Dnr 2020-000172 

Skolpeng 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner skolpengen för år 2021. 

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

Karlsborgs Kommunal vht 
Verksamhet kommuns (utanför Friskolor 

verksamheter samarbetsområdet) 

Förskola 104 276 109 714 116 845 

Fifrskola, Allmän 
101 148 108 068 115 084 

FSK 

Fritids 33 008 32 588 34 919 

Ftitids,frttkost/ lov 19 805 19 845 21 261 

F-klass 55 052 70 169 74 379 

Ak 1-6 62 979 85 301 90 419 

Ak 7-9 74 737 100 711 106 754 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 63, 2020-11-30 

Controller Caroline Swaren, Tjänsteskrivelse, 2020-11 -25 

Beslutet ska sändas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Ekonomienheten 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (16) 
Satnmantriidcsdatum 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 85 Dnr 2020-000171 

Revidering av Skolskjutsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till 
Skolskjutsreglemente för Karlsborgs kommun (bil.13). 

Sammanfattning av ärendet 

Kollektivtrafikkontoret har lämnat ett förslag till revidering av 
skolskjutsreglemente för Karlsborgs kommun. 

Förändringarna är: 

• Texten om Allmänna lagkrav är borttagen då lagen är ändrad. 

• Alla avstånd beräknas i kommunens kartprogram. 

• Ordet funktionshinder är ändrat till funktionsnedsättning. 

• Skolskjutsarnas tider förändras vid skolstart och vid skoldagens slut. 

• Elevens berättigande att åka skolskjuts gäller endast vid skoldagens start 
och slut och inte om eleven går på fritidshem. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut §64, 2020-11 -30 

Kollektivtrafikkontoret, Beslutsunderlag, 2020-11 -24 

Beslutet ska sändas till 

Kollektivtrafikkontoret 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Sammanträdcsdatllm 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 86 Dnr 2020-000163 

Revidering av Dokumenthanteringsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta den reviderade 

dokumenthanteringsplanen för barn- och utbildningsnämnden att gälla 
från och med 2021-01 -01 (bil.14). 

2. Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan daterad 2019-
01-01 upphör därmed att gälla från 2020-12-31. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge kommunarkivarierna i 
delegation att göra redaktionella ändringar i dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunarkivarierna har tillsammans med arkivredogörarna gjort en revidering 
av dokumenthanteringsplanen. Den stora förändringen är att de dokument som 
är övergripande för samtliga nämnder har plockats ur nämndernas planer. Den 
delen finns nu endast med i en dokumenthanteringsplan för "Nämndernas 
gemensamma del", som beslutas av kommunfullmäktige och ska komplettera 
nämnden egna dokumenthanteringsplan. 

I övrigt har dokumenthanteringsplanen rensats från många rutinbeskrivningar 
som finns på annat håll. Syftet har varit att förenkla och tydliggöra planen så 
långt som det är möjligt. Handlingstyper tillkommer och försvinner vilket 
medför löpande förändringar av dokumenthanteringsplanen. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut §65, 2020-11-30 

Arkivarierna, Tjänsteskrivelse, 2020-11-04 

Arkivarierna, Dokumenthanteringsplan, 2020-11-24 

Beslutet ska sändas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Kommunarkivarierna 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16) 
Sam,nanträdcsdatum 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 87 Dnr 2020-000160 

Revidering av Måltidsriktlinje för förskola, skola och 
fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta Måltidsriktlinjen för förskola, 
skola och fri tidshem (bil.15). 

Sammanfattning av ärendet 

Bra matvanor är en förutsättning för barn och elever ska fungera i förskolan, 
skolan och orka koncentrera sig under dagen. 

Syftet är att skapa gemensamt synsätt på mat och måltider inom barn och 
utbildnings förvaltningen. 

Måltiderna ska serveras på ett tilltalande sätt i en tilltalande och anpassad miljö 
med bra kvalite, säker för alla och med valfrihet, att följa rekommendationerna 
av energi och näring är nödvändigt för att bevara hälsa och förebygga ohälsa. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut §66, 2020-11 -30 

Kostchef Britt-Marie Johansson, Beslutsunderlag 

Beslutet ska sändas till 

Kostchef Britt-Marie Johansson 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(16) 
Sammanträdcsdatum 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 88 Dnr 2020-000169 

Förändrad organisation kring ledning och 
organisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge skolchefen i uppdrag att 
genomföra en förändring av organisationen för ledning och administration i 
enlighet med nedanstående förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Organisationen för elevhälsan under elevhälsochef är undantagen. 

Förändringarna är föranledda av ändrade förhållanden inom förvaltningen 
främst avseende elevtal. 

En förstärkning genom en tillkommande rektorstjänst på Carl Johanskolan ses 
som en nödvändig åtgärd utöver grundbemanningen. 

Tidigare fattat beslut om en fördelning av administrationsstöd om 80% på Carl 
Johanskolan och 20% på Vuxenutbildningen ska gå i verkställighet. 

Förändringar: 

• Tydliggörande av administrativt stöd till förskolan. 

• Mölltorpskolan minskar från 100% rektor till 75% rektor. En person 
anställs med 75% rektor och 25% administratör i tjänstebeskrivningen. 
Administrativt stöd minskar från 20% till 10%. 

• Strandskolan tillförs 20% biträdande rektor. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut §67, 2020-11-30 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-11-23 

Beslutet ska sändas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 



Sid• 1111"'11 KARLSBORGS 
· ··I · ·· KOMMUN 
5225 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (16) 
Sammanträdcsdatum 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 89 Dnr 2020-000169 

Revidering av Barnomsorgsavgift 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till revidering av 
Barnomsorgsavgift för barn inom förskola och fritidshem år 2021. 

Sammanfattning 
Det är kommunen som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta. 
Karlsborgs kommun tillämpar maxtaxan, vilken är fastställd av riksdagen och 
gäller för alla former av barnomsorg. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur 
hög avgiften får bli för olika familjer. Taxan baseras på hushållets totala 
inkomst. 

De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan gäller för perioden 2021 -01-01 till 2021-
12-31. 

Inkomsttaket höjs från 49 280 kr till 50 340 kr. 

För inkomster mellan 0 - 9 999 kr tas ingen avgift ut. 

För inkomster från 10 000 kr tas avgift ut enligt tabellen nedan. 

Allmän förskola innebär att barn ska erbjudas plats i förskola från och med 
hästterminen (skolstarten) det år barnet fyller tre år. Allmän förskola ska 
omfatta minst 525 timmar och är avgiftsfri. 

Från hästterminen (skolstarten) det år barnet fyller tre år reduceras avgiften 
med 30% för de barn som har en ordinarie betalplats. 

Besluts underlag 
Controller Caroline Swaren, Tjänsteskrivelse, 2020-12-10 

Skolverket, Skrivelse, 2020-11 -25 

Beslutet ska sändas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 

Ekonomienheten 
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Organisation och personal 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(16) 
Sammanträdcsdatum 

2020-12-15 

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

§ 91 

Delegations beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(16) 
Sammantriidcsdatum 

2020-12-15 

Inga delegationsbeslut finns att delge ledamöterna. 
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§ 92 

Meddelanden 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(16) 
Sammanträdcsdatum 

2020-12-15 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(16) 
Sammanträdcsdatum 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 93 

Information 
Rektor Ulf Ahndersson och biträdande rektor Karin Blomster informerar om 
verksamheten på Mölltorpsskolan. 

Controller Caroline Swaren informerar om: 

• Budget 2021 

• Budgetuppföljning november 2020 

Skolchef Harald Lundqvist informerar om 1 :1 datorer till förskoleklass i 
Mölltorp. 

Barn- och utbildningsnämnden framför ett stort tack till alla medarbetare för ett 
väl genomfört arbetsår och tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt Ar. 

Paragrafen ska sändas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(16) 
Sammanträdcsdan.1m 

2020-12-15 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 94 

Ansökan om ersättning för sammanträdet 
Ledamöterna ansöker gemensamt om ersättning för sammanträdet. 




