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2020-04-14 

Sida 

1(12) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och datum 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Instans 

Sammanträdesdatum 

Sessionssalen kommunhuset, tisdagen den 14 april 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) 

Peter Kornestedt (S) 

Tjänstepersoner 
Harald Lundqvist, skolchef 
Eva Hoving E klund, sekreterare 
Caroline Swaren, ekonom 

Kansliet, tisdagen den 14 april 2020 

TILLKÄNNAGIVANDE 

Anna Westman (S) 
Jan-Yngve J ohansson (SD) 
Anders Ståhl (L) 

Paragrafer §§ 21-30 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

2020-04-14 

Datum då protokollet anslogs 2020-04-14 Sista datum för överklagande 2020-05-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Storg 

Underskrift 
~ 

Eva Hoving 

n 16, 546 82 Karlsborg 

~dl/ 
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2020-04-14 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärendelista 
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Val av protokolljusterare samt dag för justering ....................................................... 3 
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§ 26 
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§ 27 Dnr 2020-000078 
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§ 28 
Delegations beslut ......................................................................................................... 10 

§ 29 
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§ 30 
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2020-04-14 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 21 

Val av protokolljusterare samt dag för justering 
Sammanträdet väljer Stig Carlsson (S) att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum tisdagen den 14 april 2020. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 22 

Godkännande av dagordning 
Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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Sammanträdcsdatum 

2020-04-14 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 23 Dnr 2020-000067 

Inrättande av skolområde Mölltorpskolan och 
Strandskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett skolområde som 
innefattar Mölltorpskolan och Strandskolan, inkluderande deras båda 
ansvarsområden. 

Sammanfattning av ärendet 
Vi har två skolenheter i Karlsborgs kommun som ansvarar för elever upp till 
och med årskurs 6. Inrättandet av ett gemensamt skolområde där enheterna 
ändå hålls organisatoriskt åtskilda med var sin rektor i enlighet med Skollagens 
krav innebär: 

• Ett större gemensamt utbud av elevens val 

• Möjliggörande av idrottsprofiler 

• Bättre integration 

• Samordnad kompetensutveckling 

• Förbättrad personalförsörjning 

• Samordningsvinster 

T illkommande material blir ett förslag på namn för skolområdet samt ett förslag 
till upptagningsområden. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 23, 2020-03-30 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-03-16 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 24 Dnr 2020-000065 

Ersättningslokaler för Vätterskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära att en 
projektering ska inledas med syfte att genom ombyggnad och tillbyggnad av 
Förskolan Ekorren utöka lokalerna med två förskoleavdelningar och ett 
tillagningskök. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag inryms två förskoleavdelningar på Vätterskolan som vi hyr av Statens 
Fastighetsverk. Lokalerna är mindre lämpade för vår verksamhet och 
hyreskontraktet löper ut 2022 12 31. Det finns andra intressenter för 
fastigheten som gör att förvaltningen inte kan vara säker på att kunna vara kvar 
och riskerar då samtidigt betydande kostnader i samband med att snabbt skapa 
ersättningslokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen ser fördelarna efter ett 
genomförande på följande sätt: 

• Moderna och ändamålsenliga lokaler. 

• Bättre utemiljö. 

• Trygghet i egna lokaler med egen förvaltning. 

• Tillagningskök istället för mottagningskök ger högre kostkvalitet och 
bidrar till den pedagogiska verksamheten. 

• Bättre ekonomi då kostnaderna sänks med 720 000 kr per år genom 
mindre personalbehov. 

• Mindre miljöpåverkan då vi slipper mattransporter. 

• Kommunen får tre likvärdiga förskolor. 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Beslut § 24, 2020-03-30 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-03-12 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 25 Dnr 2020-000077 

Digitala möten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att digitala möten kan hållas av 

barn- och utbildningsnämnden. Detta gäller även beredningar och 
arbetsutskott. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordförande i respektive 
organ avgör om mötet ska ske på distans. 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget finns verktyg för att genomföra digitala möten genom exempelvis 
Teams. Möten som genomförs digitalt måste följa kommunallagen, deltagandet 
ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Besluts underlag 

Skolchef Harald Lundqvist, Tjänsteskrivelse, 2020-04-07 

Kommunsekreterare Eva Hoving Eklund, Information möten på distans 

IT-enheten, Anvisning ansluta till Teams 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningens enheter 
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Organisation och personal 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) 
Sammanträdcsdatum 

2020-04-14 

Skolchef Harald Lundqvist informerar om aktuella personalärenden. 
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Ekonomisk rapport 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) 
Sammanträdcsdatum 

2020-04-14 

Dnr 2020-000078 

Ekonom Caroline Swaren informerar om den ekonomiska prognosen. 
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Delegations beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(12) 
Sammanträdcsdatum 

2020-04-14 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Meddelanden 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(12) 
Sammanträdcsdatum 

2020-04-14 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 30 

Information 
Skolchef Harald Lundqvist informerar om förändring av det systematiska 
kvalitetsarbetet och nyinflyttning av barnfamiljer. 

Ordförande Kjell Sjölund (C) informerar om volymökningar och 
budgetäskanden 2021. 


