MÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden

2019-05-14

Plats och tid

Nicolairummet kl. 13:00-17:00

Ledamöter

Mario Melani (S) (ordförande)
Irena Rodic (S)
Marita Lantz (S)
Ingemar Rogbrant (C) (vice ordförande)
Anna Wallgren (M) (2:e vice ordförande)
Andreas Olsson (M)
Thomas Jansson (L)
Eva Lager (L)
Claës Englund (SD)
Kristin Persson (S) ersätter Amanda Odhner (MP)
Erna Gustafsson (KD) ersätter Hanna Angelsiöö (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

David Berggren (S)
Therese Karlsson (C)
Lena Johansson (M)
Johan Heden (L)
Ann-Carin Landström (V)

Övriga närvarande

Gunilla Kindberg (Barn- och skolchef)
Sofie Klintefelt (Chefs- och nämndsekreterare)
Johanna Wik (Ekonom) §62
Jimmie Blomster (Ekonomi- och administrativ chef) §62
Patrik Ekman (Biträdande barn- och elevhälsochef) §63
Barbara Dalemo (Ekonomi- och planeringschef) §62

Utses att justera

Claës Englund (SD)

Justeringens plats och tid

Stadshuset , 2019-05-14 17:00

Protokollet omfattar

§§62-63

Underskrifter

Justerandes sign

Sekreterare

.................................................
Sofie Klintefelt

Ordförande

................................................
Mario Mealni (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Claës Englund (SD)

……………………………………….
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MÖTESPROTOKOLL
Blad 2

Mötesdatum

Barn- och skolnämnden

2019-05-14

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden
2019-05-14

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-05-14
Barn & Skola

Datum för anslags
nedtagande

2019-06-05

.................................................
Sofie Klintefelt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Page 2 of 5

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Barn- och skolnämnden

2019-05-14

ÄRENDELISTA
§62
§63

Justerandes sign

Delårsrapport 1 2019 barn- och skolnämnden
Internutredning eventuell avvikelse i förskolan
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Page 3 of 5

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Barn- och skolnämnden

2019-05-14

§62

Delårsrapport 1 2019 barn- och skolnämnden (BSN 2019/151)
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 2019 för överlämnande till
Kommunstyrelsen.
Ärendet justeras direkt.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden prognosticerar ett underskott på 3,2 mnkr. Vilket ger en
budgetavvikelse på -0,4%. Underskottet förklaras främst av minskade statsbidrag, en ökning
av centrala kostnader samt underskott på enhetsnivå framförallt avseende grundskolan.
Barn- och skolnämnden prognosticerar ett överskott gällande investeringar på 2,5 mnkr. Det
förklaras av att man inte räknar med att nyttja det totala anslaget under 2019.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Barn- och skolnämnden

2019-05-14

§63

Internutredning eventuell avvikelse i förskolan (BSN 2019/137)
Beslut
Barn- och skolnämnden ställer sig bakom rapporten.

Sammanfattning
Uppgifter har inkommit till huvudman om att det kan ha funnits skäl för personal på en
förskola i Lidköpings kommun att göra anmälan vid misstanke om att ett barn far illa, men att
detta inte har gjorts.
Barn- och skolchef Gunilla Kindberg gav därför verksamhetschef Camilla Brolin i uppdrag att
inleda en internutredning. Biträdande barn- och elevhälsochef Patrik Ekman har fått i uppdrag
att genomföra internutredningen där följande frågeställningar har lyfts:




Fanns det kännedom eller misstanke om att ett barn for illa?
Fanns det kännedom om var personalen i så fall ska vända sig?
Framkommer annan information som kan användas för att öka kvaliteten i förskolan?

Utredningen har genomförts genom intervjuer med förskolechef och berörd förskolepersonal.
Vissa frågor har även ställts till Utredare av plats av särskilda skäl samt till Barn & Skolas
Kvalitetsutvecklare.
Internutredningen visar att det inte fanns kännedom om eller misstanke om att ett barn for illa.
Ingen av personalen kände någon oro. Utredningen visar även att anmälan till socialtjänsten
hade gjorts om personalen känt oro.

Expedieras till
Barn- och skolchef
Verksamhetschef
Biträdande barn- och elevhälsochef
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