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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Barn- och 
utbildningsnämnden 
2022-12-08 kl. 08:30-12:40  Sessionssalen, Stadshuset 

§§ 143-156 

Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), 
Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth 
Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M) 
 

Tjänstgörande ersättare 
Pia Blomqvist (S), Christina Forsling (SD)  

Ersättare 
Ulf Persson (C) §§ 143-146   

Tjänstepersoner 
Anneli Alm skolchef, Johanna Aldén nämndsekreterare, Magdalena Johansson biträdande rektor 
(presentation), Mona Netterström rektor (presentation), Carina Ålebring Jonsson 
kvalitetsutvecklare § 145, Malin Gustafsson folkhälsostrateg § 145, Susanne Swärd 
trafiksamordnare § 146, Federico Dell’Anna förvaltningsekonom §§ 150-156 

Övriga 
Jonas Storm facklig representant för Lärarförbundet §§ 145-152, 
Camilla Järlström facklig representant för Kommunal §§ 147-152 

Justering 
Utses att justera: Lena Andersson (S)  

Justeringens tid: 2022-12-14  

Björn Yngvesson (KD), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Lena Andersson (S), justerare 

  

1



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-12-08 

Sida 2 av 3 

Utdragsbestyrkande

Anslag/bevis 

Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-12-15 – 2023-01-06 

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-08 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Johanna Aldén 

2



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-12-08 

Sida 3 av 3 

 

 

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 
§ 143 Information om inkomna beslut och skrivelser  

§ 144 Information om delegationsbeslut  

§ 145 Information om jämställdhetsanalys avseende Rudbecksgymnasiet  

§ 146 Information om skolskjuts  

§ 147 Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

 

§ 148 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut  

§ 149 Beslut om införande av anställningsrestriktioner  

§ 150 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag  

§ 151 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende november månad år 2022 

 

§ 152 Beslut om prioriterade anpassningar inför barn- och 
utbildningsnämndens budget år 2023 

 

§ 153 Information från skolchef  

§ 154 Information från ordförande  

§ 155 Återkoppling arbetsmiljön  

§ 156 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde  

 

3



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-12-08 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 143 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/14 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunstyrelsen 
BUN 2022/393. Kommunstyrelsens beslut (§ 180/2022) om julgåva till anställda år 2022. 

BUN 2022/394. Kommunstyrelsens beslut (§ 186/2022) om uppdrag att vidta åtgärder för 
energibesparing. Av beslutet framgår bland annat att kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder 
att vidta åtgärder för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Skolverket 
BUN 2022/407. Information från Skolverket om nya avgiftsnivåer avseende år 2023 för statsbidrag 
till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
BUN 2022/374. Meddelande från IVO om kommande tillsyn på Ungdomsboendet 
Rudbecksgymnasiet. 
 
Polismyndigheten  
BUN 2022/418. Polisanmälan om stöld av dator från lektionssal på KompetensCentrum. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
BUN 2022/375. Kungörelse avseende ny vindbruksplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat 
fram ett förslag till ny vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande 
översiktsplanen. Planförslaget ställs ut för samråd och samrådstiden pågår till och med den 31 
december 2022. 
 
BUN 2022/417. Kommunicering och möjlighet till yttrande inför samhällsbyggnadsnämndens beslut 
om miljösanktionsavgift avseende Förskolan Rosenberg. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna skrivelser och beslut”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2022-11-30. 
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§ 144 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2021-05-19 9.4 Avslag yrkesförare BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-08-01 9.2 Avslag kock BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-10-01 9.2 Avslag gymnasial kurs BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-10-01 9.2 Antagna elever start HT-22 BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-11-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-11-01 9.2 Avslag yrkesförare start HT-22 
(omfattar fem elever) 

BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-11-01 9.2 Avslag yrkesförare persontransport 
HT-22 

BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-11-02 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
360821 
360826 

Skolchef 
 

2022-11-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
361315 

Skolchef 
 

2022-11-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
361533 
361670 
361717 

Skolchef 
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2022-11-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
361909 
361932 
361971 
361987 
278807 

Skolchef 
 

2022-11-10 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
362336 
362725 

Skolchef 
 

2022-11-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
363506 
363509 

Skolchef 
 

2022-11-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
364190 

Skolchef 
 

2022-11-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
364557 
364558 
364560 
364561 
364820 

Skolchef 
 

2022-11-17 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
365278 
365439 
365445 

Skolchef 
 

2022-11-18 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
365616 
365686 
365693 
365699 

Skolchef 
 

2022-11-21 4.2 Beslut om avstängning från plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 

BUN 
2022/413 

Rektor 
 

2022-11-21 7.17 

Beslut att vid särskilda skäl och på 
begäran av elev minska 
utbildningens omfattning för den 
enskilde eleven vid studier på 
introduktionsprogrammet 

BUN 
2022/328 

Tf. Rektor 
 

2022-11-21 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
366296 
366299 

Skolchef 
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2022-11-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
366644 

Skolchef 
 

2022-11-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
367530 
367635 

Skolchef 
 

2022-11-23 4.2 Beslut om avstängning från plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 

BUN 
2022/412 

Skolchef 
 

2022-11-24 5.16 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om att ta emot 
elev i förskoleklass 

BUN 
2022/414 

Skolchef 
 

2022-11-25 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling  

Id nr 
368569 

Skolchef 
 

2022-11-28 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/395 

Trafikansvarig 
 

2022-11-29 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
369645 
369652 
369719 

Skolchef 
 

2022-11-30 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
369850 

Skolchef 
 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna redovisningen 

av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 

2022-12-01. 
 BUN Nyanställda (delegationsbeslut) 2022-11-01--2022-11-30. 
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§ 145 Information om jämställdhetsanalys avseende 
Rudbecksgymnasiet 
BUN 2022/380 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av analys från fokusgruppsamtal med elever från olika program på 
Rudbecksgymnasiet. Samtalen har fokuserats på fyra områden där skillnaden mellan pojkar och 
flickors svar på skolenkäten varit störst; stimulans, kritiskt tänkande, inflytande, förhindra 
kränkningar. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om jämställdhetsanalys avseende Rudbecksgymnasiet”, 

kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson, 2022-11-29. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 108/2022 ”Information om 

jämställdhetsanalys avseende Rudbecksgymnasiet”, 2022-11-24. 
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§ 146 Information om skolskjuts 
BUN 2022/163 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafiksamordnaren närvarar vid sammanträdet och informerar nämnden om nuläge kring arbetet 
rörande skolskjuts. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, skolchef Anneli Alm, 2022-11-29. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2022 ”Information om 

skolskjuts”, 2022-11-24. 
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§ 147 Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
BUN 2022/77 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på ändringar i befintlig delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden. 

Revideringarna har tagits fram mot bakgrund av den nya organisationen kring grundskolornas F-6 
enheter då biträdande rektor är en ny permanent yrkesroll. Enstaka revideringar (s. 4) har gjorts 
mot bakgrund av förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att revidera 

delegationsordningen i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om revidering av 

barn- och utbildningsnämndens delegationsordning”, 2022-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-11-16. 
 Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 148 Information om barn- och 
utbildningsnämndens fattade beslut 
BUN 2022/200 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om verkställighet av beslut som fattats av nämnden under 
perioden juni-november 2022. Ärendet omfattar de beslut som fattats utöver de ordinära beslut 
som fastställs löpande under året.  

2022-06-16 • Beslut om vidaredelegation av beslut om avtal 
• Beslut på svar om remiss gällande motion om gående skolbuss 

 

2022-09-15 • Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport 
mellan Rudbecks gymnasiet och Kompetenscentrum 
 

2022-10-13 • Beslut om stipendier till elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet 

• Beslut om svar på motion – avgiftsfri förskola 
 

 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 107/2022 ”Information om barn- 

och utbildningsnämndens fattade beslut”, 2022-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-11-16. 
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§ 149 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
BUN 2022/392 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att skolchefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar samt 
visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills nämnden beslutar att upphäva dem. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas.  

Som ett led i detta har kommunstyrelsen beslutat om en åtgärd i form av anställningsrestriktioner. 
Syftet är att öka kontrollen och samordningen vid anställningar och eventuella 
personalneddragningar. Kommunstyrelsen har även beslutat uppmana alla nämnder att fatta 
motsvarande beslut för sin personal. 

Anställningsrestriktionerna innebär att skolchefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills nämnden beslutar att upphäva restriktionerna. Innan rekrytering 
sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att skolchefen måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar samt 
visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills nämnden beslutar att upphäva dem. 
- Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att: 

o Verka för tillitsbaserat arbetssätt och därför endast införa anställningsrestriktioner 
vid nyanställningar, vilket innebär att skolchefen ska godkänna nyanställningar. 

o Inga restriktioner vid ersättningsanställningar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. 

Omröstningen utfaller med: 

JA: 6 
NEJ: 4 
AVSTÅR: 1 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan 
Liljegrahn (M), Christina Forsling (SD). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V), Pia Blomqvist (S). 
 
Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-). 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 109/2022 ”Beslut om införande av 

anställningsrestriktioner”, 2022-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, skolchef Anneli Alm, 

2022-11-17. 
 Kommunstyrelsens beslut § 179/2022 ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09. 

Reservation 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V) och Pia Blomqvist (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 150 Information om årlig redovisning av riktade 
statsbidrag 
BUN 2022/202 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Årlig redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårsutfall för år 2022. 

Inför 2022 års budget var det flera stora statsbidrag som var osäkra och lades därför inte in i 
budgeten. Detta gäller framför allt bidragen: 

- Lärarlönelyftet  
- Karriärtjänster 
- Skolmiljarden 

Dessa bidragen tillsammans ger en ökning av intäkt på cirka 6 miljoner kronor för nämnden men 
då de är kopplade till en motprestation så ökar även kostnaderna med samma summa. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 110/2022 ”Information om årlig 

redovisning av riktade statsbidrag”, 2022-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-11-17. 
 Redovisning statsbidrag december 2022. 
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§ 151 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende november 
månad år 2022 
BUN 2022/109 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende november månad år 2022.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende november månad år 2022”, förvaltningsekonom Federico 
Dell’ Anna, 2022-12-01. 

 Helårsprognos november 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 111/2022 ”Beslut om uppföljning 

av helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende november månad år 2022”, 
2022-11-24. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

15



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-12-08 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 152 Beslut om prioriterade anpassningar inför 
barn- och utbildningsnämndens budget år 2023 
BUN 2022/201 

Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V) och Pia Blomqvist (S) avstår 
från att delta i beslutet. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att prioritera ekonomiska anpassningar i enlighet med förvaltningens 

förslag med den förändringen att minska beloppet avseende anpassning från 1,0 miljon till 
0,7 miljon per grundskoleområde.  

Sammanfattning av ärendet 
Inför beslut om barn- och utbildningsnämndens budget år 2023 bör nämnden verka för att 
tydliggöra vilka prioriteringar och anpassningar som ska göras inom verksamheterna. 

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 5 oktober att gå vidare i budgetarbetet med vissa 
prioriterade anpassningar. 

Nästa steg i processen är att ytterligare förtydliga och identifiera anpassningar i enlighet med 
nämndens anpassningsbehov. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ekonomiska anpassningar om 12,5 miljoner som 
motsvarar nämndens anpassningsbehov. Förslaget presenteras på nämndens sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att prioritera ekonomiska 

anpassningar i enlighet med förvaltningens förslag. 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att minska beloppet avseende 

anpassning från 1,0 miljon till 0,7 miljon per grundskoleområde. 

Beslutsgång 
Ajournering om fem minuter begärs. Ordföranden finner att nämnden bifaller förslag om 
ajournering. 

Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.  

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
nämnden beslutar att bifalla detta. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om prioriterade anpassningar inför barn- och 
utbildningsnämndens budget år 2023”, skolchef Anneli Alm, 2022-12-01. 

 Budgetförutsättningar 2023. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 112/2022 ”Beslut om prioriterade 

anpassningar inför barn- och utbildningsnämndens budget år 2023”, 2022-11-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 109/2022 ”Barn- och utbildningsnämndens 

ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-10-05. 

Protokollsanteckning 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V) och Pia Blomqvist (S) lämnar 
följande protokollsanteckning: ”Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter i nämnden 
väljer att avstå från att ta ställning till nämndens förslag till budget för 2023. 

Detta beror på att den varken har som ambition att genomföra långsiktiga strukturella 
förändringar, som vi vid ett flertal tillfällen har föreslagit, eller innebär tillräckliga satsningar för att 
säkra likvärdigheten i skolan i befintlig organisation. Med den stora nerdragning på grundskolan ser 
vi med medskickad risk och konsekvensanalys att det blir en kvalitetssänkning, särskilt för de 
elever som behöver mer stöd. 

Därutöver väljer den borgerliga majoriteten att medvetet skjuta fram åtgärder som är inriktade på 
att stärka den allt svårare kompetensförsörjningen samt att inte arbeta för en god arbetsmiljö 
genom att flytta uppstarten av bemanningsenheten.” 
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§ 153 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Kommande rekrytering av ny nämndsekreterare och biträdande rektor till Rosenbergs 
skolområde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén,  

2022-11-22. 
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§ 154 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Inkomna skrivelser från elever avseende skolgårdar. 
o Påminnelse om extra nämndsammanträde den 19 december kl. 08:30. 
o Lena Andersson (S) delger nämnden en inkommen skrivelse avseende Valstad förskola. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare Johanna Aldén,  

2022-11-22. 
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§ 155 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen förslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén,  

2022-11-22. 
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§ 156 Beslut om medgivande för närvaro vid 
sammanträde 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lämna medgivande till de fackliga representanterna att närvara 

under §§ 145-152. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Storm, facklig representant från Lärarförbundet, och Camilla Järlström, facklig representant 
från Kommunal, begär att få närvara vid nämndens sammanträde. 

Punkten läggs till dagordningen och beslut fattas före aktuella ärenden behandlas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna medgivande till de 

fackliga representanterna att närvara under §§ 145-152. 
 

Beslutsunderlag 
 - 
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