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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-08 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Lena Andersson (S)  

Gruppmöten kl. 08:00-08:30 i Sessionssalen och Gälleberg rum, Stadshuset. 

Kallade 
Ledamöter 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), 
Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Hugo Wetterberg (V), Stig Emanuelsson (MP), 
Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD). 

 
Ersättare 
Othmar Fiala (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C), 
Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD). 
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Ärenden 
1 Information om inkomna beslut och skrivelser 2022/14 

2 Information om delegationsbeslut 2022/6 

3 Information om jämställdhetsanalys avseende Rudbecksgymnasiet 2022/380 

4 Information om skolskjuts 2022/163 

5 Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

2022/77 

6 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut 2022/200 

7 Beslut om införande av anställningsrestriktioner 2022/392 

8 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 2022/202 

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

2022/109 

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

2022/201 

11 Information från skolchef 2022/2 

12 Information från ordförande 2022/3 

13 Återkoppling arbetsmiljön 2022/17 

 
Sändlista 
Lärarförbundet 
Kommunal 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-11-30 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

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. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om inkomna beslut och skrivelser och bedöms därmed 
inte i direkt mening röra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/6 

2022-12-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

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

Rektor 
Nina Kindbom 

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

Rektor 
Nina Kindbom 

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

Rektor 
Nina Kindbom 

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

Rektor 
Nina Kindbom 

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 
Nina Kindbom 

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

BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

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

Id nr 
360821 
360826 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
361315 

Skolchef 
Anneli Alm 

5



Sida 2 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

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

Id nr 
361533 
361670 
361717 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
361909 
361932 
361971 
361987 
278807 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
362336 
362725 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
363506 
363509 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
364190 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
364557 
364558 
364560 
364561 
364820 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
365278 
365439 
365445 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
365616 
365686 
365693 
365699 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

BUN 
2022/413 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

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

Id nr 
366296 
366299 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
366644 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
367530 
367635 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

BUN 
2022/412 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

BUN 
2022/414 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
368569 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

BUN 
2022/395 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

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

Id nr 
369645 
369652 
369719 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
369850 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om fattade delegationsbeslut och bedöms därmed inte i 
direkt mening röra barn.  

Beslutsunderlag  
 BUN Nyanställda (delegationsbeslut) 2022-11-01--2022-11-30. 

7



 

FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning Ekedalens skola LÄRARE LÅGSTAD. 28-nov-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Ekedalens skola RESURSPERSON 01-nov-22 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Forsenskolan 4-6 ELEVASSISTENT 01-nov-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Forsenskolan 4-6 LÄRARE OBEHÖRIG 01-nov-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Fröjereds Fritids FRITIDSLED OUTB 07-nov-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 09-nov-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄRARE 01-nov-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Förskolan Syrsan FÖRSKOLLÄR OBEH 28-nov-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Ugglan FÖRSKOLLÄR OBEH 01-nov-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Kompetenscentrum LÄRARASSISTENT 01-nov-22 22 Tidsbegränsad, särskild visstid

600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 LÄRARE ÅRSK 1-6 21-nov-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Rosenberg fritids LÄRARE OBEHÖRIG 15-nov-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 VERKSAMHETSVKTM 07-dec-22 1 Tillsvidare
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/380 

2022-11-29 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Carina Ålebring-Jonsson, kvalitetsutvecklare 

Tjänsteskrivelse - Information om 
jämställdhetsanalys avseende Rudbecksgymnasiet 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet redovisas 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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om framtagen jämställdhetsanalys och bedöms inte i 
direkt mening röra barn. Dock bedrivs all nämndens verksamhet främst i syfte att arbeta 
förebyggande och främjande till förmån för barn och elever i Tidaholms kommun.  

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 108/2022 ”Information om 

jämställdhetsanalys avseende Rudbecksgymnasiet”, 2022-11-24. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-24 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 108 Information om jämställdhetsanalys avseende 
Rudbecksgymnasiet 
BUN 2022/380 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndsammanträdet redovisas 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 arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om jämställdhetsanalys avseende Rudbecksgymnasiet”, 

kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson, 2022-11-17. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: 2022/163 

2022-11-29 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Information om skolskjuts   
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet lämnar trafiksamordnaren muntlig information om hur rutiner kring 
skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2022 ”Information om 

skolskjuts”, 2022-11-24. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-24 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 104 Information om skolskjuts 
BUN 2022/163 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndsammanträdet lämnar trafiksamordnaren muntlig information om hur rutiner kring 
skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, skolchef Anneli Alm, 2022-11-16. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-24 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 106 Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
BUN 2022/77 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 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 kommande förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 

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

delegationsordningen i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-11-16. 
 Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/77 

2022-11-16 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med upprättat förslag. 

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 kommande förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden

Ärendenummer: BUN 2022/77
Antagen: 2016-04-28
Senast reviderad: 2022-xx-xx

Författningssamling
Delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden

1Flicka blåser såpbubblor
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Generella bestämmelser för 
delegation gällande styrelsen och 
övriga nämnder  
Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera 
beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som 
inte har delegerats. 

I 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar delegering av 
ärenden inom en nämnd. 

Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla ett 
delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta 
över ett ärende och fatta beslut i detta. 

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den som lämnat 
delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 kap 38 § kommunallagen 
(se avsnitt Delegeringsförbud) eller om ärendets innehåll kräver det. 

Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser 
utfärdade av styrelsen. En delegats befogenheter är även begränsade till det egna 
verksamhetsområdet samt verksamhetsområdets ekonomiska ramar. 

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten 
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i 
delegationsrätten har införts). 
2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut  
3.) Delegatens förvaltningschef. 

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det 
nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Vidaredelegation 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen 
till styrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller 
förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde. 

Skillnad mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte 
gäller för ett fattat verkställighetsbeslut. 

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar och lösningar i ärendet 
samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är 
däremot sådana beslut där det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel. 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Delegationsbeslut ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas enligt upprättad (gemensam) mall 
och skickas till nämndsekreteraren senast 10 dagar innan nämndens sammanträde. 

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska bör följande ingå: 

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. Beslutsnummer. 
• Ärendemening. Ärende. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer). 

Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan godkännas. 
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Ordförandebeslut 
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. 
Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1–15 §§ kommunallagen 
(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning (förvaltningsbesvär). 

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering av 
protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla. 

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från 
den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. 

Förkortningslista lagar och förordningar 
DL Diskrimineringslagen 2008:567 
FL Förvaltningslagen 2017:900 
KL Kommunallagen 2017:725 
LOU Lagen om offentlig upphandling 2016:1145  
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400  
RB Rättegångsbalken 1942:740 
SkolL Skollagen 2010:800 
SkolFör Skolförordningen 2011:185 
GyFör Gymnasieförordningen 2010:2039 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 2011:1108  
TF Tryckfrihetsförordningen 1949:105 

Med skolchef avses förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Delegationsordning 
1. Allmänna ärenden 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1.1 
KL  
6 kap  
39 § 

Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

Barn- och 
utbildningsnämnde 
ns ordförande, eller 
vid förhinder för 
denne, vice 
ordförande i 
nämnden 

 

1.2  

Avge yttranden i 
brådskande fall 
Beslut om nämndens yttrande 
när remisstiden inte medger 
behandling på ordinarie 
sammanträde. 

Skolchef 

Dock inte i 
laglighetsprövning 
enligt 
kommunallag eller 
i frågor av 
principiell 
beskaffenhet 

1.3  Avge yttrande till 
tillsynsmyndighet Skolchef  

1.4  

Yttrande till domstol – 
överklagade beslut 
Avge yttrande till domstol 
avseende överklagade beslut 
med undantag för 
laglighetsprövning enligt 13 
kap kommunallagen. 

Den som fattat det 
överklagade beslutet  

1.5  

Överklaga beslut 
Besluta att överklaga beslut 
och domar som innefattar 
ändring av beslut som fattats 
med stöd av delegation. 

Den som fattat det 
överklagade beslutet  

1.6 
RB  
12 kap 
14 § 

Rättegångsfullmakt 
Rätt att utfärda och återkalla 
fullmakt att föra barn- och 
utbildningsnämndens talan 
inför domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av 
skilda slag. 

Skolchef  

1.7 
KL  
6 kap  
36 § 

Delgivningar 
Rätt att motta delgivningar 
ställda till barn- och 
utbildningsnämnden (till 

Skolchef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

exempel stämningsansökan 
och vitesföreläggande). 

1.8 FL 36 § 
Rätta beslut 
Rätta beslut enligt 36 § 
förvaltningslagen. 

Den som fattat det 
överklagade beslutet  

1.9 FL  
37-38 §§ 

Ändra beslut 
Ändra beslut enligt 37-38 §§ 
förvaltningslagen. 

Den som fattat det 
överklagade beslutet  

1.10 FL  
45 § 1 st. 

Prövning av 
förvaltningsbesvär i rätt 
tid 
Pröva om förvaltningsbesvär 
inkommit i rätt tid samt fatta 
beslut om avvisning om 
besvären inkommit för sent. 

Skolchef  

1.11 TF och 
OSL 

Allmänna handlingar 
Myndighetsbeslut, efter 
begäran, att inte lämna ut 
allmän handling som förvaras 
hos barn- och 
utbildningsnämnden eller 
att lämna ut handlingen med 
förbehåll. 

Skolchef 
Får överklagas hos 
kammarrätt (OSL 
6 kap 7 §) 

1.12  

Kurser och konferenser 
förtroendevalda 
Beslut om förtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 

 

1.13  

Representation 
Beslut om intern och extern 
representation från 5 000 kr 
till högst 25 000 kr per 
tillfälle. 

Berörd chef  

1.14  

Representation 
Beslut om intern och extern 
representation över 25 000 
kr per tillfälle. 

Arbetsutskottet 
 
 

1.15 

Skolför.  
3 kap 2 
och 3 §§, 
Gyför.  
3 kap 1 
och 2 §§ 

Lärotider 
Beslut om läsårets och 
terminernas början och slut 
samt skol- och lovdagar för 
eleverna och studiedagar för 
personalen. 

Skolchef  

21



Sida 8 av 23 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1.16 
SkolL  
26 kap  
4 § 

Utöva tillsyn över 
förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
Gäller verksamheter vars 
huvudman kommunen har 
godkänt respektive 
förklarat har rätt till bidrag. 

Skolchef  

1.17 
SkolL  
26 kap 
10–12 §§ 

Beslut efter tillsyn 
Gäller både beslut om att 
avsluta respektive ingripa i 
ärendet. Gäller dock inte 
beslut om vitesföreläggande. 

Skolchef  

1.18  Beslut gällande enskilda 
elever Arbetsutskottet 

OBS! Dock inte 
ärenden som rör 
myndighetsutövnin 
g mot enskild, om 
de är av principiell 
beskaffenhet eller 
annars av större 
vikt (6 kap 38 § 
KL) 

 

2. Personalärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.1 
LAS 
4-6 §§ 
AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning 
inom nämndens 
verksamhetsområde 

Berörd chef1 

Anställning ska ske i 
samråd med 
personal-
avdelningen 
 
Rapporteras till 
nämnden genom en 
månatlig rapport 
från lönesystemet 

2.2  

Ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad – 
inom nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut om ledighet som inte 
är avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer. 

Berörd chef Tjänstledighet 

 
1 Skolchef, rektor, biträdande rektor, chef för kulturskolan, verksamhetschef centrala elevhälsan. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.3 LAS 7 § 

Omplacering – inom 
nämndens 
verksamhetsområde  
Beslut om omplacering inom 
förvaltning. 

Skolchef 
Omplacering ska 
ske i samråd med 
personalavdelningen 

2.4 LAS 7 § 

Uppsägning vid 
arbetsbrist – inom 
nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på 
grund av arbetsbrist. 

Berörd chef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

2.5 

LAS 7 § 
och  
18-20 §,  
AB 33 § 

Uppsägning av personliga 
skäl och avsked – inom 
nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på 
grund av personliga skäl samt 
beslut om avsked. 

Berörd chef 

Uppsägning vid 
personliga skäl och 
avsked ska ske i 
samråd med 
personalavdelningen 

2.6  

Utbildning – personal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 
För personals deltagande i 
utbildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Berörd chef    

2.7 AB  
3 kap 8 § 

Förbud mot bisyssla – 
personal inom nämndens 
verksamhetsområde 

Berörd chef 
Beviljande av 
bisyssla betraktas 
som verkställighet 

2.8 
AB  
3 kap  
10 § 

Avstängning – personal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut om avstängning av 
personal. 

Berörd chef 

Beslut om 
avstängning ska ske 
i samråd med 
personalavdelningen 

2.9 
AB  
3 kap  
11 § 

Disciplinpåföljd – personal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 
Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

Berörd chef 

Beslut om 
disciplinpåföljd ska 
ske i samråd med 
personalavdelningen 

2.10  

Arbetsmiljöansvar – för 
personal inom nämndens 
verksamhetsområde 
Organisera nämndens 
arbetsmiljöansvar och fullgöra 
förekommen arbetsuppgift 
inom respektive 
verksamhetsområde. 

Skolchef 
Skolchef har 
möjlighet till 
vidaredelegering 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.11 
SkolL  
2 kap 18 
och 19 §§ 

Beslut att låta lärare utan 
legitimation bedriva 
undervisning under längre 
tid än sex månader 

Rektor,  
Biträdande rektor  

 

3. Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.1  

Beslutattestanter 
Ändring och komplettering av 
beslutattestanter under året 
för barn- och 
utbildningsnämndens 
verksamheter. 

Skolchef 
 
 

3.2  

Försäljning av material 
och inventarier 
Beslut om försäljning av 
material och inventarier för 
ett belopp uppgående till 
maximalt 50 000 kronor. 

Skolchef 

Försäljning av 
material och 
inventarier ska ske i 
samråd med 
ekonomiavdelningen. 

3.3 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Inköp av material, varor 
och tjänster  
Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
respektive verksamhets- 
område och inom ramen för 
angiven budget, men utanför 
gällande ramavtal eller 
separat avtal till ett belopp 
om högst 100 000 kronor. 

Berörd chef 

Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 
 
Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.4 
LOU och 
riktlinjer 
för inköp 

Inköp av material, varor 
och tjänster  
Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom barn- 
och utbildnings- nämndens 
verksamhetsområde och 
inom ramen för angiven 
budget, men utanför gällande 
ramavtal eller separat avtal till 
ett belopp överstigande 100 
000 kronor. 

Skolchef 

Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 
 
Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.5 SkolL  
Beslut om 
interkommunal 
ersättning förskola 

Skolchef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

8 kap  
17 § 

3.6 

SkolL  
9 kap 
16 §,  
10 kap 
34 §,  
11 kap 
33 §,  
14 kap  
14 § 

Beslut om 
interkommunal 
ersättning förskoleklass, 
grundskola, 
grundsärskola och 
fritidshem 

Skolchef  

3.7 
SkolL  
16 kap 
50 § 

Beslut om 
interkommunal 
ersättning nationella 
program i 
gymnasieskolan avseende 
kommuner utanför 
samverkansavtalet i 
Utbildning Skaraborg. 

Skolchef  

3.8 

SkolL  
17 kap 
23-25 §§, 
17 kap 
26a§ 

Beslut om 
interkommunal 
ersättning 
introduktionsprogram 

Skolchef  

3.9 

SkolL  
24 kap 
5,6 §§,  
25 kap 
11, 15– 
16 §§ 

Beslut som avser bidrag 
för elev i särskilda 
utbildningsformer 
(fristående enheter) 

Skolchef  
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4. Förskola och skolbarnomsorg  
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.1  

Beslut om nedsättning av 
eller befrielse från avgift för 
plats i förskole- och 
skolbarnomsorgsverksamhet 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 
 

4.2  

Beslut om avstängning från 
plats 
På grund av bristande 
avgiftsbetalning. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

4.3  

Beslut om uppsägning av 
plats 
På grund av att förälder inte 
betalt avgift eller att platsen inte 
utnyttjas. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

4.4 
SkolL  
8 kap 
13 § 

Inhämta yttrande inför 
beslut om mottagande av 
förskolebarn från annan 
kommun 

Skolchef  

4.5 
SkolL  
8 kap 
13 § 

Beslut om att ta emot 
förskolebarn från annan 
kommun 

Skolchef  

4.6 
SkolL  
8 kap 
13 § 

Lämna yttrande till annan 
kommun inför dess beslut 
om ta emot förskolebarn 

Skolchef  

4.7 
SkolL  
8 kap 
12 § 3 st 

Beslut om 
överenskommelse med 
annan kommun om att 
denna i sin förskola, vid 
särskilda skäl, ska ta emot 
förskolebarn 

Rektor  

4.8 

Förordning 
(2020:115) 
om 
utbildning i 
vissa 
skolformer i 
skolväsendet 
vid spridning 
av viss 
smitta 
14 § 

Beslut om att erbjuda 
alternativt avslå ansökan om 
förskoleplats, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg 
enligt 14 § förordning 
(2020:115) om utbildning i 
vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning 
av viss smitta 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 
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5. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola  

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.1 

SkolL 
9 kap 15 § 
respektive 
10 kap 30 § 

Placering vid skolenhet 
Beslut om placering vid annan 
skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd om beslut 
enligt andra 
styckena (SkolL 28 
kap 12 § 
första stycket 6). 
 

5.2 
SkolL  
24 kap 
23–25 §§ 

Skolpliktens fullgörande 
Beslut att medge skolpliktigt 
barn rätt att fullgöra skolplikten 
på annat sätt. 

Skolchef 

Får överklagas hos 
allmän förvaltnings- 
domstol (SkolL 28 
kap 5 § första 
stycket 7). 

5.3 SkolL  
7 kap 10 § 

Uppskjuten skolplikt 
Prövning och beslut om att få 
fullgöra skolplikt först 
höstterminen det kalenderår då 
barnet fyller sju år. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd om beslut 
enligt andra 
styckena (SkolL 28 
kap 12 § 
första stycket 2). 

5.4 SkolL  
7 kap 14 § 

Skolplikts tidigare 
upphörande  
Prövning och beslut om tidigare 
upphörande av skolplikten. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd om beslut 
enligt andra 
styckena (SkolL 28 
kap 12 § 
första stycket 3). 

5.5 
SkolL 
7 kap 13 § 

Förlängning av skolplikt 
Prövning och beslut om 
förlängning av skolplikten. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt 
andra styckena 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 3). 

5.6 

SkolL 
7 kap 15 
och 16 
§§ 

Slutförande av skolgång 
Prövning och beslut om att elev 
får fortsätta i grundskolan även 
om skolplikten upphört. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.7 
SkolL 
24 kap 20-
22 § 

Beslut att anordna särskild 
undervisning i hemmet 
eller på annan lämplig plats 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

5.8 
SkolF 
9 kap 5–7 §§ 

Erbjudande och 
anordnande av språkval 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

5.9 

SkolL 10 kap 
4 § och 11 
kap 6 §, 
SkolF 9 kap 
8 § och 10 
kap 5 § 

Beslut om urval av ämnen 
som elevens val 
Beslut om vilka ämnen som ska 
ingå som elevens val 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

5.10 

SkolF  
9 kap 3 § 
och 10 kap 
2 § 

Beslut om ytterligare 
undervisningstid  
Utöver den garanterade 
undervisningstiden. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

5.11 

SkolF  
9 kap 4 § 
och 10 kap 
3 § 

Fördelning mellan 
årskurserna av 
undervisningstiden 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

5.12 SkolL  
9 kap 13 § 

Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun i 
förskoleklass 

Skolchef 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt  
25 § (SkolL 28 kap 
12 § första stycket 
4) 

5.13 

SkolL 10 kap 
24 § tredje 
stycket, 25 § 
och 27 § 

Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun i 
grundskolan 

Skolchef 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt  
25 § (SkolL 28 kap 
12 § första stycket 
4) 

5.14 

SkolL  
11 kap 24 § 
andra 
stycket p. 2, 
25 och  
26 §§ 

Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun i 
grundsärskolan 

Skolchef 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
om beslut enligt  
25 § (SkolL 28 kap 
12 § första stycket 
4) 

5.15 
SkolL  
9 kap 13 §, 
10 kap 25 § 

Inhämta yttrande inför 
beslut om att ta emot elev 
från annan kommun i 

Skolchef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

och 11 kap 
25 § 

förskoleklass, grundskola 
respektive grundsärskola 

5.16 

SkolL  
9 kap 13 §, 
10 kap 25 § 
och 11 kap 
25 § 

Lämna yttrande till annan 
kommun inför dess beslut 
om ta emot elev i 
förskoleklass, grundskola 
respektive grundsärskola 

Skolchef  

5.17 

SkolL 
9 kap 12 §, 
10 kap 24 §, 
11 kap 24 § 

Beslut om 
överenskommelse med 
annan kommun om att 
denna i sin förskoleklass, 
grundskola respektive 
grundsärskola, vid särskilda 
skäl, ska ta emot elev 

Skolchef  

5.18 SkolL  
7 kap 5 § 

Beslut om att ta emot elev 
i grundsärskola 

Verksamhets-
chef centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 1) 

5.19 
SkolL  
11 kap  
8 § 

Beslut om anpassning av 
utbildningen för elev i 
grundsärskolan 
Avgöra om eleven 
huvudsakligen ska läsa ämnen 
eller ämnesområden. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

5.20 SkolL  
7 kap 5 a § 

Utreda anmälan om att 
elev i grundsärskolan 
eventuellt inte tillhör 
målgruppen 

Rektor, 
Biträdande 
rektor, 
Verksamhets-
chef centrala 
elevhälsan 

Ska anmälas till 
hemkommunen. 

5.21 SkolL  
7 kap 5b § 

Beslut om att elev inte 
tillhör grundsärskolans 
målgrupp 

Verksamhets-
chef centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
(SkolL 28 kap 12 § 
första stycket 1) 

5.22 SkolL  
7 kap 5b § 

Beslut om att ta emot elev 
som inte längre tillhör 
grundsärskolans målgrupp i 
grundskolan eller se till att 
eleven på något annat sätt 
får föreskriven utbildning, 
samt vidta de åtgärder som 
krävs för övergången 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.23 

Förordning 
(2020:115) 
om 
utbildning i 
vissa 
skolformer i 
skolväsendet 
vid spridning 
av viss 
smitta 11 a § 

Beslut om fjärr- och 
distansundervisning (7 § i 
förordning (2020:115)), om 
det behövs på grund av att 
lärare eller elever inte är 
eller har varit närvarande i 
skolenhetens lokaler därför 
att de följer eller har följt 
en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten som 
avser sjukdomen covid-19. 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

 

6. Skolhälsovården 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.1 Hälso- och 
sjukvårdslag 

Verksamhetsansvar för 
skolhälsovården 

Verksamhets-
chef centrala 
elevhälsan 

 

 

7. Gymnasieskolan 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.1 

SkolL  
16 kap 
36, 43, 44 
och 47 §§ 

Beslut om att ta emot elev 
till nationellt 
program/nationell 
inriktning 

Rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd om beslut 
enligt § 36 (SkolL 
28 kap 12 § 
första stycket 7) 

7.2 
SkolL  
17 kap 14 § 

Prövning av behörighet 
och beslut om att ta emot 
elev till programinriktat 
val eller till 
yrkesintroduktion, 
utformad för en grupp av 
elever 

Rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande-
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § 
första stycket 7) 

7.3 

SkolL  
17 kap 11 § 
st. 2, GyF  
6 kap 2 § 

Beslut om mottagande av 
ungdomar till 
yrkesintroduktion eller 

Rektor  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

individuellt alternativ, om 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram uppfylls 

7.4 GyF  
7 kap 8 § 

Beslut om antagning vid 
senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

Rektor  

7.5  GyF  
7 kap 9 § 

Beslut att elev får byta 
studieväg Rektor  

7.6 
SkolL  
16 kap 48 § 

Lämna yttrande om 
placering utanför 
samverkansområdet 

Rektor  

7.7 

SkolL  
16 kap 
42, 43 44 
och 47 §§ 

Beslut om mottagande av 
elev inom 
samverkansområdet 

Rektor  

7.8 

SkolL  
16 kap 
42, 43 44 
och 47 §§ 

Beslut om mottagande av 
elev utanför 
samverkansområdet 

Rektor  

7.9 GyF  
9 kap 7 § 

Beslut om förlängning av 
undervisning på nationellt 
program 

Rektor  

7.10 GyF  
7 kap 3 § 

Beslut om antalet platser 
som ska avsättas för fri 
kvot 

Rektor  

7.11 GyF  
7 kap 3 § 

Beslut om antagning av 
sökande till 
gymnasieskolan på fri kvot 

Rektor  

7.12 GyF  
4 kap 7 § 

Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som 
individuellt val 

Rektor  

7.13 GyF  
4 kap 22 § 

Beslut om antal 
undervisningstimmar för 
varje kurs och fördelning 
under läsåret 

Rektor  

7.14 
GyF  
4 kap 12 § 
st. 2 

Ansvar för att skaffa plats 
för det arbetsplatsförlagda 
lärandet 

Rektor 
Rapporteras endast 
om platser inte kan 
erbjudas. 

7.15 SkolL  
15 kap 15 § 

Meddela hemkommunen 
om en elev börjar eller 
slutar vid gymnasieskolan i 
Tidaholms kommun. 

Rektor  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.16  

Beslut om stöd till elev 
som har rätt till studiehjälp 
enligt studiestödslagen 
(1999:1395) i form av 
dagliga resor mellan 
bostaden och skolan 
 
Lag (1991:1110) om 
kommunernas skyldighet 
att svara för vissa elevresor 
2 §. Förordning 
(1991:1120) om 
kommunernas skyldighet 
att svara för vissa 
elevresor. 

Rektor  

7.17 
SkolL  
17 kap 6 
§ 

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

Rektor  

 
8. Gymnasiesärskolan 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

8.1 SkolL  
18 kap 5 § 

Beslut om elev tillhör 
målgruppen för 
gymnasiesärskolan 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 8) 

8.2 
SkolL  
18 kap 6 § 

Utreda anmälan om att 
elev i gymnasiesärskolan 
eventuellt inte 
tillhör målgruppen 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

 

8.3  
SkolL  
18 kap 7 § 

Beslut om att elev inte 
tillhör gymnasiesärskolans 
målgrupp 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 8) 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

8.4  SkolL  
18 kap 7 § 

Beslut om att erbjuda elev 
som inte längre tillhör 
gymnasiesärskolans 
målgrupp utbildning i 
gymnasieskolan eller 
vuxenutbildning, samt 
vidta de åtgärder som 
krävs för övergången 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

 

8.5 SkolL  
19 kap 29 § 

Prövning och beslut om 
mottagande av elev till 
nationellt 
program/inriktning 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 7) 

8.6 

SkolL  
19 kap 29, 
40 och 40a 
§§ 

Prövning och beslut om 
mottagande av elev till 
individuellt program 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 7) 

8.7 
SkolL  
19 kap 41 § 

Lämna yttrande om 
placering utanför 
samverkansområdet 

Rektor  

 

9. Vuxenutbildningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

9.1 

SkolL  
20 kap 13 § 
och 14 § st. 
2 

Beslut om mottagande till 
utbildning på 
grundläggande nivå eller 
särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

Rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 9) 

9.2  
SkolL  
20 kap 
22–23 §§ 

Beslut om mottagande 
och antagning till 
utbildning på gymnasial 
eller särskild utbildning på 
gymnasial nivå 

Rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 9) 

9.3 
SkolL  
20 kap 33 § 

Beslut om mottagande till 
utbildning i svenska för 
invandrare 

Rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

kap 12 § första 
stycket 9) 

9.4 
SkolL  
20 kap 14 
och 21 §§ 

Vidarebefordra 
ansökningar och avge 
yttrande till annan 
huvudman 

Rektor  

9.5 
SkolL  
20 kap 9 § 
st. 2 

Beslut om upphörande av 
utbildning  
Beslut att utbildningen ska 
upphöra om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen eller annars 
inte gör tillfredsställande 
framsteg. 

Rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
nämnd (SkolL 28 
kap 12 § första 
stycket 10) 

9.6 
SkolL  
20 kap 9 § 
st. 3 

På nytt bereda elev 
utbildning  
Gäller svenska för invandrare 
och om det finns särskilda skäl 
för det. 

Rektor 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämn 
d (SkolL 28 kap 12 
§ första stycket 11) 

9.7 VuxF  
2 kap 27 § 

Ansvar för att skaffa plats 
för det arbetsplatsförlagda 
lärandet 

Rektor 
Rapporteras 
endast om platser 
inte kan erbjudas 

 

10. Kulturskolan 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

10.1  
Beslut om avstängning 
p.g.a. bristande 
avgiftsbetalning 

Chef för 
Kulturskolan 
Smedjan 

 

 

11. Skolskjuts 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

11.1 

SkolL  
9 kap 15b § 
10 kap 32 §, 
11 kap 31 § 
och 18 kap 
30 § 

Beslut om skolskjuts Trafikansvarig 

Får överklagas hos 
allmän 
förvaltningsdomstol 
(SkolL 28 kap 5 § 
första stycket 5) 
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12. Åtgärder mot kränkande behandling 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

12.1 

SkolL  
6 kap 
8 §, DL 3 
kap 18 § 

Upprätta plan mot 
kränkande behandling/ 
likabehandlingsplan 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

 

12.2 

SkolL  
6 kap 10 §, 
DL 2 kap  
7 § 

Skyndsamt utreda 
omständigheterna kring 
uppgivna 
kränkningar/trakasserier 
samt i förekommande fall 
vidta åtgärder 

Rektor, 
Biträdande 
rektor 

Delegeras under 
förutsättning att 
aktuella åtgärder 
omfattas av 
delegats 
beslutsrätt. 

12.3 SkolL  
6 kap 10 § 

Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling Skolchef  

 

13. Dataskyddsförordningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

13.1 
DSF  
Art. 12.5 

Beslut om att ta ut avgift 
eller att vägra att 
tillmötesgå begäran 

Skolchef  

13.2 DSF Art. 15 

Beslut om registrerads rätt 
till tillgång till 
personuppgifter som 
behandlas 

Skolchef  

13.3 DSF Art. 16 Beslut om rättelse av 
felaktiga personuppgifter Skolchef  

13.4 DSF Art. 17 Beslut om radering av 
personuppgifter Skolchef  

13.5 DSF Art. 18 
Beslut om rätt till 
begränsning av behandling 
av personuppgifter 

Skolchef  

13.6 DSF Art. 19 

Beslut om anmälan till 
tredje man avseende 
rättelse eller radering av 
personuppgifter och 
begränsning av behandling 

Skolchef  

13.7 DSF Art. 20 Beslut om dataportabilitet Skolchef  

13.8 DSF Art. 21 
Beslut om invändningar 
mot behandling av 
personuppgifter 

Skolchef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

13.9 DSF  
Art. 28.3 

Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Den som ingått 
huvudavtalet 
eller ansvarar 
för 
huvudavtalet. 

Se rutin tecknande 
av personuppgifts- 
biträdesavtal. 

13.10 DSF Art. 33 

Beslut om en 
personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till 
tillsynsmyndighet 

Skolchef 
Se rutin 
personuppgifts- 
incident. 

 

Undertecknande av handlingar med mera 

Ärende/Beslut  Undertecknas 
av 

Kontrasigneras 
av Anmärkning 

Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av 
nämnden 

Nämndens 
ordförande, vid 
dennes förfall 
nämndens vice 
ordförande 

 

 

Undertecknande av avtal 
fattade på delegation – 
arbetsutskott 
Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt 
som inte kräver beslut av nämnden 
eller som tjänsteman eller 
arbetsutskott kan besluta på 
delegation av nämnden. 

Arbetsutskottets 
ordförande, vid 
dennes förfall vice 
ordförande 

 

 

Undertecknande av avtal 
fattade på delegation – 
tjänstemän 
Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt 
som inte kräver beslut av nämnden 
eller som tjänsteman kan besluta på 
delegation av nämnden. 

Den som fattat 
beslutet 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 107 Information om barn- och 
utbildningsnämndens fattade beslut 
BUN 2022/200 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 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 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-11-16. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/200 

2022-11-16 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om barn- och 
utbildningsnämndens fattade beslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

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 
 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-24 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 109 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
BUN 2022/392 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 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. 

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 
- Förvaltningen 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. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, skolchef Anneli Alm, 

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

2022-11-09. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/392 

2022-11-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
Förslag till 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. 

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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 179/2022 ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 179 Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
KS 2022/315 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören 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 kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

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

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, det vill säga samtliga nämnder. Kommunstyrelsen bör därför uppmana övriga 
nämnder att fatta motsvarande beslut för sin personal.  

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

Förslag till beslut 
- Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören 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 kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-11-09 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 8/2022 ”Beslut om införande av 

anställningsrestriktioner”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Införande av anställningsrestriktioner”, personalchef Maria Johansson, 

2022-10-12. 

Sändlista 
Personalenheten 
Berörda nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-24 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 110 Information om årlig redovisning av riktade 
statsbidrag 
BUN 2022/202 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 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 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-11-17. 
 Redovisning statsbidrag december 2022. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/202 

2022-11-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Federico Dell’Anna, ekonom 

Tjänsteskrivelse – Information om årlig redovisning 
av riktade statsbidrag 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

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

Utredning 
Inför 2022 års budget var det flera stora statsbidrag som var osäkra och därför inte lagts 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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning statsbidrag december 2022. 
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Projektkod/
Ativitet Statsbidrag tkr

Utfall 2021 Budget Utfall Prognos Prognosavvikelse
10063 Lärarlönelyftet 3041 3089 -3089

631 Lovskola sommar 406 100 270 -170
631 Lovskola övriga lov 0
642 Karriärtjänst 1341 1730 -1730

10076 Likvärdig skola 8663 8213 8675 -462
660 Lärarassistenter 552 550 547 3

Högskolestudier specialpedagogik 80 100 160 -60
Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2119 1856 1856 0 Tidigare mindre barngrupper och kvalitetsäkrande åtgärder
Maxtaxa 2362 2345 2345 0
Introduktionsprogram 0

10066 Läxhjälp 1306 1200 1200
Skolmiljarden 1476 0 1648 -1648
BOA 92 200 184 16
Förstärkt elevhälsa 0 0

10105 Språkutveckling förskolan 379 0 364 -364
14564 20504 0 -5940

0
Migrationsverket Utfall Budget Utfall Prognos

0
FK och Grundskola 800 500 125 250 125
Gymnasiet 0 0 0
Schablon 848 450 448 224 -222

0
950 573 474 -97

0
Övriga bidrag Utfall Budget Utfall Prognos

614 Kulturaktiviteter 378 400 353 47
10013 Skapande skola 230 350 240 110 Kulturrådet
*031 EU-Mjölkstöd 138 0 Gått över till SBN

750 593 0 157

2022
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/109 

2022-12-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Federico Dell’Anna, ekonom 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av 
helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden 
avseende november månad år 2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende november månad år 2022.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 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. 
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Barn- och utbildningsnämnd, Helårsprognos november 2022 3(9) 

1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 
nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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2 Sammanfattning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – november 2022 är 
ett överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,76 procent 
av periodens budget och beror till största delen på minskade personalkostnader inom 
förskoleverksamheten samt på ej periodiserade intäkter som faktureras och betalas 
terminsvis. 

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott mot budget på 2,0 miljoner. 
Överskottet beror på minskade personalkostnader inom grundskoleverksamheten som 
delvis bidrar till att kompensera ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2022 
ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) 
för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller 
avbrutit sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom 
ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare 
ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över 
verksamheten som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 
Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

Organisation 

 
Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (varav två förskolor även har 
verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor för åk F-6 med tillhörande 
fritidshem, en grundskola för åk 7–9, grundsärskola (träningsskola, 1-6 och 7-9), 
gymnasieskolan Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan Smedjan samt KompetensCentrum 
som anordnar vuxenutbildning. 
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4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 
utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – november 2022 är 
ett överskott mot budget på 6,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,76 procent 
av periodens budget. 

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott mot budget på 2,0 miljoner kronor. 
Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av nämndens budgetram för år 2022. Det beräknade 
överskottet motsvarar resultatet som förskolan förväntas redovisa på grund av statligt 
stöd för sjuklönekostnader och brist på personal att rekrytera efter kompensation för 
ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 
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Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad oktober-
månad). 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Helårs-
prognos 

x 352 618 353 118 352 618 352 618 x x 352 618 352 618 350 618 350 618 

Budgetra
m 

 352 618 352 618 352 618 352 618   352 618 352 618 352 618 352 618 

Avvikelse 
(mnkr) 

 0 -500 0 0   0 0 2 000 2 000 

Avvikelse 
(%) 

0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

mot budget 
2022 

Utfall 2021 

 
2022-01-01 
2022-11-30 

2022-01-01 
2022-11-30 

2022-01-01 
2022-11-30 

2021-01-01 
2021-11-30 

Verksamhetens intäkter 62 574 63 387 -813 86 530 

Verksamhetens kostnader -376 517 -383 520 7 003 -393 228 

- varav personalkostnader -247 547 -247 714 167 -258 837 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-313 943 -320 133 6 190 -306 698 

Budgetram 320 133 320 133 0 308 873 

Nämndens avvikelse 6 190 0 6 190 2 175 

 

   Ack. 202201 - 202211  Helår 2022 

Verksamhet 
procentfördelad 
(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 669 927 259  1 012 

Musikskola / 
kulturskola 

 4 016 4 182 166  4 626 

Förskola  76 758 80 491 3 733  88 663 

Fritidshem  17 113 17 700 588  19 410 

Grundskola inkl. 
FK 

 140 254 140 341 87  154 758 

Obligatorisk 
särskola 

 7 601 8 515 914  9 363 

Gymnasieskola  50 664 52 784 2 120  58 148 

Gymnasiesärskola  5 635 5 108 -527  5 572 

KC  11 235 10 085 -1 150  11 065 

Totalt  313 944 320 134 6 190  352 617 
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Exported 2022-12-01 

Under perioden januari – november avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 
period på följande sätt: 

 Avvikelsen för förskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 3,7 miljoner 
kronor. Överskottet orsakas till största delen av att verksamheten har fått 
intäkter från staten för att täcka ökade sjuklönekostnader samtidigt som det 
har varit svårt att rekrytera både ordinarie förskole pedagoger och vikarier. 

 Grundskolan visar ett resultat som är i balans med budget. I resultatet ingår 1,2 
miljoner kronor i ej förbrukade medel riktade mot ytterskolorna. 

 Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 2,1 
miljoner kronor som beror på ej periodiserade intäkter i form av statsbidrag. 

 Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 1,15 
miljoner kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial 
vuxenutbildning som vi söker gemensamt i Skaraborg betalas ut terminsvis i 
efterskott utifrån producerade poäng. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  Prognos 
2022 

Budget 2022 
Avvikelse 
Prognos 
- Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 74 637 68 716 5 921 92 353 

Verksamhetens kostnader -425 255 -421 334 -3 921 -432 816 

- varav personalkostnader -277 188 -273 188 -4 000 -284 218 

Verksamhetens nettokostnader -350 618 -352 618 2 000 -340 463 

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 2 000 0 2 000 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

att 2022 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 

att lönerevisionen för år 2022 är beräknad till 2,5 procent. 

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

att "nya" förskolan i Madängsholm tas i bruk år 2023. 

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

att riktade statsbidrag uppgår till 19 miljoner kronor för år 2022. 

att bidrag från migrationsverket uppgår till 1 miljon för år 2022. 

Åtgärdsplan 

Följande åtgärdsplan innehåller åtgärder för 1,0 miljoner kronor och är framtagen i 
samband med helårsprognosen april som visade ett underskott på grund av uteblivet 
statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt ökade placeringskostnader på 
gymnasiesärskolan. De flesta åtgärderna i åtgärdsplanen är redan genomförda och 
bidrar till senaste prognosen. 
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Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklud
erad i 
progn

os 
(ja/nej

) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

Grundskolan Vakant 
ledningstjänst 

202204 ja 200   Ledningstjänst tillsätts 
först i augusti 

Grundskolan Anpassningar i 
organisation 
kring läxhjälp* 

202207 ja  500  Minskad verksamhet 

Samtliga kostnad för 
implementerin
g av IT-system 

202207 ja 400   Kostnad för 
införandet läggs som 
anläggning 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 
för övergripande 
fortbildning 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 
för övergripande 
inköp såsom datorer 

Förskolan Fortbildning 202205 ja 200   Delvis överskott från 
VT, räknar med 
oförändrad 
verksamhet HT 

        

        

        

        

Totalt 1 000 500   
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-24 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 111 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende november 
månad år 2022 
BUN 2022/109 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

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

Då november månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som skickas med i 
kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

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

utbildningsnämnden avseende november månad år 2022”, förvaltningsekonom Federico 
Dell’Anna, 2022-11-17. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/201 

2022-12-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om prioriterade 
anpassningar inför barn- och utbildningsnämndens 
budget år 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att prioritera ekonomiska anpassningar i enlighet med förvaltningens 
förslag 

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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet kan i stor utsträckning komma att påverka barn och elever i barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Ekonomiska anpassningar kan få konsekvenser i form av 
att resurser och lokaler kan komma att förändras. 

Beslutsunderlag 
 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. 
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Identifierade anpassningar budget 2023 (mnkr)

2,0 Minskning av reserven för oförutsedda behov till 1,0 mnkr

1,25 Försteförskollärare

0,5 Kulturskolans nya organization HT 2023

0,25 Madängsholms förskola i ny drift (halvårseffekt)

0,6 Införandet av bemanningsenheten

4,0 Grundskola (stödpersonal)

2,0 Likvärdighet inom grundskolan (ytterskolor)

0,9 Prognos Gymnasiesär och särskilt stöd

1,0 Nolla ut reserven för oförutsedda behov

• Anpassningar att identifiera: 12,5 mnkr

• Budgetram 2023: 361,5 mnkr

Barn- och utbildningsnämnd 

Budgetförutsättningar 2023

10,6 mnkr

1,9 mnkr
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-11-24 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

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, bland annat avseende grundskolorna.  

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

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

anpassningar inför nämndens budget år 2023: 
o  

 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut samt att arbetsutskottet beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om prioriterade anpassningar inför barn- och 

utbildningsnämndens budget år 2023”, skolchef Anneli Alm, 2022-11-17- 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 109/2022 ”Barn- och utbildningsnämndens 

ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-10-05. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-10-05 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 109 Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2023 
BUN 2022/201 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att gå vidare i budgetarbetet med följande prioriterade anpassningar: 

o Oförutsedda medel (2 miljoner) 
o Satsningen förste förskolelärare (1,25 miljon) 
o Bemanningsenheten (0,6 miljon) 
o Madängsholms förskola halvårseffekt (0,25 miljon) 
o Likvärdighetspeng för ytterskolorna (2 miljoner) 
o Kulturskolan (0,5 miljon) 
o Grundskolan (4 miljoner) 

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. Detta för att 
ge vägledning om vilka områden som bör utredas vidare inför kommande ekonomiska 
anpassningar. 

Vid sammanträdet presenteras budgetförutsättningar inför år 2023 och nämnden för dialog kring 
vilka ekonomiska anpassningar som ska prioriteras i det fortsatta budgetarbetet. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att gå vidare i budgetarbetet 

med följande prioriterade anpassningar: 
o Oförutsedda medel (2 miljoner) 
o Satsningen förste förskolelärare (1,25 miljon) 
o Bemanningsenheten (0,6 miljon) 
o Madängsholms förskola halvårseffekt (0,25 miljon) 
o Likvärdighetspeng för ytterskolorna (2 miljoner) 
o Kulturskolan (0,5 miljon) 
o Grundskolan (4 miljoner) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 

2023”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-09-26. 
 Budgetförutsättningar 2023 september_uppdaterad. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-11-22 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Information från skolchef 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

62



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-11-22 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-11-22 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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