
 1/3 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Digitalt/Sessionssalen, 2021-05-20 kl. 08:30-13:00 
Ajournering mellan kl. 09:30-09:35, 10:25-10:35 samt 12:05-12:10. 
§§ 58–68 

 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson 
(MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (M), Marika Lund (SD) §§ 58–63 samt § 67 
 
Tjänstgörande ersättare 
Ulf Persson (C) 
Pia Blomqvist (S) §§ 64-66 samt § 68 
 
Ersättare 
Othmar Fiala (S) §§ 58–63 
 
Tjänstepersoner 
Susanne Swärd, trafiksamordnare § 60 
Bengt Höglander, konsultationsteamet § 61 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom § 62 
Carina Ålebring Jonsson, kvalitetsutvecklare § 63 
Anneli Alm, skolchef §§ 58–63 samt § 67 
Sandra Teike, digital administratör 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

 
Justering 
Utses att justera: Björn Yngvesson (KD)  
Justeringens tid: 2021-05-27 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Björn Yngvesson (KD)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-05-27 – 2021-06-18 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-05-20 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Johanna Aldén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 
§ 58 Information om inkomna beslut och skrivelser 4 
§ 59 Information om delegationsbeslut 5 - 6 
§ 60 Information om skolskjuts 7 
§ 61 Information om konsultationsteamet 8 
§ 62 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari – april år 2021 
9 

§ 63 Information om kvalitetsredovisning av läsåret 2020/2021 
samt förslag på nya verksamhetsmål 

10 - 
11 

§ 64 Beslut om svar på skrivelse från Sveriges Skolledarförbund 
Tidaholm 

12 - 
13 

§ 65 Beslut om samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i 
Skaraborg 

14 

§ 66 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ida Davidsson (-) 

15 

§ 67 Information från skolchef 16 
§ 68 Information från ordförande 17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/4 

§ 58 Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 
Kommunfullmäktige 
BUN 2021/209. Kommunfullmäktiges beslut (§49/2021) om rapport över 
medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder. 
 
BUN 2021/210. Kommunfullmäktiges beslut (§50/2021) om rapport över 
motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2021/156. Kommunstyrelsens beslut (§69/2021) att godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 
avseende år 2020. 

 
BUN 2021/157. Kommunstyrelsens beslut (§72/2021) om uppföljning av 
månadsrapporter för januari-februari 2021.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2020/99. Samhällsbyggnadsnämndens beslut (§56/2021) att projektera 
anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering på del av 
fastigheten Madängsholm 5:37 samt att informera Madängsholms 
samhällsförening om projektet. 

 
Polismyndigheten 
BUN 2021/141. Polisanmälan om skadegörelse vid Hellidsskolan. Vid 
händelsen har någon tänt eld på en papperskorg som finns på en av skolans 
toaletter.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-05. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/5 

§ 59 Information om delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-04-08 12.1  BUN 2020/493 Trafikansvarig  

2021-04-08 12.1  BUN 2021/107 Trafikansvarig  

2021-04-08 13.3  Id nr 227675 
Id nr 227703 

Skolchef  
 

2021-04-09 13.3  Id nr 227903 Skolchef  
 

2021-04-09 12.1  BUN 2021/143 Trafikansvarig  

2021-04-12 12.1  BUN 2021/148 Trafikansvarig  

2021-04-12 13.3  Id nr 228463 
Id nr 228546 

Skolchef  
 

2021-04-13 13.3  Id nr 229146 Skolchef  
 

2021-04-14 13.3  Id nr 229420 Skolchef  
 

2021-04-14 7.4  BUN 2021/41 Rektor 
 

2021-04-15 1.1  BUN 2020/472 Ordförande 
 

2021-04-16 13.3  Id nr 229959 Skolchef  
 

2021-04-20 13.3  

Id nr 230502 
Id nr 231259 
Id nr 231260 
Id nr 231265 
Id nr 231270 

Skolchef  
 

2021-04-21 13.3  Id nr 231443 
Id nr 231568 

Skolchef  
 

2021-04-21 1.4  

BUN 2021/113 
BUN 2021/114 
BUN 2021/115 
BUN 2021/116 

Rektor  
 

2021-04-21 1.4  BUN 2021/111 Rektor  
 

5



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

2021-04-22 1.1  BUN 2021/166 Ordförande 
 

2021-04-23 1.1  BUN 2021/166 
BUN 2021/178 

Ordförande 
 

2021-04-26 13.3  Id nr 232469 Skolchef  
 

2021-04-26 1.1  BUN 2021/166 
BUN 2021/178 

Ordförande 
 

2021-04-27 1.1  BUN 2021/178 Ordförande 
 

2021-04-28 13.3  Id nr 233150 
Id nr 233302 

Skolchef  
 

2021-04-29 1.1  BUN 2020/472 
BUN 2021/178 

Ordförande 
 

2021-04-29 13.3  Id nr 233428 
Id nr 233486 

Skolchef  
 

2021-04-29 5.12  BUN 2021/151 Skolchef  
 

2021-04-30 1.1  BUN 2021/166 
BUN 2021/178 

Ordförande 
 

2021-04-30 13.3  Id nr 233937 Skolchef  
 

2021-05-03 13.3  Id nr 234480 Skolchef  
 

2021-05-04 13.3  Id nr 234646 Skolchef  
 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-04.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/163 

§ 60 Information om skolskjuts 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Trafiksamordnaren lämnar terminsvis uppdaterad information till barn- och 
utbildningsnämnden om arbetet kring skolskjutsar inom Tidaholms kommun. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2021 

”Information om skolskjuts”, 2021-05-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-04-20. 
 Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i Tidaholms 

kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/164 

§ 61 Information om konsultationsteamet 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden informeras om konsultationsteamets arbete. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 37/2021 

”Information om konsultationsteamet”, 2021-05-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om konsultationsteamet”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-04-23.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/83 

§ 62 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – april år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari-april år 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport april 2021 (Barn- och utbildningsnämnd), 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2021 

”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – april år 2021”, 2021-05-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-april år 2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-04-21. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/55 

§ 63 Information om kvalitetsredovisning av läsåret 2020/2021 
samt förslag på nya verksamhetsmål 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga den sammanfattade 
informationen om kvalitetsredovisningarna till handlingarna. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom de framtagna 
verksamhetsmålen fram tills beslut om verksamhetsplan fattas. Med 
reservation för att de kan komma att ändras eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna fastställs senare under året. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rektorerna inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet har gjort en 
kvalitetsredovisning av läsåret 2020/2021 för sina respektive enheter. En 
sammanfattning av dessa presenteras vid nämndsammanträdet. 
 
Kvalitetsredovisningarna ligger till grund för framtagandet av nya 
verksamhetsmål. Förvaltningen har arbetat fram förslag på nya 
verksamhetsmål utifrån vad som framkommit av kvalitetsredovisningarna. 
Dessa presenteras vid sammanträdet.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
den sammanfattade informationen om kvalitetsredovisningarna till 
handlingarna. (Förslag 1) 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
de föreslagna verksamhetsmålen med reservation för att de kan 
komma att ändras eftersom de ekonomiska förutsättningarna fastställs 
senare under året. (Förslag 2) 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att stå 
bakom de framtagna verksamhetsmålen fram tills beslut om 
verksamhetsplan fattas. Med reservation för att de kan komma att 
ändras eftersom de ekonomiska förutsättningarna fastställs senare 
under året. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag (1) under proposition och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag (2) och ordförandens förslag 
mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla 
ordförandens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 PowerPoint presentation ”Kvalitetsredovisning av läsåret 20-21 samt 

förslag på nya verksamhetsmål”, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring 
Jonsson, 2021-05-20. 

 Förslag på nya verksamhetsmål, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring 
Jonsson. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2021 
”Information om kvalitetsredovisning av läsåret 2020/2021 samt förslag 
på nya verksamhetsmål”, 2021-05-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om kvalitetsredovisning av läsåret 
2020/2021 samt förslag på nya verksamhetsmål”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2021-04-29.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/149 

§ 64 Beslut om svar på skrivelse från Sveriges Skolledarförbund 
Tidaholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skicka gemensam skrivelse 
från S och V samt gemensam skrivelse från oppositionen till Sveriges 
Skolledarförbund i Tidaholm. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svaren på skrivelsen ska 
finnas med i protokollet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Skolledarförbund Tidaholm har inkommit med en skrivelse ställd till 
barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen framförs några frågeställningar till 
nämnden. 
 
S och V har tagit fram ett gemensamt svar och oppositionen har tagit fram ett 
gemensamt svar. Vid sammanträdet läses respektive svar upp för alla 
mötesdeltagare. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att skicka 
gemensam skrivelse från S och V samt gemensam skrivelse från 
oppositionen till Sveriges Skolledarförbund i Tidaholm. 

- Lisbeth Ider (V) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att svaren på 
skrivelsen ska finnas med i protokollet.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Ider.  
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Iders tilläggsyrkande under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Svar till Sveriges Skolledarförbund Tidaholm från S och V BUN. 
 Svar till Sveriges Skolledarförbund Tidaholm från oppositionen BUN, 

med bilaga 1 (elevunderlag) och bilaga 2 (forskningsstudie). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2021 

”Beslut om svar på skrivelse från Sveriges Skolledarförbund 
Tidaholm”, 2021-05-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse från Sveriges 
Skolledarförbund”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-04-29. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Barn- och utbildningsnämnden beslut § 46/2021 ”Information om 
skrivelse från Sveriges Skolledarförbund”, 2021-04-15. 

 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden från Sveriges 
Skolledarförbund Tidaholm. 

 
Sändlista 
Sveriges Skolledarförbund Tidaholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/152 

§ 65 Beslut om samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i 
Skaraborg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta samverkansavtal för 
gymnasieutbildningarna i Skaraborg för perioden  
2021-07-01 - 2023-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna i Skaraborg samverkar kring gymnasieutbildningarna och 
samverkansavtalet har nu reviderats. Ny avtalsperiod är  
2021-07-01 - 2023-12-31. 
 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund föreslår medlemskommunerna 
att anta Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg för perioden  
2021-07-01 - 2023-12-31. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 47/2021 

”Beslut om samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg”, 
2021-05-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal för 
gymnasieutbildningarna i Skaraborg”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-04-29. 

 Protokollsutdrag § 23 ”Beslut om förslag till Samverkansavtal för 
gymnasieutbildningarna i Skaraborg”, Skaraborgs Kommunalförbund. 

 Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021–2023. 
 
Sändlista 
Skaraborgs Kommunalförbund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/162 

§ 66 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ida Davidsson (-) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Elisabeth Alfredsson 
(M) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter 
Ida Davidsson (-). 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omedelbart justera 
paragrafen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Ida Davidsson (-) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och har därefter 
förrättat fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade att utse Elisabeth 
Alfredsson (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden för perioden  
2021-04-12 till 2022-12-31. 
 
Kommunfullmäktige har även förrättat fyllnadsval av ersättare till barn- och 
utbildningsnämnden efter Elisabeth Alfredsson (M) och beslutade att utse 
Johan Liljegrahn (M) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden 
2021-04-12 till 2022-12-31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ida Davidsson (-). 
 
Förslag till beslut 

 Björn Yngvesson (KD) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 
att utse Elisabeth Alfredsson (M) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ida Davidsson (-). 

 Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
omedelbart justera paragrafen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ledamot i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ida Davidsson (-)”, 
nämnsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-04. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 35/2021 ”Fyllnadsval av ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden efter Ida Davidsson (-)”, 2021-04-12. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 34/2021 ”Beslut om entledigande från 
uppdrag Ida Davidsson (-)”, 2021-04-12. 

 
Sändlista 
Kommunledningskansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/1 

§ 67 Information från skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Nulägesrapport med anledning av covid-19. 
- Flera klasser inom grundskolorna har vissa dagar under de senaste 
veckorna haft distansundervisning med anledning av hög sjukfrånvaro. 
Läget är nu dock lugnare och smittspridningen har dämpats. 
- Fortsatt växelvis fjärr- och distansundervisning för årskurs 7 och 8 på 
Hellidsskolan samt Rudbecksgymnasiet de sista veckorna av terminen. 

o Eleverna har genomfört omval till gymnasiet. 18 fler elever har sökt till 
Rudbecksgymnasiet. 

o Uppmaning till ledamöterna om direkta samtal med skolchef vid frågor 
och dialog kring skolchefs uppdrag. Detta ger skolchef möjlighet att 
bemöta åsikter som framförs. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-05-04.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/2 

§ 68 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Ordföranden har fattat flertalet delegationsbeslut om 
distansundervisning de senaste veckorna. 

o Ordföranden har fått erbjudande om och har tackat ja till möte med 
Avonova. 

o Närvaroteamet behålls fram till årsskiftet 2021/2022. Därefter saknas 
finansiering till projektet. 
 

Val av mötesobservatör samt sammanfattning av arbetsmiljön vid 
sammanträdet 
Innan ärendena på dagordningen behandlas har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat utse Ann-Sofie Hagenvind (S) som 
mötesobservatör. Oppositionen avstår från att anmäla mötesobservatör från 
oppositionens sida. 
 
Vid sammanträdets slut informerar mötesobservatören om sina iakttagelser 
från sammanträdet. Övriga mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön 
upplevts under sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-05-04.
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