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

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunstyrelsen 
BUN 2022/195. Kommunstyrelsens beslut (§ 138/2022) om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022. 

BUN 2022/197. Kommunstyrelsens beslut (§ 144/2022) om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan. 

BUN 2022/341. Kommunstyrelsens beslut (§ 146/2022) om utredning om förutsättningar för att 
använda Microsoft 365. Av beslutet framgår bland annat att kommunstyrelsen rekommenderar 
samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra konsekvensbedömning avseende 
innehållsdata och personuppgifter som behandlas i Microsoft 365 samt klassning av informationen 
som hanteras i Microsoft 365 och riskanalys. 

Kultur- och fritidsnämnden 
BUN 2022/342. Kultur- och fritidsnämndens beslut (§ 53/2022) om ansökan om folkhälsomedel till 
Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa.  

Skolinspektionen 
BUN 2022/87. Skolinspektionens beslut om att godkänna Olinsgymnasiet i Skara AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun.  
 
BUN 2022/102. Skolinspektionens beslut om att godkänna Olinsgymnasiet i Skara AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro i Tibro kommun. 

BUN 2022/78. Skolinspektionens beslut om att godkänna JENSEN education college AB som 
huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde i Skövde kommun. 

BUN 2022/80. Skolinspektionens beslut om att avslå ansökan om godkännande av Lärande i 
Sverige AB som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella el- och energiprogrammet 
inriktning dator- och kommunikationsteknik vid Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun. 

Polismyndigheten 
BUN 2022/337. Polisanmälan om inbrott på förskolan i Valstad. 
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BUN 2022/348. Polisanmälan om olovligt förfogande genom att en elevdator glömts på en 
spårvagn. Polismyndigheten inleder inte förundersökning då det anses uppenbart att brottet inte 
går att utreda. 

Skolverket 
BUN 2022/343. Skrivelse till huvudman om samordnarinsatsen för nyanländas lärande. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

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

Johanna Aldén, 2022-10-03. 
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§ 111 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2019-12-10 9.4 Avslag elev från annan kommun 
(omfattar fyra elever) 

BUN 
2022/210 

Rektor  
 

2020-09-21 9.5 
Utskrivning av elever 
yrkesutbildning  
(omfattar fyra elever)  

BUN 
2020/98 

Rektor  
 

2020-10-12 9.5 Utskrivning av elever gymnasial kurs 
(omfattar tre elever) 

BUN 
2020/98 

Rektor  
 

2020-10-16 9.5 Utskrivning elev kockutbildning BUN 
2020/98 

Rektor  
 

2022-06-10 3.1 Ändring och komplettering av 
beslutattestanter  

BUN 
2022/1 

Skolchef 
 

2022-08-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-08-15 3.1 Ändring och komplettering av 
beslutattestanter  

BUN 
2022/1 

Skolchef 
 

2022-09-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-09-05 5.11 Beslut om timplan Forsenskolan BUN 
2022/307 

Rektor 
 

2022-09-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
337551 
337859 
337881 

Skolchef  
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2022-09-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
338307 
338342 
338481 

Skolchef  
 

2022-09-08 7.17 

Beslut att vid särskilda skäl och på 
begäran av elev minska 
utbildningens omfattning för den 
enskilde eleven vid studier på 
introduktionsprogrammet  
(omfattar två elever) 

BUN 
2022/328 

Tf. Rektor 
 

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

Id nr 
338728 
338731 
338736 
338739 
338746 
338753 
338863 
338898 

Skolchef  
 

2022-09-12 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
339217 

Skolchef  
 

2022-09-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
340771 

Skolchef  
 

2022-09-14 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/318 

Trafikansvarig 
 

2022-09-15 4.2 
Beslut om avstängning från plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 

BUN 
2022/325 

Bitr. Rektor  
 

2022-09-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
340943 
340953 
340961 
340972 
341048 
341062 
341066 
341130 

Skolchef  
 

2022-09-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
341657 
341937 

Skolchef  
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2022-09-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
342452 

Skolchef  
 

2022-09-20 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
342539 
342983 
343187 
343233 
343252 
343255 

Skolchef  
 

2022-09-21 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
344277 
344336 

Skolchef  
 

2022-09-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
344612 

Skolchef  
 

2022-09-23 13.10 
Beslut om att anmäla 
personuppgiftsincident till 
Integritetsskyddsmyndighetem 

BUN 
2022/334 

Skolchef  
 

2022-09-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
345469 
345587 
345612 
345716 

Skolchef  
 

2022-09-26 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/315 

Trafikansvarig 
 

2022-09-27 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
345942 
346006 

Skolchef  
 

2022-09-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
346407 
346607 
346647 
346814 
346825 

Skolchef  
 

2022-09-29 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
347421 
347428 
347439 
347552 

Skolchef 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

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

2022-10-03. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-09-01--2022-09-30. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-08-01--2022-08-31. 
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§ 112 Beslut om stipendium till elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet 
BUN 2022/332 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att elever på Vård- och omsorgsprogrammet får ett stipendium efter 

avslutad examen om de har tagit B-körkort under utbildningstiden. Beloppet på stipendiet 
skall motsvara kostnaden för tio körlektioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att utreda 
förutsättningar för nystart av vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 
2023/2024.  

Förvaltningen har genomfört utredning och tagit fram en rapport. I rapporten föreslås att elever 
på Vård- och omsorgsprogrammet ska få ett stipendium efter avslutad examen om de har tagit 
körkort för bil under utbildningstiden. Beloppet på stipendiet skall motsvara kostnaden för tio 
körlektioner. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att elever på Vård- och 

omsorgsprogrammet får ett stipendium efter avslutad examen om de har tagit körkort 
under utbildningstiden. Beloppet på stipendiet skall motsvara kostnaden för tio 
körlektioner. 

- Johan Liljegrahn (M) föreslår att det av beslutet ska framgå att det är B-körkort som avses. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
Liljegrahn. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
Ordföranden ställer därefter Liljegrahns förslag om tillägg under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta.  
 
Beslutsunderlag 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/79 ”Beslut om stipendium till 
elever på Vård- och omsorgsprogrammet”, 2022-09-29.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om stipendium till elever på Vård- och omsorgsprogrammet”, 
rektor Daniel Larsson, 2022-09-22. 

 Rapport - Vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om Rudbecksgymnasiets 
organisation - program och inriktningar läsåret 2022/2023”, 2022-03-17. 
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§ 113 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - 
program och inriktningar läsåret 2023/2024 
BUN 2022/321 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att den föreslagna organisationen med det antal platser på nationella 

program och inriktningar samt utredningens slutsatser startas på Rudbecksgymnasiet 
läsåret 2023/2024, enligt förvaltningens förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på organisation Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024. 

 

Förslag på 
organisation Antal elever per årskurs HT-22 

Program 2023/2024 Åk1 Åk2 Åk3 
Barn och fritidsprogrammet  12 4 10 9 
El- och energiprogrammet 10 10 9 7 
Ekonomiprogrammet  12 6 X 9 
Estetiska programmet bild & form  10 4 9 X 
Fordons- och transportprogrammet  20 14 11 14 
Industriprogrammet  8 8 5 7 
Naturvetenskapsprogrammet 14 9 6 10 
Samhällsvetenskapsprogrammet 20 14 10 21 
Samhäll/Naturv. programmet   7 7 9 
Teknikprogrammet 10 8 6 8 
Vård- och omsorgsprogrammet  10 X X X 
Summa 126 84 73 94 

 

Ändringar i organisationen 
Möjligheter finns till justeringar av antalet platser på respektive program efter elevernas första val 
som sker under januari 2023. 

Utredningens slutsatser 
• Vi föreslår att Ekonomiprogrammet utökas med inriktningen juridik. Detta för att möta 

elevernas sök mönster till denna inriktning hos annan huvudman. 
• Vi föreslår att vi gör inriktningarna sökbara på Fordons- och transportprogrammet för att 

eleverna redan i samband med antagningen skall veta om de kommer in på vald inriktning. 
• Vi föreslår att vi erbjuder en inriktning på Teknikprogrammet mot tidigare två. 
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• Vi förslår att Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds som lärlingsutbildning. Efter samråd 
med Social- och omvårdnadsförvaltningen tror vi att denna utbildningsform kan vara 
efterfrågat hos presumtiva elever. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att den föreslagna 

organisationen med det antal platser på nationella program och inriktningar samt 
utredningens slutsatser startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024, enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 80/2022 ”Beslut om 

Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar läsåret 2023/2024”,  
2022-09-29. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet läsåret 
2023/2024”, rektor Daniel Larsson, 2022-09-21. 

Sändlista 
Antagningskansliet Utbildning Skaraborg 
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§ 114 Information till barn- och utbildningsnämnden 
om arbetet med att efterfölja GDPR 
BUN 2022/326 

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

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att förvaltningen en gång per år ska rapportera 
till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. 

Sammanfattning av vad som gjorts under perioden oktober 2021 till september 2022 för att 
efterleva dataskyddsförordningen: 

• Löpande under året har arbete pågått att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och följa upp 
åtgärder enligt plan i registerförteckning. 

• Löpande avstämningsmöten med kommunens centrala GDPR-grupp (kommunjurist, 
dataskyddsombud, IT-chef och förvaltningarnas kontaktpersoner för GDPR). Även 
löpande avstämningar mellan förvaltningens kontaktpersoner och skolchef. 

• På begäran har barn- och utbildningsnämnden överlämnat redovisning till 
dataskyddsombudet gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land.  

• Två personuppgiftsincidenter har anmälts till Integritetsskyddsmyndigeten. 
 
Förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2022 ”Information till barn- och 

utbildningsnämnden om arbetet med att efterfölja GDPR”, 2022-09-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet med att 

efterfölja GDPR”, barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2022-09-15. 
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§ 116 Information om projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
BUN 2021/243 

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

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd 
med berörda nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i 
dialog med medborgare i Tidaholms kommun och att detta sker under kommande treårsperiod. 
 
Arbetet har skett i projektform och företaget Ernst & Young har haft uppdraget att genomföra 
utredningen. Utredningen har utmynnat i en rapport som presenteras vid sammanträdet. 

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

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

handlingarna och överlämna utredningen till kommunfullmäktige. 
- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna ärendet 

för dragning i kommunfullmäktige samt att nämnden tar ett beslut utifrån utredningen som 
beaktas i kommande budgetprocess. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. 

Ordföranden ställer varje förslag under proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att bifalla ordförandens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:  
 
JA:  
Bifall till ordförandens förslag. 
 
NEJ:  
Bifall till Anderssons förslag.  
  
Omröstningen utfaller med:  
JA: 6  
NEJ: 5  
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Följande röstar JA:  
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan 
Liljegrahn (M), Christina Forsling (SD). 
  
Följande röstar NEJ:  
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (-), Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V), 
Othmar Fiala (S). 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2022 ”Information om 

projektet Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 2022-09-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om projektet Utredning ytterskolornas roll i 

skolorganisationen”, skolchef Anneli Alm, 2022-09-22. 
 Rapport ”Tidaholms kommun - Utredning av ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 

2022-09-20. 

Reservation 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (-), Georgos Moschos (S), Hugo Wetterberg (V) och 
Othmar Fiala (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anderssons förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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§ 115 Information om uppdaterade 
kontaktuppgifter i krisledningsplan 
BUN 2022/33 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har uppdaterats. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 34/2022 ”Information om 

uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan”, 2022-09-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-20. 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2022-09-20. 
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§ 117 Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola 
BUN 2022/231 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen ”Avgiftsfri förskola” till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast 2022-11-01. I yttrandet ska nämnden lämna förslag till 
beslut samt motivering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

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

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2022 ”Beslut om svar på 

motion - Avgiftsfri förskola”, 2022-09-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 118 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende september 
månad år 2022 
BUN 2022/109 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att 

o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
o korrigera första meningen i punkt tre på sidan sex genom att ändra ordet 

överskott till underskott. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos samt att 

överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Ordföranden föreslår ett tillägg om att korrigera första meningen i punkt tre på sidan sex 

genom att ändra ordet överskott till underskott.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad år 2022”, förvaltningsekonom Federico 
Dell’Anna, 2022-10-03. 

 Helårsprognos september 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende september månad år 2022”, 
2022-09-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 119 Information om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 
inför år 2023 
BUN 2022/201 

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

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. 

Nämnden höll ett extra sammanträde den 5 oktober för fortsatt arbete med budget år 2023. Vid 
mötet beslutade nämnden att gå vidare i budgetarbetet genom att prioritera ett antal områden för 
kommande ekonomisk anpassning. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar inför år 2023”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-10-06. 
 Budgetförutsättningar 2023 september_uppdaterad. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2022 ”Information om barn- 

och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-09-29. 
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§ 120 Information om verksamheternas arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering 
BUN 2022/323 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektorerna för kommunens grundskolor närvarade vid sammanträdet och redogjorde för hur 
verksamheterna arbetar mot kränkande behandling och diskriminering. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om verksamheternas arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-03. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/2022 ”Information om 

verksamheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering”, 2022-09-29. 
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§ 121 Information och dialog om grundskolornas 
verksamhet och kvalitetsarbete 
BUN 2022/38 

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektorerna för kommunens grundskolor närvarade vid sammanträdet för att informera om sina 
respektive verksamheter och kvalitetsarbeten. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information och dialog om grundskolornas verksamhet och 

kvalitetsarbete”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-03. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2022 ”Information om 

verksamheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering”, 2022-09-29. 
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§ 122 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Inbjudan till nämnden att delta på offentliga måltidens dag den 20 oktober.  
o Inbjudan till nämnden att delta vid Forsenskolans 10-årsjubileum den 20 oktober.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-

27. 
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§ 123 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ingen information att delge i ärendet. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-

09-27 
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§ 124 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

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

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

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-

27. 
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§ 125 Beslut om medgivande för närvaro vid 
sammanträde 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att lämna medgivande till den fackliga representanten att närvara under 
§§ 112-121. 

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

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

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

fackliga representanten att närvara under §§ 112-121. 
 
Beslutsunderlag 

 - 
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§ 126 Beslut om att väcka ärende gällande 
studieresultat på Hellidsskolan 
BUN 2022/366 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till förvaltningen att vid nämndsammanträdet i december: 

o Redovisa det mycket låga studieresultatet gällande årskurs 9 våren 2022. 
o Redovisa nuläget för årskurs 7, 8 och 9. 
o Presentera de åtgärder som planeras för att möjliggöra att alla elever i Tidaholms 

kommun går ur grundskolan med minst betyg G i samtliga ämnen. 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Alfredsson (-) önskar väcka ett ärende gällande det låga studieresultatet för årskurs 9 på 
Hellidsskolan våren 2022. 

Alfredsson anför att förvaltningen ska redovisa för nämnden det mycket låga studieresultatet 
gällande årkurs 9 våren 2022, redovisa för nämnden hur det ser ut nu för årskurs 7, 8 och 9 samt 
presentera de åtgärder som planeras för att möjliggöra att alla elever i Tidaholms kommun går ur 
grundskolan med minst betyg G i samtliga ämnen. 

Förslag till beslut 
- Elisabeth Alfredsson (-) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta uppdra till 

förvaltningen att vid nämndsammanträdet i december: 
o Redovisa det mycket låga studieresultatet gällande årskurs 9 våren 2022. 
o Redovisa nuläget för årskurs 7, 8 och 9. 
o Presentera de åtgärder som planeras för att möjliggöra att alla elever i Tidaholms 

kommun går ur grundskolan med minst betyg G i samtliga ämnen. 

Beslutsunderlag 
 - 
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