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Barn- och utbildningsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: bunkontoret@tidaholm.se 
www.tidaholm.se 

KALLELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-10-14 kl. 08:30 
Plats: Rosenbergsskolans Aula 
Justerare: Georgos Moschos (S)  
 
Gruppmöten på plats i Rosenbergsskolans aula och intilliggande 
konferensrum kl. 08:00. Se separat mejl för mer information. 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
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 (-), 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), Aili Räisänen (SD). 
 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Val av mötesobservatör 2021/150 

2 Information om inkomna beslut och skrivelser 2021/4 

3 Information om delegationsbeslut 2021/5 

4 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program 
och inriktningar läsåret 2022/2023 

2021/356 

5 Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och 
skolan - en självklarhet 

2021/305 

6 Information om uppföljning av handlingsplan Giftfri 
skola och förskola 

2021/276 

7 Information till barn- och utbildningsnämnden om 
arbetet med att efterfölja GDPR 

2021/361 

8 Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 
föräldraförening 

2021/391 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: bunkontoret@tidaholm.se 
www.tidaholm.se 

9 Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 
skolskjuts 

2021/393 

10 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad 2021 

2021/28 

11 Information om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar inför år 2022 

2021/235 

12 Beslut om finansiering av projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 

2021/243 

13 Information från skolchef 2021/1 

14 Information från ordförande 2021/2 

15 Återkoppling arbetsmiljön 2021/150 

16 Rapport från mötesobservatör 2021/150 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-28 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Val av mötesobservatör 
 
Ärendet 
Innan ärendena på dagordningen behandlas ska mötesobservatör utses. Vid 
sammanträdets slut lämnar mötesobservatören en muntlig redogörelse om sin 
helhetsbild av mötet ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse XX som 
mötesobservatör vid dagens sammanträde. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-07 
 
Ärendenummer 
2021/4 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2021/366. Kommunfullmäktiges beslut (§ 110/2021) om 
fastställande av kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar 
under år 2022. 
 

• Skolinspektionen 
BUN 2021/73. Beslut från Skolinspektionen att godkänna ansökan från 
Olinsgymnasiet i Skara AB om utökning av program vid 
gymnasiesärskolan Olinsgymnasiet i Skara. 

 
BUN 2021/80. Beslut från Skolinspektionen att godkänna Lärande i 
Sverige AB som huvudman för Realgymnasiet i Skövde.  
 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2021/395. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag till nytt Bostadsstrategiskt program som ska gälla 2021 - 2025. 
Förslaget ställs ut för samråd från den 4 oktober 2021 till och med den 
5 december 2021. 

 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-07 
 
Ärendenummer 
2021/5 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
 
Ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-09-06 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 251551 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-09-06 

7.15 Meddela hemkommun 
om en elev börjar eller 
slutar vid 
Rudbecksgymnasiet i 
Tidaholm 

BUN 2021/77 

Rektor  
Daniel Larsson 

2021-09-06 
5.11 Fördelning mellan 
årskurserna av 
undervisningstiden 

BUN 2021/348 
Rektor 
Malin Fredriksson 

2021-09-07 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 252062 
Id nr 251986 
Id nr 251730 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-09-07 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
beviljas 

BUN 2021/326 
BUN 2021/327 
BUN 2021/328 
BUN 2021/329 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

 
 

2021-09-08 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
beviljas 

BUN 2021/330 
BUN 2021/332 
BUN 2021/333 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-08 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
beviljas – avståndskriteriet 
uppfyllt. 

BUN 2021/331 
Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-08 

12.1 Ansökan om särskilt 
anpassad skolskjuts på 
grund av funktionshinder – 
beviljas 

BUN 2021/341 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-08 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
på grund av 
trafikförhållande – beviljas 

BUN 2021/342 
Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-09 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 252782 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-09-09 4.2 Beslut om avstängning 
från plats på grund av BUN 2021/369 Rektor 

Malin Fredriksson 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

bristande avgiftsbetalning. 

2021-09-09 
4.2 Beslut om avstängning 
från plats på grund av 
bristande avgiftsbetalning 

BUN 2021/368 
Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-09-09 5.2 Skolpliktens fullgörande 
– beslut om avslag BUN 2021/364 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-09-10 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 253018 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-09-10 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
beviljas 

BUN 2021/345 
BUN 2021/346 
BUN 2021/349 
BUN 2021/350 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-13 
5.11 Fördelning mellan 
årskurserna av 
undervisningstiden 

BUN 2021/348 
Rektor 
Frida Svahn 

2021-09-14 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 253992 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-09-15 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 254523 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-09-16 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 254871 
Id nr 255008 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-09-17 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 255356 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-09-17 

5.13 Beslut om mottagande 
av elev från 
annan kommun i 
grundskolan 

BUN 2021/376 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-09-20 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 255803 
Id nr 255805 
Id nr 255816 
Id nr 255970 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-09-21 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 256375 
Id nr 256412 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-09-22 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
på grund av 
trafikförhållande – avslås 

BUN 2021/343 
Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-22 

11.1 Ansökan om särskilt 
anpassad skolskjuts på 
grund av funktionshinder – 
beviljas 

BUN 2021/351 
BUN 2021/352 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-22 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
beviljas 

BUN 2021/353 
BUN 2021/357 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2021-09-22 

Ansökan om särskilt 
anpassad skolskjuts på 
grund av funktionshinder – 
beviljas 

BUN 2021/359 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2021-09-22 

11.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende samt 
på grund av 
trafikförhållande – beviljas 

BUN 2021/362 
BUN 2021/363 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-22 11.1 Ansökan om skolskjuts BUN 2021/365 Trafikansvarig 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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www.tidaholm.se 

på grund av 
trafikförhållande – beviljas 

Susanne Swärd 
 

2021-09-22 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
beviljas 

BUN 2021/377 
BUN 2021/378 
BUN 2021/381 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
 

2021-09-23 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 257171 
Id nr 257174 
Id nr 257441 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-09-23 1.14 Minnesgåvor och 
uppvaktningar  BUN 2021/5 

Rektor 
Susanne 
Hammar 

2021-09-24 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 257795 
Id nr 257813 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-09-27 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 258238 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-09-28 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 258518 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-09-29 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 259255 
Id nr 259267 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-09-30 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 259462 
Id nr 259591 
Id nr 259729 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-01 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 260249 
Id nr 260281 
Id nr 260283 
Id nr 260289 
Id nr 260295 
Id nr 260300 
Id nr 260301 
Id nr 260336 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-04 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 260721 
Id nr 260973 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-05 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 261190 
Id nr 261323 
Id nr 261326 
Id nr 261416 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-06 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 261548 
Id nr 261903 

Skolchef 
Anneli Alm 

¨ 
 
 
Beslutsunderlag 

-  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/356 

§ 64 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2022/2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att den 
föreslagna organisationen med det angivna antalet platser på 
nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet 
läsåret 2022/2023, enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på organisation för Rudbecksgymnasiet 
läsåret 2022/2023. 
 
Det finns möjligheter till justeringar av antalet platser på respektive program 
efter elevernas första val som sker under januari 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den föreslagna 
organisationen med det angivna antalet platser på nationella program 
och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2022/2023, 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om program och inriktningar 

Rudbecksgymnasiet läsåret 2022/2023”, rektor Ci Olofsson och rektor 
Daniel Larsson, 2021-09-15. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |   
E-post: daniel.larsson@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/356 Till barn- och utbildningsnämnden 
   
Daniel Larsson                                  Ci Olofsson     
0502-60 61 49                                   0502-606122 
daniel.larsson@tidaholm.se              ci.olofsson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om program och inriktningar 
Rudbecksgymnasiet läsåret 2022/2023 
 
Ärendet 
Förslag på organisation Rudbecksgymnasiet läsåret 2022/2023 
 

 
Förslag på 

organisation Antal elever per årskurs HT-21 
Program 2022/2023 Åk1 Åk2 Åk3 
Barn och fritidsprogrammet  12 12 10 9 
El- och energiprogrammet 10 10 7 8 
Ekonomiprogrammet  14 X 10 11 
Estetiska programmet bild & form  10 11 1 4 
Fordons- och transportprogrammet  14 14 14 14 
Industriprogrammet  8 8 7 7 
Naturvetenskapsprogrammet 14 6 10 9 
Samhällsvetenskapsprogrammet 24 6 21 19 
Samhäll/Naturv. programmet   7 8 5 
Teknikprogrammet 10 4 10 X 
Vård- och omsorgsprogrammet  10 X X 7 
Summa 126 78 98 93 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Utredning 
 
Ändringar i organisationen 
Möjligheter finns till justeringar av antalet platser på respektive program efter 
elevernas första val som sker under januari 2022. 
 
Barnrättsbedömning 
Med nedanstående förslag till beslut så anser vi att skolan tillgodoser 
elevernas möjlighet att komma in på sina förstahandsval avseende program 
och inriktningar. Vi har samverkansavtal inom Gymnasium Skaraborg som 
säkerställer att eleverna har ett brett utbud av program och inriktningar att 
välja på. 
 
Utredningens slutsatser 
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 Gymnasieutbildningar 
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 Summa 126 
Barn och fritidsprogrammet   BF 12 

 inr pedagogiskt och socialt arbete   
Ekonomiprogrammet EK 14 

 inr Ekonomi   
El- och energiprogrammet EE 10 

 inr Elteknik   
Estetiska programmet   ES 10 

 inr Bild och formgivning   
Fordons- och transportprogrammet FT 14 

 inr Lastbil och mobila maskiner, lärling   

 inr Personbil   

 inr Transport   
Industritekniska programmet  IN 8 

 inr Produkt- och maskinteknik   

 inr Produkt- och maskinteknik, lärling   

 inr Svetsteknik   

 inr Svetsteknik, lärling   
Naturvetenskapsprogrammet   NA 14 

 inr Naturvetenskap   

 inr Naturvetenskap och samhälle   
Samhällsvetenskapsprogrammet   SA 24 

 inr Samhällsvetenskap   

 inr Beteendevetenskap   
Teknikprogrammet TE 10 

 inr Produktionsteknik   

 inr Informations och medieteknik   
Vård och omsorgsprogrammet VO 10 

 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den föreslagna 
organisationen med det angivna antalet platser på nationella program 
och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2022/2023, 
enligt förvaltningens förslag. 
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Sändlista 
Utbildning Skaraborgs antagningskansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/305 

§ 68 Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan - 
en självklarhet 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses vara besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen – 
Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, till barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta: 

o att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att verka för att 
samtliga förskolor och skolor i Tidaholms kommun är fria från 
pornografi. 

o att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa ett filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, 
läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och 

skolan - en självklarhet”, Johanna Aldén och Bengt Höglander, 2021-
09-23. 

✓ Yttrande över motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 
Bengt Höglander, 2021-09-23. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2021 ”Beslut om 
remittering av Motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en 
självklarhet”, 2021-06-23. 

✓ Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-05-
31. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-23 
 
Ärendenummer 
2021/305 Barn- och utbildningsnämnden 
 
   
Bengt Höglander     
Johanna Aldén 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan 
och skolan - en självklarhet 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen – 
Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, till barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta: 

- att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att verka för att 
samtliga förskolor och skolor i Tidaholms kommun är fria från 
pornografi. 

- att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa ett filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, 
läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Yttrande över motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 

Bengt Höglander, 2021-09-23. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2021 ”Beslut om 

remittering av Motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en 
självklarhet”, 2021-06-23. 

✓ Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-05-
31. 

 
Utredning 
Se bifogat yttrande.  
 
Barnrättsbedömning 
Förslaget till beslut, att motionen anses besvarad, är i linje med artikel 3 i 
barnkonventionen, det vill säga barnets bästa ska beaktas i beslutet. Barnets 
bästa anses vara beaktat då det finns ett innehållsfilter i kommunens nätverk 
vars syfte är att skydda barn- och unga från pornografiskt material som finns 
på internet. 
 
Barnkonventionens artikel 17, barnet har rätt till tillgänglig information, har 
också beaktats då innehållsfiltret tillåter sökningar om sexualundervisning.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/209 

§ 83 Beslut om remittering av Motion - Porrfilter i förskolan och 
skolan - en självklarhet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast den 23 
november 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet. 
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 23 november 2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering av Motion - Porrfilter i förskolan 

och skolan - en självklarhet”, vik sekreterare Karin Hammerby, 2021-
06-14. 

✓ Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-05-
31. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/276 

§ 69 Information om uppföljning av handlingsplan Giftfri skola och 
förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna samt att delge uppföljning av 
handlingsplan Giftfri skola och förskola till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har följt upp handlingsplanen avseende Giftfri skola och 
förskola. 
 
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att policy och handlingsplan 
avseende Giftfri skola och förskola har fått genomslag i barn- och 
utbildningsförvaltningen samt andra berörda förvaltningar. Syftet är också att 
få en bild av om det finns skäl att uppdatera handlingsplanen och att 
implementera nya rutiner vad gäller upprättande av ramavtal samt inköp. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

- Vice ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag 
till beslut och föreslår arbetsutskottet besluta att delge uppföljning av 
handlingsplan Giftfri skola och förskola till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsgång 
Vice ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från vice ordföranden. 
 
Vice ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. 
 
Vice ordföranden ställer därefter vice ordförandens tilläggsyrkande under 
proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om uppföljning av handlingsplan Giftfri 

skola och förskola”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-09-20. 
✓ Uppföljning av handlingsplan Giftfri skola och förskola, Bengt 

Höglander, 2021-05-06. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-20 
 
Ärendenummer 
2021/276 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om uppföljning av handlingsplan 
Giftfri skola och förskola 
 
Ärendet 
Förvaltningen har följt upp handlingsplanen avseende Giftfri skola och 
förskola. 
 
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att policy och handlingsplan 
avseende Giftfri skola och förskola har fått genomslag i barn- och 
utbildningsförvaltningen samt andra berörda förvaltningar. Syftet är också att 
få en bild av om det finns skäl att uppdatera handlingsplanen och att 
implementera nya rutiner vad gäller upprättande av ramavtal samt inköp. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Uppföljning av handlingsplan Giftfri skola och förskola, Bengt 

Höglander, 2021-05-06. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Uppföljning av handlingsplan giftfri skola och förskola 
Tidaholms kommun vill minska och förebygga förekomsten av hälsoskadliga ämnen i skolor och för-
skolor genom att etablera ett gemensamt och medvetet förhållningssätt vid upphandling och inköp 
till dessa verksamheter. Kommunfullmäktige har därför den 2016-08-29 antagit policyn Giftfri skola 
och förskola1.  
 
Policyn gäller kommunens förhållningssätt vid upphandling och inköp av material och livsmedel till 
förskolan, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. Med material avses inventarier och an-
nan utrustning såsom leksaker, läromedel, pyssel- och hobbymaterial, textilier, mattor, möbler, köks-
utrustning, hygienprodukter, städredskap och kemikalier för rengöring. Med livsmedel avses samtliga 
livsmedel som köps in av nämnda verksamheter.  
 
Policyn anger även kommunens förhållningssätt vid upphandling och inköp av byggnadsmaterial 
samt upphandling av bygg- och fastighetsentreprenader för byggnation avsedd för förskolan, fritids-
hemmet, grundskolan och grundsärskolan. 
 
Handlingsplanen beskriver hur Tidaholms kommun arbetar med att omsätta policyn i praktiken. 
Handlingsplanen är fastställd av utbildningschef  
Anneli Ahlm 2017-12-04.  
 
Utbildningschef Anneli Ahlm har nu beslutat att genomföra en uppföljning av policyn och handlings-
planen. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att policyn och handlingsplanen har fått genom-
slag i barn- och utbildningsförvaltningen samt andra berörda kommunala förvaltningar. Syftet är 
också att få en bild av om det finns skäl att uppdatera handlingsplanen och att implementera nya ru-
tiner vad gäller upprättande av ramavtal samt inköp. 
 
 

 
1 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2016 ”Beslut om antagande av policy angående giftfri skola och förskola”   
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Övergripande  
 

Skrivning i policyn 

Syftet med policyn Giftfri skola och förskola är att främja barns hälsa på kort och lång sikt genom att 
minska och förebygga förekomsten av hälsofarliga ämnen i Tidaholms förskolor, fritidshem, grundskolor 
och grundsärskola. 

Åtgärd Ansvarig Slutfört Uppföljning 
Upprätta en sida på tida-
holm.se som informerar all-
mänheten om  
kommunens arbete för en gift-
fri skola och förskola. 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 
i samverkan med 
IT-avdelningens  
kommunikatörer? 

Sidan 
uppdate-
ras vid 
behov 

Webbplatsen innehåller information 
om policyn Giftfri skola och förskola 
samt information om hälsoskadliga 
ämnen och kemikalier. Sidan är upp-
daterad 2021-03-22. 

Förhållningssätt vid upphandling 
 

Skrivning i policyn 

Tidaholms kommun ska förebygga inköp av varor med hälsofarliga ämnen genom att föra dialog med 
Upphandlingsenheten i Skövde och efterfråga ramavtal som ställer miljö- och hållbarhetskrav. 

Åtgärd Ansvarig Slutfört Uppföljning 

Kommunen bevakar när gällande ra-
mavtal som omfattar inköp till skola och 
förskola löper ut och för dialog med 
Upphandlingsenheten i Skövde inför 
tecknande av nya sådana ramavtal, 
samt efterfrågar ramavtal som ställer 
miljö- och hållbarhetskrav. 

Förvaltnings- 
ekonom vid 
barn- och  
utbildnings-
förvaltningen i  
samverkan 
med  
ekonomiavdel-
ningen? 

Kontinuer-
ligt 

Detta bevakas både av ekono-
miavdelningen genom inköps-
samordnare och förvaltnings- 
ekonom. Ser dock ett behov 
av att specificera kraven och 
förtydliga vad Tidaholms kom-
mun har för miljö- och hållbar-
hetspolicy. 

Sammanställa en lista över gällande av-
tal för upphandling till förvaltningens 
verksamheter, vad de omfattar och hur 
länge det gäller, samt förbereda önske-
mål om skallkrav inför kommande upp-
handlingar.  

Förvaltnings-
ekonom vid 
barn- och  
utbildnings-
förvaltningen 

Kontinuer-
ligt 

Detta finns i avtalskatalog på 
Intranätet. Inköpssamordnare 
på kommunen har påbörjat 
ett utvecklingsarbete där må-
let är forum för uppföljning 
och planering för kommande 
upphandlingar. 

Efterfråga avtalskatalog där giftfria pro-
dukter är markerade 

Förvaltnings-
ekonom vid 
barn- och  
utbildnings-
förvaltningen 

 

Någon sådan märkning finns 
idag inte och förvaltningen har 
ingen information om när det 
skulle kunna tänkas komma.  
Om man har ställt tillräckliga 
krav i upphandlingen bör det 
inte finnas några icke god-
kända produkter att köpa på 
avtalet. 
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Skrivning i policyn 

Vid utformning av ramavtal för upphandling av byggentreprenader avseende lokaler och utemiljöer till 
förskolan, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan ska Tidaholms kommun ställa miljö- och håll-
barhetskrav för att undvika byggnation med byggnadsmaterial som innehåller hälsoskadliga ämnen. 

Åtgärd Ansvarig Slutfört Uppföljning 

Projektet Framtidens skola som pla-
nerar för ny- och ombyggnation av 
lokaler för skol- och förskoleverk-
samhet ställer miljö- och hållbarhets-
krav vid upphandling av byggentre-
prenader. 

Projektledare vid 
barn- och utbild-
ningsförvaltningen 
och  
tekniska förvalt-
ningen 

Under  
projektets 
genom-
förande 

Gällande byggentreprenaden 
har de krav som ställs i PBL 
och BBR följts. BBR föreskriver 
att material eller byggproduk-
ter som används i byggnaden 
inte ska påverka inomhusmil-
jön eller byggnadens närmiljö 
negativt. 

Undersöka möjligheter att söka 
statsbidrag för nybyggnation av mil-
jöklassade lokaler för barnomsorg 
och skola. 

Projektledare vid 
barn- och utbild-
ningsförvaltningen 
och  
tekniska förvalt-
ningen 

Under  
projektets 
genom-
förande 

Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har inte sökt några bi-
drag 
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Skrivning i policyn 

Inköpare av material till förskolan, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan ska:  
 

• I första hand beställa varor som omfattas av kommunens ramavtal och undvika inköp utanför avtal, 
eftersom dessa varor inte omfattas av de hållbarhetskrav som ramavtalet ställer. 
 

• Vid inköp utanför avtal välja varor som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige, eftersom de 
omfattas av de hårdare kemikaliekraven i EU. 
 

• Vid inköp utanför avtal välja miljömärkta, ekologiska, parfymfria och allergivänliga varor. 

Åtgärd Ansvarig Slutfört Uppföljning 

Skolledarna informeras om (kommande) 
avtalskatalog, vilka ramavtal som gäller 
och varför de ska följas, samt vad de ska 
tänka på när de granskar och godkänner 
medarbetares beställningar av material 
till enheten. 

Förvaltningsekonom 
vid barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

Hösten 
2017 

Avtalskatalogen ligger nu-
mera på intranätet och alla 
inköp hänvisas till den. Vad 
gäller beställningar av 
medarbetare så tas det 
fram nya rutiner och ut-
bildningar centralt för att 
säkerställa detta. 

Inköpare informeras om vad de ska tänka 
på när de beställer material, de budget-
mässiga förutsättningarna för detta samt 
den praktiska hanteringen i Agresso. 

Förvaltningsekonom 
och kostplanerare 
vid barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

Hösten 
2017 

Kostplanerare och förvalt-
nings ekonom har haft re-
gelbundna möten med den 
personal i köken som an-
svarar för inköp. Vid några 
tillfällen har inköpssamord-
nare från ekonomiavdel-
ningen deltagit för att visa 
hur man använder Agresso 
vid inköp. 

Ta fram en lista på produkter/material 
där risken för hälsoskadliga ämnen är sär-
skilt stor och vad inköparen därför bör 
tänka på vid inköp. Ställ frågan till vår hu-
vudleverantör om vad de har för giftfria 
alternativ. 

Kvalificerad handläg-
gare vid barn- och 
utbildningsförvalt-
ningen 

Hösten 
2017 

Detta bör tas upp i det fo-
rum som håller på att ut-
vecklas (se tidigare kom-
mentar. Ansvar att ta kon-
takt med leverantör bör då 
ligga hos avtalsansvarig 
 

En sida på intranätet (under Barn och ut-
bildning) upprättas med samlad  
information om arbetet för en giftfri skola 
och förskola. Sidan informerar  
särskilt om vad inköpare bör tänka på och 
den praktiska hanteringen i Agresso.  

Kvalificerad handläg-
gare vid barn- och 
utbildningsförvalt-
ningen 

Hösten 
2017 

Sidan är upplagd på intra-
net med information om 
giftfri skola och förskola. 
 

Förvaltningen följer upp årets inköp till 
skola och förskola, och granskar i vilken 
mån enheter gjort inköp inom respektive 
utom upphandlade avtal, samt kartlägger  
behov av ytterligare information eller 
stöd för att öka andelen inköp inom  
avtal.  

Förvaltningsekonom 
och kvalificerad  
handläggare vid 
barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

I sam-
band med 
bokslut 

Detta har inte gjort av för-
valtningsekonom men in-
köpssamordnaren på kom-
munen har gjort en genom-
lysning och arbetar på att 
ta fram nya rutiner. 
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Skrivning i policyn 

Inköpare av livsmedel till förskolan, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan ska välja ekolo-
giska livsmedel i så stor omfattning som möjligt. 

Åtgärd Ansvarig Slutfört  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
deltar i en referensgrupp som före-
språkar inköp av ekologiska livsme-
del inför tecknande av upphand-
lingsavtal. 

Kostplanerare 
vid barn- och ut-
bildningsförvalt-
ningen. 

Kontinuer-
ligt inför 
det att av-
tal löper ut 

Kostplanerare har deltagit i 
möten med referensgrupp och 
framfört Tidaholms kommuns 
policy vad gäller inköp av eko-
logiska livsmedel 

Personal i tillagningskök informeras 
om vikten av att köpa in ekologiska 
livsmedel, de budgetmässiga  
förutsättningarna för detta samt 
den praktiska hanteringen i 
Agresso.   

Kostplanerare 
och förvalt-
ningsekonom 
vid barn- och  
utbildnings-för-
valtningen. 

Hösten 
2017 

Kostplanerare och förvaltnings 
ekonom har haft regelbundna 
möten med den personal i kö-
ken som ansvarar för inköp. 
Vid några tillfällen har inköps-
samordnare från ekonomiav-
delningen deltagit för att visa 
hur man använder Agresso vid 
inköp. 

En sida på intranätet (under Barn 
och utbildning) upprättas med 
samlad information om kostplane-
ringen. Sidan inkluderar även infor-
mation om arbetet med en giftfri 
skola och  
förskola, samt informerar särskilt 
om vad inköpare bör tänka på och 
den praktiska hanteringen i 
Agresso. 

Kvalificerad  
handläggare vid 
barn- och ut-
bildningsförvalt-
ningen. 

Hösten 
2017 

Denna åtgärd har inte gnom-
förts.  

Barn- och utbildningsförvaltningen 
följer upp inköp av ekologiska livs-
medel i samband med budgetupp-
följningen. 

Kostplanerera 
och kvalificerad  
handläggare vid 
barn- och ut-
bildningsförvalt-
ningen. 

Tre gånger 
per år (ter-
tialrapport,  
delårsrap-
port, verk-
samhetsbe-
rättelse/ 
bokslut) 

Kostplanerare har samman-
ställt statistik av andel inköpta 
ekologiska livsmedel som kva-
lificerad handläggare har re-
dovisat i tertialrapport, delårs-
rapport och verksamhetsbe-
rättelse/ bokslut 
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Sammanfattning 
Genomförd uppföljning visar att policyn och handlingsplanen avseende Giftfri skola 
och förskola till delvis har efterlevts av förvaltningen. Kostplaneraren har i sitt arbete 
strävat efter att, med utgångspunkt från Tidaholms kommuns policyn, påverka möj-
ligheterna att inköpa ekologiska livsmedel till barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter.  
 
När det gäller bevakning, av kommunens ramavtal och tecknande av nya ramavtal 
som avser inköp till förskola och skola, har detta genomförts av inköpssamordnaren 
och förvaltningens ekonom. 
 
Policyn och handlingsplanen synes inte vara tillräckligt känd inom barn- och utbild-
ningsförvaltningens verksamheter samt övriga berörda förvaltningars verksamheter. 
Både den egna förvaltningens verksamheter och övriga förvaltningar som berörs av 
policyn och handlingsplanen behöver därav uppmärksammas på policyn och hand-
lingsplanens innehåll. Detta är ytterligare motiverat av att kommunen under år 2020 
har inrättat en ny organisation avseende kost och lokalvård. 
 
 
Slutsatser 
Kommunfullmäktiges policy, Giftfri skola och förskola, som är beslutad 2016 och den 
där till hörande handlingsplanen är antagen 2017. Kunskapsläget inom miljö- och 
hållbarhetsområdet har under de senaste åren utvecklats i en snabb takt. Samhällets 
värderingar inom miljö- och hållbarhetsområdet förändras också i takt med att den 
allmänna kunskapsnivån höjs i samhället. Den förändrade kunskapsnivån inom områ-
det gör att finns skäl att genomföra en översyn av policyn avseende Giftfri skola och 
förskola. 
 
En översyn av policyn Giftfri skola och förskola bör ta sin grund i en övergripande 
miljö- och hållbarhetspolicy för Tidaholms kommun. En policy som i relevanta delar 
även bör vara styrande vad gäller kommunens arbete med att utarbeta en övergri-
pande strategi för kommunens upphandlings- och inköpsprocess.  
 
Kommunens inköpssamordnare har i uppdrag att utarbeta en övergripande strategi 
för kommunens upphandlings- och inköpsprocess. Policyn avseende giftfri skola och 
förskola bör också vara en del i det övergripande strategiska arbetet med upphand-
ling och inköp.  
 
En uppdatering av policyn och handlingsplanen avseende giftfri skola och förskola 
bör härav integreras i arbete med att utarbeta en kommunövergripande miljö- och 
hållbarhetspolicy samt inköpssamordnarens uppdrag att utarbeta en övergripande 
strategi för kommunens upphandlings- och inköpsprocess. Detta arbete bör lämpli-
gen samordnas av en, förhoppningsvis kommande, miljöstrateg och kommunens in-
köpssamordnare.  
 
 
Tidaholm 2021-05-06 
 
 
Bengt Höglander 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/361 

§ 70 Information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet med 
att efterfölja GDPR 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt information om hur arbetet med 
dataskyddsförordningen (GDPR) fortlöpt under perioden november 2020 – 
september 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information till barn- och utbildningsnämnden om 

arbetet med att efterfölja GDPR”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-09-09. 

✓ Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-06-30. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-09 
 
Ärendenummer 
2021/361 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information till barn- och utbildningsnämnden 
om arbetet med att efterfölja GDPR 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att förvaltningen en gång 
per år ska rapportera till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) 
efterlevs. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-06-30. 

 
Utredning 
Sammanfattning av vad som gjorts under perioden november 2020 – 
september 2021 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. 

• Skolledare och skoladministratörer har informerats om att 
registerförteckningen ska uppdateras när personuppgiftsbehandlingar 
tillkommer eller ändras under tid, till exempel när nytt IT-system 
implementeras eller sägs upp. 

• Dataskyddsombudet har genomfört en granskning av 
personuppgiftsincidenter under år 2020. Detta mynnade ut i en 
tillsynsrapport (se bilaga). 

• Förvaltningen har uppmärksammat fem personuppgiftsincidenter varav 
fyra har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. 

• Förvaltningens kontaktpersoner för GDPR har deltagit i utbildning om 
informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling (Digframe). 

• Förskolepersonal har fått information om GDPR från kommunjurist, 
med särskild inriktning på förskoleverksamhet. 

• Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att uppdatera 
delegationsordningen med ett separat kapitel för 
dataskyddsförordningen. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
 

42



 
  

Kommunledningsförvaltningen 

Dataskyddsombud, Elinor Stenberg 

Fastställd: 2021-06-30 

Reviderad:  Version: 1 

 

 

  

 

 

Personuppgiftsincidenter 
år 2020 
Tillsynsrapport 

Personuppgiftsansvariga  
Tidaholms kommun 

 

43



   

  
  
Personuppgiftsincidenter år 2020 
 

2/10 
 
 

  

 

 

Innehållsförteckning 

 
Innehållsförteckning ......................................................................................... 2 

Sammanfattande bedömning och rekommendationer ...................................... 3 

Inledning .......................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................... 4 

Syfte och tillsynsfrågor ................................................................................ 4 

Avgränsningar ............................................................................................. 4 

Metod .......................................................................................................... 4 

Dataskyddsförordningen .................................................................................. 5 

Anmälan till tillsynsmyndigheten .................................................................. 5 

Vad är en personuppgiftsincident? .............................................................. 5 

Hur ska en incident hanteras enligt kommunens rutin? ............................... 6 

Uppdaterad rutin ...................................................................................... 6 

Information till de registrerade ..................................................................... 6 

Integritetsskyddsmyndighetens rapport om anmälda 
personuppgiftsincidenter år 2020 ................................................................ 7 

Iakttagelser och bedömning ............................................................................. 8 

 
 
 
 

  

44



   

  
  
Personuppgiftsincidenter år 2020 
 

3/10 
 
 

  

 

 

Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av identifierade person-
uppgiftsincidenter hos de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun under 
år 2020 visar att elva incidenter rapporterats. Antalet identifierade personupp-
giftsincidenter uppfattas som lågt med hänsyn till den mängd personuppgifter 
som behandlas av de personuppgiftsansvariga i kommunen. Det bedöms där-
för finnas behov av utbildning kring personuppgiftsincidenter och information 
kring kommunens rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter. Utbildning 
till chefer har genomförts under våren 2021 och utbildning för samtliga an-
ställda är planerad för hösten 2021.  
 
Det finns vidare behov av att uppdatera den nu gällande processen och ruti-
nen för rapportering av personuppgiftsincidenter. Det planeras för en ny e-
tjänst, dokument för kompletterande utredning och en justerad rutin för rappor-
tering av personuppgiftsincidenter. Genom dessa åtgärder kommer det sanno-
likt bli enklare och mer lättillgängligt för samtliga anställda i kommunen att an-
mäla en incident men också enklare för den berörda verksamheten att fatta ett 
välgrundat beslut kring hur incidenten ska hanteras samt dokumentera inci-
denten på ett korrekt sätt.  
 
Flertalet personuppgiftsansvariga i kommunen har inte identifierat någon per-
sonuppgiftsincident i sin verksamhet under år 2020. Om det beror på att det 
inte har inträffat någon incident är det bra men sannolikheten för att så är fallet 
är låg. Utöver att öka kunskapen om personuppgiftsincidenter och kommu-
nens rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter hos de anställda är det 
också viktigt att det byggs en kultur i kommunen där det ses som positivt att 
personuppgiftsincidenter uppmärksammas. På så sätt kan kommunens verk-
samheter lära sig av incidenterna och vidta åtgärder för att lindra konsekven-
serna av den inträffade incidenten och förhindra att liknande incidenter inträf-
far igen. 
 
Av de personuppgiftsincidenter som har identifierats år 2020 är det få som har 
anmälts till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Data-
inspektionen). Det finns därför anledning att uppmärksamma att tröskeln för att 
anmäla en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. Enligt lag ska en 
personuppgiftsincident anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte är osanno-
likt att incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter. 
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Inledning 

 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och er-
satte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till 
ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till 
att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över sina personuppgif-
ter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa hanteringen av 
personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till In-
tegritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till In-
tegritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsynsfråga 
är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos respektive 
personuppgiftsansvarig i Tidaholms kommun, för vilken dataskyddsombud är 
utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de identifierade incidenterna 
har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats in-
ternt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 
dataskyddsförordningen och Tidaholms kommuns rutin för rapportering av per-
sonuppgiftsincident. 
 

Avgränsningar 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter som har identifierats 
och berör inte vad som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt 
har vidtagits med anledning av incidenten.  
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombudet skriftligen har begärt 
information från samtliga berörda personuppgiftsansvariga i Tidaholms kom-
mun om antal identifierade personuppgiftsincidenter under år 2020 samt om 
dessa incidenter har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast do-
kumenterats internt. 
 
Svar på ovan ställda frågor har inkommit från samtliga berörda personuppgift-
sansvariga. 
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Dataskyddsförordningen 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Enligt artikel 33 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla 
en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att 
incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter.  
 
Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten utan 
dröjsmål, senast inom 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. 
 
Av artikel 33 dataskyddsförordningen följer också att den personuppgiftsan-
svarige ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständig-
heterna kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åt-
gärder som vidtagits. Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndig-
heten att kontrollera efterlevnaden av denna bestämmelse. 
 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som omfattar personuppgif-
ter och som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter.  
 
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. 
Det kan exempelvis vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, foton 
på personer, IP-nummer och registreringsnummer. Även ljudinspelningar som 
lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i 
inspelningen. 
 
Risk för människors friheter och rättigheter kan exempelvis vara att person-
uppgiftsansvarig förlorar kontrollen över de registrerades uppgifter eller att rät-
tigheterna inskränks, exempelvis genom identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryk-
tesspridning, finansiell förlust, brott mot sekretess eller tystnadsplikt.  
 
En incident är något som sker av misstag eller ett medvetet intrång. Att per-
sonuppgiftsansvarig exempelvis genomför ett planerat systemunderhåll i ett 
IT-system som innebär att systemet inte är tillgängligt under den tiden utgör 

inte en personuppgiftsincident.  

Nedan anges exempel på personuppgiftsincidenter. 
 

 En tjänstedator eller tjänstetelefon som innehåller personuppgifter 
stjäls eller tappas bort. 

 En obehörig person får tillgång till ett IT-system som innehåller person-
uppgifter. Det kan röra sig om ett dataintrång eller att behörighetsstyr-
ningar har upphävts. Det räcker att en obehörig person skulle kunna få 
tillgång till personuppgifterna för att det ska vara fråga om en person-
uppgiftsincident. 

 Ett mail med personuppgifter skickas till fel mottagare. 

 Personuppgifter raderas på grund av olyckshändelse eller genom att 
en obehörig gör det (till exempel en hackare). 
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 En anställd skriver av misstag eller avsiktligt in felaktiga personuppgif-
ter i ett IT-system.  

 Förlust av krypteringsnyckel till säkerhetskrypterad data. 

 Omfattande strömavbrott där personuppgifter inte är tillgängliga under 
en period eller förstörs för alltid. 

 Ett IT-system innehållande personuppgifter är inte tillgängligt på grund 
av exempelvis överbelastning eller angrepp från en hackare. 
 

Hur ska en incident hanteras enligt kommunens rutin? 

Enligt kommunens rutin för rapportering av personuppgiftsincident som finns 
på intranätet ska den som upptäcker en personuppgiftsincident omgående 
rapportera incidenten till IT-chef samt närmaste chef. IT-chefen ska dokumen-
tera personuppgiftsincidenten i IT-avdelningens ärendehanteringssystem samt 
underrätta dataskyddsombudet om incidenten varefter en anmälan eventuellt 
ska göras till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet.  
 
Uppdaterad rutin 

Ovanstående process och rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter är 
inaktuell. För att skapa bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att 
hantera personuppgiftsincidenter planeras därför att justera rutinen för rappor-
tering av personuppgiftsincident, införa en intern e-tjänst för anmälan av per-
sonuppgiftsincident och ett kompletterande dokument för fördjupad utredning 
kring och dokumentation av personuppgiftsincidenter. 
 
E-tjänsten ska göra det enklare och mer tillgängligt för samtliga anställda att 
göra en anmälan av en personuppgiftsincident efter att den upptäckts. Inform-
ationen som framgår av anmälan och den fördjupade utredningen utgör bland 
annat underlag för beslut om den inträffade personuppgiftsincidenten ska an-
mälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt och 
om de som är berörda av incidenten ska informeras. Genom den uppdaterade 
rutinen och den kompletterande utredningen ges bättre förutsättningar för per-
sonuppgiftsansvarig att fatta ett välgrundat beslut och att dokumentationen 
sker på ett ändamålsenligt sätt.  
 
I den uppdaterade rutinen tydliggörs det också att nämnden i egenskap av 
personuppgiftsansvarig en gång om året ska erhålla sammanställd information 
om de personuppgiftsincidenter som inträffat i verksamheten under det 
gångna året samt vilka åtgärder som vidtagits för att förebygga att liknande 
personuppgiftsincidenter inträffar igen. Inom ramen för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt ska även kommunstyrelsens ledamöter årligen ges möjlighet att 
ta del av denna information enligt den uppdaterade rutinen.  

 

Information till de registrerade 

Om en personuppgiftsincident bedöms innebära en hög risk för enskilda per-
soners rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt 
dröjsmål informera de registrerade som berörs om den inträffade personupp-
giftsincidenten, artikel 34 dataskyddsförordningen. 
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Syftet med att informera de registrerade är att de ska kunna agera utifrån in-
formationen som de får. Exempelvis ska de registrerade informeras om en in-
cident har medfört att de registrerades lösenord har kommit obehöriga till-
handa så att de kan byta lösenord.  

 

Integritetsskyddsmyndighetens rapport om anmälda personupp-
giftsincidenter år 2020  

Av Integritetsskyddsmyndighetens rapport ”Anmälda personuppgiftsincidenter 
2020” (IMY rapport 2021:3) framgår att det totalt inkom 4 588 anmälningar om 
personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten år 2020. I rapporten 
anges vidare att antalet anmälda personuppgiftsincidenter var något lägre år 
2020 jämfört med 2019. Offentlig sektor står för den största andelen av an-
mälda incidenter, i synnerhet statliga myndigheter och domstolar samt hälso- 
och sjukvården. Av rapporten framgår vidare att den vanligaste incidenten år 
2020, liksom föregående år, är felskickade mail eller brev, som utgör 40 pro-
cent av incidenterna. Den vanligaste orsaken till de anmälda incidenterna är 
fortsatt den mänskliga faktorn, som uppges ha orsakat mer än hälften av de 
anmälda incidenterna år 2020.  
 
Integritetsskyddsmyndigheten skriver i rapporten att myndigheten bedömer att 
det i Sverige fortfarande finns ett stort mörkertal i form av anmälningspliktiga 
incidenter som inte anmäls. Bedömningen baseras bland annat på utveckl-
ingen i andra EU-länder där anmälningsskyldigheten för personuppgiftsinci-
denter funnits längre. Under år 2020 har tre tillsynsärenden inletts baserat på 
anmälda personuppgiftsincidenter, vilket är något färre än föregående år. To-
talt har myndigheten inlett tillsyn i åtta ärenden baserat på personuppgiftsinci-
denter, eller som rör verksamheters hantering av personuppgiftsincidenter. 
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Iakttagelser och bedömning 

Resultatet av de efterfrågade uppgifterna om antalet identifierade personupp-
giftsincidenter år 2020 samt hur många av dessa incidenter som anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten av de personuppgiftsansvariga i Tidaholms 
kommun framgår av nedanstående tabell.  
 

 Totalt antal identifie-
rade personuppgiftsin-
cidenter år 2020 
(både incidenter som 
har anmälts till IMY 
och incidenter som 
endast har dokumen-
terats internt) 

Antal personuppgiftsinci-
denter som har anmälts 
till IMY år 2020 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

1 1 

Jävsnämnden 0 0 

Kommunrevisionen 0 0 

Kommunstyrelsen 1 0 

Kultur- och fritids-
nämnden 

0 0 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

0 0 

Social- och omvård-
nadsnämnden 

2 2 

Tidaholms Energi 
AB 

7 0 

Valnämnden 0 0 

Överförmyndaren 0 0 

 
Det kan konstateras att det år 2020 har identifierats elva personuppgiftsinci-
denter hos de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun, varav tre av dem 
har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.   
 
Det är positivt att incidenter har uppmärksammats. Dock uppfattas antalet inci-
denter som lågt i förhållande till det stora antalet personuppgiftsbehandlingar 
som sker i kommunens verksamheter. Det är sannolikt att en orsak till det låga 
antalet identifierade personuppgiftsincidenter är bristande kunskap om vad en 
personuppgiftsincident är och hur den ska hanteras. Utbildning behövs för att 
öka kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de 
ska hanteras i organisationen. 
 
Utbildning kring personuppgiftsincidenter för chefer genomfördes i samband 
med Inspirationsdag för ledare (aktualitetsdag) den 23 april 2021. Det plane-
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ras också för ett utskick av ett kortare utbildningsmaterial till förvaltning-
arna/bolaget för utbildning av samtliga anställda, att genomföras förslagsvis i 
samband med arbetsplatsträffar. Genom dessa utbildningsinsatser kommer 
förhoppningsvis kunskapen om personuppgiftsincidenter och hur de ska han-
teras att öka och därmed också antalet identifierade incidenter.  
 
Som redogjorts för ovan är den gällande rutinen för rapportering av person-
uppgiftsincidenter inaktuell och behöver uppdateras. Detta kan vara en bidra-
gande faktor till det låga antalet identifierade personuppgiftsincidenter. Den 
nya rutinen och processen kommer sannolikt att göra det enklare och mer lät-
tillgängligt för samtliga anställda att anmäla personuppgiftsincidenter och för 
de personuppgiftsansvariga att fatta välgrundade beslut kring hanteringen av 
incidenterna.  
 
Resultatet av granskningen visar vidare att de identifierade personuppgiftsinci-
denterna är fördelade på fyra av tio personuppgiftsansvariga och att sju av de 
elva incidenterna är hänförliga till en personuppgiftsansvarig. Hos flertalet 
verksamheter har det således inte identifierats någon eller endast enstaka in-
cidenter under år 2020. Det kan framstå som positivt att det inte har identifie-
rats några incidenter eftersom det skulle kunna innebära att det inte har inträf-
fat någon personuppgiftsincident. Sannolikheten för att det under ett års tid 
inte har inträffat någon personuppgiftsincident bedöms dock som låg då det 
räcker att ett mail innehållandes personuppgifter skickas till fel person för att 
det inträffade ska anses utgöra en personuppgiftsincident.  
 
Att personuppgiftsincidenter inte uppmärksammas kan utöver bristande kun-
skap och inaktuella rutiner handla om rädsla för att påvisa misstag. Det är där-
för viktigt att det skapas en kultur i kommunen där det ses som positivt att per-
sonuppgiftsincidenter uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas för att ome-
delbart lindra konsekvenserna av den inträffade incidenten men också att åt-
gärder vidtas i ett längre perspektiv för att minska risken för att liknande inci-
denter inträffar igen.  
 
Det kan vidare konstateras att det är få av de identifierade personuppgiftsinci-
denterna som har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Det bör framhål-
las att tröskeln för att anmäla en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är 
låg. En personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte 
är osannolikt att incidenten medför en risk för de registrerades rättigheter och 
friheter.  
 
Att få personuppgiftsincidenter anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten kan 
självklart bero på att det rör sig om incidenter av mindre allvarlig art som inte 
bedöms medföra risk för de registrerades rättigheter och friheter. En anledning 
till att de personuppgiftsansvariga tenderar att undvika att anmäla personupp-
giftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten kan dock vara att det råder 
osäkerhet kring vad en anmälan till tillsynsmyndigheten kan leda till. Enligt 
samma resonemang som ovan är det viktigt att det i kommunen skapas en 
kultur där det ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas, 
hanteras och bedöms på ett korrekt sätt så att de personuppgiftsansvariga föl-
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jer dataskyddsförordningen och vidtar adekvata åtgärder. Som framgår av in-
formationen ovan är det också väldigt få anmälningar av personuppgiftsinci-
denter till Integritetskyddsmyndigheten som leder till tillsyn.  
 
Dataskyddsombudet kan vara till stöd i bedömningen om en personuppgiftsin-
cident bör anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom innehåller 
den uppdaterade rutinen om rapportering av personuppgiftsincident vägled-
ning kring hur personuppgiftsansvarig ska göra bedömningen om incidenten 
medför risk för de registrerades rättigheter och friheter. Det slutliga beslutet 
om en incident ska anmälas till tillsynsmyndigheten ligger alltid på personupp-
giftsansvarig eller den som utsetts att fatta sådant beslut enligt delegations-
ordningen. 
 
Dataskyddsombudet vill i sammanhanget påminna om att alla personuppgifts-
incidenter ska dokumenteras enligt dataskyddsförordningen, oavsett om de 
anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt.   

52



 1/1 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-07 
 
Ärendenummer 
2021/391 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 
föräldraförening 
 
Ärendet 
Ekedalens föräldraförening har inkommit med en skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. I skrivelsen framgår bland annat att nämnden bjuds in till 
ett dialogmöte med föräldraföreningen kring förskolan och skolan i Ekedalen. 
Nämnden erbjuds lämna förslag på datum och tid för då mötet kan äga rum. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Skrivelse från Ekedalens föräldraförening, 2021-10-03. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta i möte med Ekedalens 
föräldraförening och föreslår att mötet äger rum den XX kl. XX. 

 
Sändlista 
Ekedalens föräldraförening 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-07 
 
Ärendenummer 
2021/393 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen 
för skolskjuts 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en skrivelse från två 
vårdnadshavare som framför önskemål om revidering av kommunens riktlinje 
gällande skolskjuts. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Skrivelse angående riktlinjen för skolskjuts, 2021-10-03. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ett gemensamt 
framtaget svar till avsändarna av skrivelsen. 

 
Sändlista 
Avsändarna av skrivelsen 
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Till Barn-och Utbildningsnämnden i Tidaholms kommun 

522 83 TIDAHOLM 

 

Ang. skolskjutsar. 

Vi bor på landet utanför Tidaholm, några 100 meter in i Habo kommun. Våra 
barn har gått hela sin barnomsorgs-och skoltid i Tidaholm och vi har hittills 
kunnat utnyttja Fritids och Klubben före och efter skolan och på så vis fått en 
lämnings-och hämtningstid. Då barnen nu blivit äldre och går i 3:je resp 6:e 
klass blir det olika tider nästan varje dag och det blir svårt att få ihop resorna 
för oss. 

Då det går skolbussar till Daretorp/Klevavägen med andra barn och det finns 
plats på bussen för fler barn önskar vi att våra barn skulle få möjlighet att åka in 
resp. hem från skolan till Klevavägen där de kan gå av för att sedan cykla hem. 
Det innebär alltså ingen extra skolbuss för att våra barn ska kunna ta sig till och 
från skolan i Tidaholm. Som det ser ut nu så förhindrar Tidaholms kommuns 
riktlinjer för skolskjutsar denna möjligheten för våra barn. 

Vi har varit i kontakt med ett flertal grannkommuner och fått veta att de har en 
generösare policy till barn som bor alldeles utanför kommungränsen. Habo 
kommun som vi tillhör betalar interkommunal ersättning till Tidaholms 
kommun för våra barn pga vårt byte av kommun för barnens skolgång. 

En mottagande kommun har i princip inget ansvar för skolskjutsar men vi skulle 
önska en mer generös hållning i likhet med den som grannkommunerna har 
enligt sina skolskjutsreglementen där det kan ske utan fördyrande eller 
försvårande omständigheter. 

Emotser mottagningsbevis med diarienummer. 

 

 

   

 

Målsmän för    och    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/28 

§ 65 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende september månad 
år 2021.  
 
Då september månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som 
skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

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

- Vice ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

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

utbildningsnämnden avseende september månad år 2021”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-09-16. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-16 
 
Ärendenummer 
2021/28 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende september månad år 
2021 
 
Ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende september månad 
år 2021.  
 
Då september månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som 
skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnd, Helårsprognos september 2021 2(9) 
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Barn- och utbildningsnämnd, Helårsprognos september 2021 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. När nämnden har fastställt månadsrapporter och 

helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive rapport. 
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Barn- och utbildningsnämnd, Helårsprognos september 2021 4(9) 

2 Sammanfattning 
Pandemin har fortsatt påverkat alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 

och medfört hög arbetsbelastning. Att anpassa för alla olika situationer har krävt ett 

tydligt ledarskap, stor flexibilitet och ett fokus på samverkan och information. 

Förhoppningen är att kunna bedriva närundervisning för alla elever från höstterminens 

start men med fortsatt hög beredskap. 

Trots svårigheterna i pandemins spår har barn och -utbildningsförvaltningen fortsatt att 

utveckla verksamheterna mot uppsatta mål. Att leda och bedriva förändring och 
utveckling under pressade förhållande har varit minst sagt utmanade men tillsammans 

har barn och utbildningsförvaltningens verksamheter försökt att hålla i och hålla ut 

efter bästa förmåga och haft stort fokus på våra uppdrag. 

Det löpande systematiska kvalitetsarbetet (årshjulet) har sammanställts och 

utvärderats. Resultatet har visat på nya utvecklingsbehov och barn och -

 utbildningsnämnden har tagit ett preliminärt beslut om nya verksamhetsmål för 

kommande år. Ett viktigt beslut som gjort att verksamheterna börjat ställa om och 

arbeta med de utvecklingsbehov som är angelägna och som har synliggjorts under 

läsåret. 

En av Barn och -utbildningsförvaltningens utmaningar för att bibehålla och öka kvalitén 

är att skapa ett hållbart kollegialt lärande för skol och undervisningsförbättringar. En 

skolkultur som driver utveckling tillsammans på vetenskaplig grund och beprövade 

erfarenheter. Barn och utbildningsförvaltningen startar därför hösten med en halvdag 

workshop i kollegialt lärande för samtlig pedagogisk personal från förskola till Vux. 

Målet är att kollegialt lärande för skol och -undervisningsförbättringar på sikt ska bli en 

kultur i barn -och utbildningsförvaltningens verksamheter som främjar barn och elevers 

lärande och måluppfyllelse. 

Den ekonomiska prognosen för året är efter terminsavstämning i balans. Arbetet inför 

budget-22 pågår utifrån de förutsättningar som råder. Politik och förvaltning har börjat 

titta på vilka utmaningar som finns inför kommande budgetår samt vilka 

insatser/åtgärder som påverkar budgetarbetet. 

I denna rapport görs en redovisning av måluppfyllelse för nämndens verksamhetsmål 

samt en uppföljning av personal och ekonomi. Verksamhetsmålen och dess indikatorer 

är framförallt en uppföljning av utvecklingen i förskolan, skolan och gymnasiet. 

Kulturskolan och Vuxenutbildningen skiljer sig och har i mångt och mycket andra 

utmaningar. Förvaltningen har därför valt att lägga in korta verksamhetsberättelser för 

Kulturskolan och Vuxenutbildningen i slutet av denna rapport. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/235 

§ 66 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september fattades beslut om 
strategisk plan och budget för år 2022–2024. 
 
Utifrån den budget som beslutades av kommunfullmäktige informerade barn- 
och utbildningsnämndens förvaltningsekonom om nämndens ekonomiska 
förutsättningar för år 2022. Vid nämndens möte den 14 oktober bör beslut om 
prioriteringar och anpassningar inom verksamheten fattas. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 

ekonomiska förutsättningar inför år 2022”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-09-20. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-20 
 
Ärendenummer 
2021/379 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar inför år 2022 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om strategisk plan och budget för år 
2022–2024 vid dess sammanträde den 27 september. 
 
Utifrån det budgetförslag som beslutas av kommunfullmäktige kommer barn- 
och utbildningsnämndens förvaltningsekonom informera om nämndens 
ekonomiska förutsättningar år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/243 

§ 67 Beslut om finansiering av projektet Utredning ytterskolornas 
roll i skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet den 15 september beslutade barn- och 
utbildningsnämnden bland annat att godkänna projektdirektiv för Utredning 
ytterskolornas roll inom skolorganisationen. Nämnden beslutade även att 
förslag till finansiering för projektet skulle tas upp vid nästkommande möte. 
 
Förslag till finansiering för projektet finns inte med som underlag i kallelsen till 
arbetsutskottets möte, dessa presenteras av förvaltningen i ett senare skede. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera projektet 
Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen med XX.  

- Vice ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om finansiering av projektet Utredning 

ytterskolornas roll i skolorganisationen”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-09-20. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-20 
 
Ärendenummer 
2021/243 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om finansiering av projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
 
Ärendet 
Vid sammanträdet den 15 september beslutade barn- och 
utbildningsnämnden bland annat att godkänna projektdirektiv för Utredning 
ytterskolornas roll inom skolorganisationen. Nämnden beslutade även att 
förslag till finansiering för projektet skulle tas upp vid nästkommande möte. 
 
Förslag till finansiering för projektet finns inte med som underlag i kallelsen till 
arbetsutskottets möte, dessa presenteras av förvaltningen i ett senare skede. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera projektet 
Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen med XX.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-28 
 
Ärendenummer 
2021/1 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
 
Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-28 
 
Ärendenummer 
2021/2 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
 
Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-28 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
 
Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-28 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport från mötesobservatör 
 
Ärendet 
Vid sammanträdets slut informerar mötesobservatören om sina iakttagelser 
från sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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