
 1/2

 
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: 2021-09-15 kl. 08:30 
Plats: Digitalt/Sessionssalen 
Justerare: Stig Emanuelsson (MP)  
 
Gruppmöten sker digitalt via netpublicator kl. 08:00 med inloggning från kl. 
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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). 
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S), Per-Erik Vrang (M). 
 
Ersättare 
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2021/258 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-02 
 
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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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-08-27 
 
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 2021/267. Kommunfullmäktiges beslut (§ 64/2021) om 
fastställande av årsredovisning för Tidaholms kommun år 2020 samt 
godkännande av rapport gällande avtalssamverkan. 
 
BUN 2021/268. Kommunfullmäktiges beslut (§ 66/2021) om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder avseende 
verksamhetsår 2020. 
 
BUN 2021/133. Kommunfullmäktiges beslut (§ 71/2021) om 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 
2020. 

 
BUN 2021/307. Kommunfullmäktiges beslut (§ 95/2021) om fyllnadsval 
av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Johan Liljegrahn (M). 
Per-Erik Vrang (M) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
för perioden 2021-06-28 till 2022-12-31. 
 
BUN 2021/308. Kommunfullmäktiges beslut (§ 91/2021) att anta 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. 
 

 Kommunstyrelsen 
BUN 2021/271. Kommunstyrelsens beslut (§ 128/2021) om uppföljning 
av månadsrapport för Tidaholms kommun januari-april år 2021. 
 
BUN 2021/272. Kommunstyrelsens beslut (§ 137/2021) att inrätta en 
gemensam bemanningsenhet med start 2022-01-01. 
 
BUN 2021/334. Kommunstyrelsens beslut (§ 168/2021) om 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 
2022. 
 

 Skolinspektionen 
BUN 2021/72. Beslut från Skolinspektionen att avskriva ärende då 
Olinsgymnasiet i Skara AB har återkallat sin ansökan om att etablera 
ny fristående gymnasieskola i Falköping. 
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 Skolverket 

BUN 2021/69. Information om utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, ”skolmiljarden”. 
 

 Kommunledningskansliet 
BUN 2021/275. Rapport med statistik över inkomna synpunkter till 
barn- och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-01-01-2021-
05-31. 
 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2019/388 och 2020/501. Samhällsbyggnadsnämnden förelägger 
barn- och utbildningsnämnden att uppföra och färdigställa solskydd på 
lekgårdarna på följande förskolor: Stallängen, Axet, Helliden, Jollen, 
Prästkragen, Eken, Ugglan och Linblomman. 
 
BUN 2021/282 och 2021/283. Inspektionsrapporter gällande rökfria 
förskolegårdar och skolgårdar. Beslut om montering av skyltar på 
följande skolor: Fröjereds skola, Ekedalens skola, Valstads skola, 
Rosenbergsskolan, Forsenskolan och Hellidsskolan. 
 

 Polismyndigheten 
BUN 2021/315. Polisanmälan om skadegörelse av staket vid 
Forsenskolan. Förundersökning inleds inte. 
 
BUN 2021/316. Polisanmälan om skadegörelse genom klotter på 
Forsenskolans fasad. 
 
BUN 2021/317. Polisanmälan om skadegörelse genom klotter på 
Rosenbergsskolans fasad. 
 
BUN 2021/335. Polisanmälan om stöld på Fröjereds skola. 
 
BUN 2021/336. Polisanmälan om stöld på Ekedalens skola. 

 
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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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-06 
 
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 
 

2021-05-25 

5.16 Lämna yttrande till 
annan kommun 
inför dess beslut om att ta 
emot elev i grundskola 

BUN 2021/246 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-26 5.3 Uppskjuten skolplikt BUN 2021/265 
Rektor  
Helen Stadig 
Redzic 

2021-06-07 

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

BUN 2021/260 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-06-07 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 242767 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-06-08 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 242924 
Id nr 242928 
Id nr 242930 
Id nr 242963 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-06-09 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 243178 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-06-07 1.1 Brådskande beslut BUN 2021/259 Ordförande  
Lena Andersson  

2021-06-15 

7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 
(omfattar två elever) 

BUN 2021/96 

Rektor  
Daniel Larsson 

2021-06-16 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 244161 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-07-01 1.1 Brådskande beslut BUN 2021/24 Ordförande  
Lena Andersson 

2021-07-02 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvist boende - 
beviljas 

BUN 2021/176 
Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-07-05 12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvist boende - 

BUN 2021/177 
BUN 2021/180 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 
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beviljas BUN 2021/181 
BUN 2021/182 
BUN 2021/183 

2021-07-05 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
pga funktionsnedsättning – 
beviljas 

BUN 2021/19 
BUN 2021/184 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-07-05 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
pga trafikförhållande – 
beviljas 

BUN 2021/193 
BUN 2021/194 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-07-06 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvist boende – 
beviljas 

BUN 2021/199 
BUN 2021/200 
BUN 2021/208 
BUN 2021/222 
BUN 2021/266 
BUN 2021/269 
BUN 2021/280 
BUN 2021/309 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-07-06 
12.1 Ansökan om 
vinterskolskjuts pga 
trafikförhållande – beviljas 

BUN 2021/219 
BUN 2021/220 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-07-06 12.1 Ansökan om skolskjuts 
pga eget skolval – beviljas BUN 2021/221 Trafikansvarig  

Susanne Swärd 

2021-07-06 

12.1 Ansökan om anpassad 
skolskjuts pga 
funktionsnedsättning – 
beviljas 

BUN 2021/237 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-08-10 
7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 

BUN 2021/96 
Rektor 
Daniel Larsson 

2021-08-11 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvist boende – 
beviljas 

BUN 2021/318 
BUN 2021/319 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-08-12 
12.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvist boende – 
beviljas 

BUN 2021/320 
Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2021-08-12 
7.4 Beslut om antagning vid 
ett senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2021/41 
Rektor 
Daniel Larsson 

2021-08-13 

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

BUN 2021/77 

Rektor 
Daniel Larsson 

2021-08-13 1.8 Ändra beslut (beslut om 
skolplacering) BUN 2021/113 Rektor 

Ulrika Eskilsson 

2021-08-16 1.4 Yttrande till domstol – 
överklagade beslut BUN 2021/113 Rektor 

Ulrika Eskilsson 

2021-08-16 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 247646 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-08-17 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 247702 Skolchef 

Anneli Alm 
2021-08-18 5.13 Beslut om mottagande BUN 2021/322 Skolchef 
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av elev från annan kommun 
i grundskolan 

BUN 2021/323 Anneli Alm 

2021-08-19 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 248020 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-08-20 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 248223 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-08-24 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 248589 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-08-25 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 248915 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-08-25 7.1 Beslut om att ta emot 
elev till nationellt program BUN 2021/324 Rektor 

Daniel Larsson 

2021-08-27 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 249460 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-08-30 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 249796 
Id nr 249884 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-08-31 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 250233 
Id nr 250016 
Id 250014 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-09-02 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 250779 
Id nr 250831 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-09-03 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 251294 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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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-08 
 
Ärendenummer 
2021/285 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari - augusti år 2021 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2021.  
 
Rapporten saknar delvis information om den ekonomiska analysen. Dessa 
uppgifter kompletteras till nämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport augusti 2021, Barn- och utbildningsnämnd, 2021-09-08. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 57/2021 

”Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari – augusti år 2021”, 2021-09-02. 

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

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 

Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 

årsredovisning. Denna delårsrapport avser perioden 1 januari – 30 augusti 2021. 

I denna rapport görs en redovisning av måluppfyllelse för nämndens verksamhetsmål 

samt en uppföljning av personal och ekonomi. 
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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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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnderna 

Reglemente 

Enligt reglementet för  Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 

kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2021 

ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 

svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) 

för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller 

avbrutit sina studier och samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom 

ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare 

ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över 

verksamhet som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 

Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 

synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 

och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

Organisation 

 

Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (varav två förskolor även har 

verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor för åk F-6 med tillhörande 

fritidshem, en grundskola för åk 7–9, en grundsärskola, gymnasieskolan 

Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan Smedjan samt KompetensCentrum som anordnar 

vuxenutbildning. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Den enskilt viktiga händelsen under året är pandemin. Det har påverkat alla barn- och 
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Årshjul för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Att nämnden har fattat ett preliminärt beslut innan höstterminens start innebär i 

praktiken att verksamheterna kan planera för kommande läsår 21/22 och nämndens 

mål blir det styrmedel som det ska vara. 

Nämndens och verksamheternas arbete har därmed krokat arm vilket ger 

organisationen en tydligare riktning. Verksamhetsmålen har preliminärbeslutats för tre 

år framöver. Det skapar en stabilitet och ett lugn med möjlighet för utveckling att 

hinna sätta sig i verksamheterna. 

Kollegialt lärande kan liknas vid smörjmedel för skol- och undervisningsförbättringar. 

Att skapa förutsättningar för kollegialt lärande hör till en av de viktigaste 

prioriteringarna för att kunna nå verksamhetsmålen. 

Resan mot framtidens skola genom kollegialt lärande startade i och med 

utvecklingsarbetet DiTiS - delaktighet i Tidaholms skolor där kollegialt lärande är 

verktyget för att utveckla elevers delaktighet. 

Att arbeta med kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättringar är en 
kulturförändring som tar tid. En kulturförändring som enligt forskning visat sig vara ett 

mycket framgångsrikt arbetssätt för att öka elevers kunskaper och där med framtida 

livschanser. 

Genom utvecklingsarbetet övar/tränar samtlig pedagogisk personal kollegialt lärande 

för skol- och undervisningsförbättringar. Det kollegiala lärandet genomförs 

systematiskt utifrån forskning och beprövade erfarenheter samt lagar och regler. Det 

är ett arbetssätt som kräver mycket av alla vilket mött en del motstånd men också 

glädje när man lyckats. 

För att kvalitetssäkra underlag för beslut finns ett behov av att skynda på 

utvecklingsarbetet av likvärdighets och effektivitetsanalyser. Under vårterminen har det 

fortsatt saknats resurser, personella likväl som verktyg för datainsamling och viss 

kunskap. En skoladministratörsgrupp har startats upp och kommer på sikt bli en 

central del i datainsamlandet. Vissa data har varit svårtillgängliga och en del har inte 
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ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela del-regionens kapacitet av 

utbildningsresurser. Samverkansformen ska gynna kommuninvånare, näringslivet och 

offentlig verksamhet inom Skaraborg. 

Vanligaste avhoppsorsak:  

• Eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

• Hög frånvaro 

• Arbete eller annan utbildning 

Utvecklingsområden 2021 

Vuxenutbildningen har valt de mest angelägna utvecklingsområdena utifrån behov som 

framkommit. Följande enhetsmål har skrivits fram utifrån politikens preliminärbeslutade 

verksamhetsmål: 

• Att alla pedagoger är trygga med innehållet i de nya kurs- och ämnesplanerna 

och kan därmed förmedla det till eleverna 

• Att samsyn råder bland lärarna så att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och 

rättssäkert 

• att stärka pedagogernas specialpedagogiska kompetens så att kvalitén på 

undervisningen ökar och genomströmningen på elever ökar 

Framtid - Omvärldsanalys 

Omvärldsbevakning har blivit en större del av skolans ansvar de senaste åren. Det 

händer mycket på både nationell, regional och loka nivå. Det finns en dragkamp om 

styrningen och en förväntan om att skolan ska lösa många samhällsproblem. Skolan 
måste renodla och ta tillbaka kunskapsfokuset. På lokal nivå finns det stora utmaningar 

vad gäller ekonomi och kvalitet. Att öka kunskap och förståelse för vikten av att få de 

båda delarna att fungera parallellt. 

I och med pandemin så har arbetslösheten ökat och då främst långtidsarbetslösa. 

Dessutom är det ca 20 % i varje generation av unga vuxna som inte tagit 

gymnasieexamen/studentexamen. Utmaningen framåt är då att få fler 

utbildningsplatser så att vi kan få fler i arbete. Detta gynnar inte bara personen i 

fråga utan även kommunens budget och är en samhällsekonomisk insats både socialt 

och ekonomiskt. 

Kulturskolan Smedjan 

Kvalitet, resultat och framtid 

Kulturskolan Smedjan lär Tidaholm att spela, sjunga och spela teater. Kulturskolan 

Smedjan undervisar barn och ungdomar i olika konstformer så att de får redskap och 

lust för eget skapande samt utvecklar sitt kulturintresse. 

Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar från 5 till 18 år i Tidaholms kommun. 

Kulturskolan har kompetens inom musik och drama samt administration. 

Verksamheten har den kunskap som krävs för att genomföra större publika projekt 

avseende scenteknik, marknadsföring och logistik. 

Kulturskolans verksamhet läsåret 20/21 

Kulturskolan har under läsåret 20/21 haft ca 300 elever. Omkring 220 elever har 

undervisats i musik. Inom området musik har undervisning i blåsinstrument, 

stråkinstrument, slagverk, piano, gitarr, sång, ensemblespel och körsång erbjudits. 

Musikeleverna har en lektion i veckan, individuellt eller i liten grupp. Flertalet av 

eleverna har också en orkester- eller ensemblelektion i veckan. Kulturskolan 
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undervisar i en mängd musikstilar som ger grundläggande kunskap för eleverna att 

musicera vidare. Cirka 60 elever har under hösten undervisats i dans (pyttedans och 

showkidz 4-6 år). Inom drama har 15 elever mellan 6 och 9 år undervisats (teaterlek). 

Läsåret har präglats av den rådande pandemin Covid-19. Under höstterminen bedrevs 

undervisning ”normala” fram till v.43. Från vecka 45 har lektionerna varit individuella 

eller max 5 elever per tillfälle. Dramaundervisningen har genomförts i små grupper. 

Personalen har fått utveckla nya kunskaper för att nå ut digitalt då det inte gått att 

genomföra event med publik. Här har Kulturskolan exempelvis startat en Youtube 

kanal som är mycket uppskattad. 

Budget för 2020 minskades med 25% och under våren 2021 kom ytterligare 

besparingskrav. Detta har medfört förändringar. 

Budgetanpassningen har framförallt bestått av tre delar. Neddragning av tjänster, 

mindre lokalyta samt höjda avgifter fr.o.m. 2021 

• All dans bedrivs i Sportdansklubben Dansverkstans regi som hyr danssalen på 

Kulturskolan. 

• Kulturskolan har minskat sin lokalyta och är nu samlad på ett våningsplan på 

Smedjegatan 11. 

• Pop och Rock undervisningen är avslutad och individuell sångundervisning har 

lagts ned. 

Kulturskolans tjänster är efterfrågade och skolan har kö. Rekryteringen av elever är 

god till undervisning inom samtliga instrument. Kulturskolan ser att många elever har 

verksamheten som sitt främsta fritidsintresse. 

Kulturskolan har inte kunnat bjuda in nya elever för besök men lärare på Kulturskolan 

har besökt alla barn i åk två under läsåret. Syfte med lärarnas besök har varit att sprida 

sång- och musikglädje till barnen och att informera om kulturskolans möjligheter. 

Kulturskolans framtid 

Kulturskolorna i Sverige förbereder elever för vidare studier och yrkesval inom flera 

branscher på arbetsmarknaden och är en viktig förklaring till att Sverige är en av 

världens mest framgångsrika musiknationer. Kulturskolans verksamhet bidrar till ett 

samhälle där kultur och konstnärligt skapande ger meningsfullhet och glädje. 

Kulturskolans verksamhetschefen ser att verksamhet är mycket betydelsefull och 

genererar mervärden för både enskilda elever och Tidaholms kommun. 

År 2021 har Tidaholms kommun en mindre Kulturskola än tidigare. Under det 

kommande året kommer Kulturskolan att fokusera på att bevara den verksamhet som 

under många år byggts upp. År 2021 firar Kulturskolan i Tidaholms kommun 50-

årsjubileum. Detta kommer att uppmärksammas på olika sätt där Kulturskolans 

förhoppning är att under hösten kunna erbjuda Tidaholmarna en jubileumskonsert där 

man åter kan mötas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/285 

§ 57 Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – augusti år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna upprättad delårsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2021.  
 
Rapporten saknar information om ekonomiskt resultat eftersom avstämning 
görs per den 31 augusti 2021. Dessa uppgifter kompletteras till nämndens 
sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari - augusti år 2021”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-08-26. 

 Delårsrapport augusti 2021, Barn- och utbildningsnämnd, 2021-08-26.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/243 

§ 56 Beslut om projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna projektdirektiv för Utredning ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen. 

 
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 kommer att ske i projektform och förvaltningen har färdigställt ett 
förslag till projektdirektiv. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projektdirektiv för 
Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektdirektiv gällande ytterskolornas roll i 

skolorganisationen”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-08-19. 
 Projektdirektiv för Utredning ytterskolornas roll inom 

skolorganisationen, 2021-08-19.
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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 
2021-08-19 
 
Ärendenummer 
2021/243 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om projektdirektiv gällande 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
 
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 kommer att ske i projektform och förvaltningen har färdigställt ett 
förslag till projektdirektiv. 
 
Beslutsunderlag 
 Projektdirektiv för Utredning ytterskolornas roll inom 

skolorganisationen, 2021-08-19. 
 
Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömning kommer att genomföras under projektets gång. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projektdirektiv för 
Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen.
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Beslutande instans:  

Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvarig förvaltning/avdelning: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ärendenr:  BUN 2021/243 

 

Fastställd: Datum 

 Reviderad: Datum 

 

Projektdirektiv för Utredning ytterskolornas roll 
inom skolorganisationen  

Beställare/Uppdragsgivare Barn- och utbildningsnämnden  

Bakgrund Kommunfullmäktige har 2020-12-21 beslutat att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att i samråd med berörda nämnder 
förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i 
dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att detta sker under 
kommande treårsperiod. 

Förväntad nytta/effekt Projektet förväntas: 

- Ge underlag för strategiska vägval i det långsiktiga arbetet med 
att styra och utveckla utbildningsorganisationen i enlighet med 
skollagens intentioner. 

Projektet bidrar till kommunfullmäktiges strategiska mål i Strategisk 
plan och budget 2021–20223, särskilt inom målområdena Attraktiv 
kommun, Medborgare i fokus och Attraktiv arbetsplats. Projektet 
tillämpar följande av fullmäktiges strategier för att uppnå strategiska 
mål: 

- skapa förutsättningar och lyfta betydelsen för det livslånga 
lärandet och utbilda elever för framtida behov 

- skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla 
verksamheterna genom samverkan, innovation och ständiga 
förbättringar samt stöd av digitalisering utifrån medborgarnas 
behov 

- ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, 
arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap samt främja 
jämlikhet baserat på exempelvis kön 
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Projektdirektiv 

Projektets syfte Projektet ska tillhandahålla en utredning som belyser olika alternativa 
sätt att organisera grundskoleverksamheten, inklusive förskoleklass och 
fritidsverksamhet, i Tidaholms kommun och för varje alternativ särskilt 
belysa ytterskolornas roll och alternativens effekter för ovan nämnda 
verksamheter. 

Projektets mål och 
leveranser 

Projektet förväntas leverera ett brett underlag som kan ligga till grund 
för långsiktiga strategiska beslut avseende grundskoleverksamheten i 
Tidaholms kommun. 

Presentera en utredning i form av en rapport som ska vara Barn- och 
utbildningsnämnden senast tillhanda 2022-06-30. 

Avgränsningar: 

 

 

 

Projektet ska belysa olika alternativa sätt att organisera 
grundskoleverksamheten, inklusive förskoleklass och fritidsverksamhet, 
i Tidaholms kommun. För varje alternativ ska följande konsekvenser (A-
G) klarläggas:        

A) Konsekvenser för huvudmannens förutsättningar att utföra det 
statliga uppdraget enligt skollag och läroplan  
Huvudmannens förutsättningar att bedriva förskoleklass, grundskola 
och fritidshem som uppfyller skollagens krav samt ge eleverna goda 
möjligheter att nå läroplanens mål och kunskapskrav. 

B) Konsekvenser för lärarnas och elevhälsans uppdrag 
Lärarnas möjlighet att utforma undervisningen på olika sätt, genom val 
av pedagogik, didaktik och anpassningar. Elevhälsans möjlighet att 
erbjuda alla elever en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.  

C) Konsekvenser för styrning och ledning                                        
Huvudmannens och rektors förutsättningar att styra och leda 
verksamheterna.  

D) Konsekvenser för elever  
Elevers rätt till likvärdig utbildning. 

E) Konsekvenser för ekonomin                                               
Huvudmannens kostnader och dess effekter för att bedriva nämnda 
verksamheter.   

F) Konsekvenser för kompetensförsörjningen 
Huvudmannens förutsättningar att rekrytera och utveckla kompetens 
inom verksamheterna. 

G) Konsekvenser för arbetsmiljön 
Huvudmannens förutsättningar att erbjuda en god arbetsmiljö för 
elever och personal. 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Pågående utvecklingsarbete inom förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. 
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Projektdirektiv 

Planering, genomförande 
samt uppföljning och 
rapportering 

Projektledaren uppdras att planera för genomförande, uppföljning och 
rapportering. 

Avstämningar med styrgruppen ska ske, minst månadsvis, under 
projekttiden. 

Tid för projektets 
genomförande 

Projektet beräknas att starta 2022-01-01 och ska vara slutfört och 
rapporterat till styrgruppen och beställaren, senast 2022-06-30. 

Prioritering – kvalitet, tid 
och resurser 

 

 

Kvalitet  
Följande kvalitetskrav ska vara uppfyllda för att projektet ska kunna 
godkännas:  

- genomförande har skett i samråd med berörda nämnder 
- medborgardialoger har genomförts 

Tid 
Projektet ska vara klart senast 2022-06-30. 
 
Resurser  
Projektbudget 500 000 kr. 

Överlämning  Projektet ska överlämnas till beställaren och styrgruppen. 

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Projektets förväntade effekter kommer att följas upp inom ramen av 
huvudmannens löpande verksamhets- och kvalitetsuppföljning.  

Projektledare/organisation  Extern utredare upphandlas och utser ansvarig projektledare. 

Beställare: Barn- och utbildningsnämnden 

Styrgrupp: skolchef, barn- och utbildningsnämndens presidie 

Projektgrupp: utses av projektledare tillsammans med styrgrupp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/273 

§ 55 Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden enligt upprättat 
förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
Syftet med revideringen är främst att uppdatera dokumentet i förhållande till 
lagändringar som har skett gällande vuxenutbildningen samt att lägga till ett 
kapitel gällande dataskyddsförordningen. En ny punkt om arbetsmiljöansvar 
för personal föreslås läggas till med anledning av att kommunstyrelsen 
beslutat uppmana nämnderna att lägga till denna delegation i sina respektive 
delegationsordningar. 
 
Ändringarna är markerade i förslaget. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden enligt upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-08-23. 

 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning, 2021-08-19. 

 Kommunstyrelsens beslut § 141/2021 ”Beslut om utredning av 
delegering av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-06-09. 
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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 
2021-08-23 
 
Ärendenummer 
2021/273 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning. 
 
Syftet med revideringen är främst att uppdatera dokumentet i förhållande till 
lagändringar som har skett gällande vuxenutbildningen samt att lägga till ett 
kapitel gällande dataskyddsförordningen. En ny punkt om arbetsmiljöansvar 
för personal föreslås läggas till med anledning av att kommunstyrelsen 
beslutat uppmana nämnderna att lägga till denna delegation i sina respektive 
delegationsordningar. 
 
Ändringarna är markerade i förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning, 2021-08-19. 
 Kommunstyrelsens beslut § 141/2021 ”Beslut om utredning av 

delegering av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-06-09. 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden enligt upprättat förslag. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden 
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Generella bestämmelser för delegation gällande 
styrelsen och övriga nämnder 

 
Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende. Detta kallas för att delegera beslutanderätten. Den som får ett sådant 
uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som inte har 
delegerats. 

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

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

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

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

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

 
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. 
 Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden. 

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut 
övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 
inskränkningar i delegationsrätten har införts). 

2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3.) Delegatens förvaltningschef. 

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

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

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

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

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid dess 
nästkommande sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering 
av fattade delegationsbeslut. 

 
Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och 
skickas till nämndsekreteraren senast 10 dagar innan nämndens 
sammanträde. 

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

 Datum för beslutet. 
 Typ av beslut. 
 Ärendemening. 
 Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer). 
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Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan 
godkännas. 

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

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

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

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

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

 
 

Med skolchef avses förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Delegationsordning 
 

1. Allmänna ärenden 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

1.1 KL 6 kap 39 
§ 

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

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

 

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

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

1.3  Avge yttrande till tillsynsmyndighet Skolchef  

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

Den som fattat det 
överklagade 
beslutet 

 

1.5 RB 12 kap 
14 § 

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

Skolchef  

1.6 KL 6 kap 36 
§ 

Delgivningar 
Rätt att motta delgivningar ställda till 
barn- och utbildningsnämnden (till 
exempel stämningsansökan och 
vitesföreläggande). 

Skolchef  

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

Den som fattat det 
överklagade 
beslutet 

 

1.8 FL 37 § Ändra beslut 
Ändra beslut enligt 37 § 
förvaltningslagen. 

Den som fattat det 
överklagade 
beslutet 

 

1.9 FL 45 § 1 st Prövning av förvaltningsbesvär i rätt 
tid 
Pröva om förvaltningsbesvär inkommit i 
rätt tid samt fatta beslut om avvisning 
om besvären inkommit för sent. 

Skolchef  
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4.3 LAS 7§ Omplacering – inom annan nämnds 
verksamhetsområde 
Beslut om omplacering inom förvaltning. 

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Omplacering ska 
ske i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

4.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist – inom 
annan nämnds verksamhetsområde 
Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske 
i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

4.5 LAS 7 och 
18-20 §, 
AB 33 § 

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

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Uppsägning vid 
personliga skäl och 
avsked ska ske i 
samråd med 
personal- 
avdelningen. 

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

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.7 AB 3 kap 8 § Förbud mot bisyssla – personal inom 
annan nämnds verksamhetsområde 

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.8 AB 3 kap 10 
§ 

Avstängning – personal inom annan 
nämnds verksamhetsområde 
Beslut om avstängning av personal. 

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.9 AB 3 kap 11 
§ 

Disciplinpåföljd – personal inom 
annan nämnds verksamhetsområde 
Beslut att utfärda skriftlig varning. 

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Beslut om 
disciplinpåföljd ska 
ske i samråd med 
personal- 
avdelningen. 

 
Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

4.10  Arbetsmiljöansvar – för personal 
inom annan nämnds 
verksamhetsområde 
Organisera nämndernas 
arbetsmiljöansvar och fullgöra 
förekommen arbetsuppgift inom 
respektive verksamhetsområde. 

Förvaltningschef för 
respek ive 
förvaltningsområde 

Förvaltningschef 
har möjlighet till 
vidaredelegering. 

 
 
 
 

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

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

Skolchef  

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

Skolchef Försäljning av 
material och 
inventarier ska ske i 
samråd med 
ekonomi- 
avdelningen. 

3.3 LOU och 
riktlinjer för 
inköp 

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

Berörd chef Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 

 
Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.4 LOU och 
riktlinjer för 
inköp 

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

Skolchef Enligt riktlinjer för 
upphandling/inköp. 

 
Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom budget och i 
enlighet med giltigt 
ramavtal betraktas 
som verkställighet. 

3.5 SkolL 8 kap 
17 § 

Beslut om interkommunal ersättning 
förskola 

Skolchef  

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

Beslut om interkommunal ersättning 
förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem 

Skolchef  

3.7 SkolL 16 kap 
50 § 

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

Skolchef  

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

Beslut om interkommunal ersättning 
introduktionsprogram 

Skolchef  

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

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

Skolchef  
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4. Förskola och skolbarnomsorg 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 
4.1  Beslut om nedsättning av eller 

befrielse från avgift för plats i 
förskole- och skolbarnsomsorgs- 
verksamhet 

Rektor  

4.2  Beslut om avstängning från plats 
På grund av bristande avgiftsbetalning. 

Rektor  

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

Rektor  

4.4 SkolL 8 kap 
13 § 

Inhämta yttrande inför beslut om 
mottagande av förskolebarn från 
annan kommun 

Skolchef  

4.5 SkolL 8 kap 
13 § 

Beslut om att ta emot förskolebarn 
från annan kommun 

Skolchef  

4.6 SkolL 8 kap 
13 § 

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

Skolchef  

4.7 SkolL 8 kap 
12 § 3 st 

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

Rektor  

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

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

Rektor  

 
 

5. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

5.1 SkolL 
9 kap 15 § 
respektive 10 
kap 30 § 

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

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

5.2 SkolL 24 kap 
23–25 §§ 

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

Skolchef Får överklagas hos 
allmän förvaltnings- 
domstol (SkolL 28 
kap 5 § första stycket 
7). 
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5.3 SkolL 7 kap 10 
§ 

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

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

5.4 SkolL 7 kap 14 
§ 

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

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

5.5 SkolL 
7 kap 13 § 

Förlängning av skolplikt 
Prövning och beslut om förlängning av 
skolplikten. 

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

5.6 SkolL 
7 kap 15 och 16 
§§ 

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

Rektor  

5.7 SkolL 
24 kap 20-22 § 

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

Rektor  

5.8 SkolF 
9 kap 5–7 §§ 

Erbjudande och anordnande av 
språkval 

Rektor  

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

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

Rektor  

5.10 SkolF 9 kap 3 § 
och 10 kap 2 § 

Beslut om ytterligare 
undervisningstid 
Utöver den garanterade 
undervisningstiden. 

Rektor  

5.11 SkolF 9 kap 4 § 
och 10 kap 3 § 

Fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden 

Rektor  

5.12 SkolL 9 kap 13 
§ 

Beslut om mottagande av elev från 
annan kommun i förskoleklass 

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

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

Beslut om mottagande av elev från 
annan kommun i grundskolan 

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

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

Beslut om mottagande av elev från 
annan kommun i grundsärskolan 

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

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

Inhämta yttrande inför beslut om att 
ta emot elev från annan kommun i 
förskoleklass, grundskola respektive 
grundsärskola 

Skolchef  

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

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

Skolchef  

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

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

Skolchef  

5.18 SkolL 7 kap 5 § Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

Verksamhetsch 
ef centrala 
elevhälsan 

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

5.19 SkolL 11 kap 8 
§ 

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

Rektor  

5.20 SkolL 7 kap 5 a 
§ 

Utreda anmälan om att elev i 
grundsärskolan eventuellt inte tillhör 
målgruppen 

Rektor Ska anmälas till 
hemkommunen. 

5.21 SkolL 7 kap 5b 
§ 

Beslut om att elev inte tillhör 
grundsärskolans målgrupp 

Verksamhetsch 
ef centrala 
elevhälsan 

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

5.22 SkolL 7 kap 5b 
§ 

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

Rektor  

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

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

Rektor  
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6. Skolhälsovården 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

6.1 Hälso- och 
sjukvårdslag 

Verksamhetsansvar för 
skolhälsovården 

Verksamhetschef 
centrala 
elevhälsan 

 

 
7. Gymnasieskolan 

 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 

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

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

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

7.2 SkolL 17 kap 14 
§ 

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

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

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

Beslut om mottagande av ungdomar 
till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ, om 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram uppfylls 

Rektor  

7.4 GyF 7 kap 8 § Beslut om antagning vid senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

Rektor  

7.5 GyF 7 kap 9 § Beslut att elev får byta studieväg Rektor  
7.6 SkolL 16 kap 48 

§ 
Lämna yttrande om placering 
utanför samverkansområdet 

Rektor  

7.7 SkolL 16 kap 
42, 43 44 och 
47 §§ 

Beslut om mottagande av elev inom 
samverkansområdet 

Rektor  

7.8 SkolL 16 kap 
42, 43 44 och 
47 §§ 

Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 

Rektor  

7.9 GyF 9 kap 7 § Beslut om förlängning av 
undervisning på nationellt program 

Rektor  

7.10 GyF 7 kap 3 § Beslut om antalet platser som ska 
avsättas för fri kvot 

Rektor  

7.11 GyF 7 kap 3 § Beslut om antagning av sökande till 
gymnasieskolan på fri kvot 

Rektor  

7.12 GyF 4 kap 7 § Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Rektor  

7.13 GyF 4 kap 22 § Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje kurs 
och fördelning under läsåret 

Rektor  
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7.14 GyF 4 kap 12 § 
st. 2 

Ansvar för att skaffa plats för det 
arbetsplatsförlagda lärandet 

Rektor Rapporteras endast 
om platser inte kan 
erbjudas. 

7.15 SkolL 15 kap 15 
§ 

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

Rektor  

7.16  Beslut om stöd till elev som har rätt 
till studiehjälp enligt 
studiestödslagen (1999:1395) i form 
av dagliga resor mellan bostaden 
och skolan 

 
Lag (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa 
elevresor 2 §. Förordning 
(1991:1120) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa 
elevresor. 

Rektor  

7.17 SkolL 17 kap 6 
§ 

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

Rektor  

 
 

8. Gymnasiesärskolan 
 
 

Besluts- 
nummer Lagrum Ärende/Beslut Delegat Anmärkning 
8.1 SkolL 18 kap 

5 § 
Beslut om elev tillhör målgruppen för 
gymnasiesärskolan 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

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

8.2 SkolL 18 kap 
6 § 

Utreda anmälan om att elev i 
gymnasiesärskolan eventuellt inte 
tillhör målgruppen 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

 

8.3 SkolL 18 kap 
7 § 

Beslut om att elev inte tillhör 
gymnasiesärskolans målgrupp 

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

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

8.4 SkolL 18 kap 
7 § 

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

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

 

8.5 SkolL 19 kap 
29 § 

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

Verksamhetschef 
centrala elevhälsan 

Får överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagande- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/33 

§ 141 Beslut om utredning av delegering av arbetsmiljöansvar av 
personal inom annan nämnds ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen genom 
att ta bort p. 4.10. 

 Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in 
motsvarande delegation i sina delegationsordningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har 2021-01-13 (§ 18/2020) beslutat att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av 
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.  
 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten.  
 
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller lagen för varje 
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.  
 
Arbetsmiljölagen utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de 
reglementen som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som 
respektive nämnd ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se 
till att dessa regler följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av 
nämndernas reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal. 
 
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras på så sätt att p. 4.10 tas bort. Istället bör nämnderna uppmanas att ta 
in motsvarande delegation i sina egna delegationsordningar.  

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 
delegationsordningen genom att ta bort p. 4.10. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana 
nämnderna att ta in motsvarande delegation i sina 
delegationsordningar. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 62/2021 ”Beslut om utredning av delegering 

av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-05-26.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning av delegering av 
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds ansvarsområde”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder
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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 
2021-06-03 
 
Ärendenummer 
2021/258 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Ulf Alteg (M) från sitt uppdrag 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och har därefter förrättat 
fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade att utse Johan Liljegrahn (M) till 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M). 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse XX som ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M). 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/258 

§ 82 Beslut om fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ärendet utgår vid dagens möte eftersom det inte fanns förslag på ny ersättare 
till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M). Ärendet 
flyttas till nämndens nästa möte i september. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/286 

§ 60 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa sammanträdesdagarna för nämnden år 2022 enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2022. 
 
27 januari 24 februari 17 mars 21 april 19 maj 16 juni 

 

- juli - augusti 15 september 13 oktober 10 november 8 december 
 

 
 
Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 

sammanträdesdagarna för nämnden år 2022 enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämnden år 2022”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-08-11.
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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 
2021-08-11 
 
Ärendenummer 
2021/286 Barn- och utbildningskontoret 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2022 
 
Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2022. 
 
27 januari 24 februari 17 mars 21 april 19 maj 16 juni 

 

- juli - augusti 15 september 13 oktober 10 november 8 december 
 

 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 

sammanträdesdagarna för nämnden år 2022 enligt förvaltningens förslag. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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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 
2021-09-06 
 
Ärendenummer 
2021/287 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om sammanträdesdagar för barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott år 2022 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat om arbetsutskottets 
sammanträdesdagar år 2022: 
 
13 januari 10 februari 3 mars 7 april 5 maj 2 juni 

 

- juli - augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 
 

 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2021 

”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott år 2022”, 2021-09-02. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/287 

§ 59 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa 
sammanträdesdagarna för arbetsutskottet år 2022 enligt förvaltningens 
förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2022. 
 
13 januari 10 februari 3 mars 7 april 5 maj 2 juni 

 

- juli - augusti 1 september 29 september 27 oktober 24 november 
 

 
 
Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa 

sammanträdesdagarna för arbetsutskottet år 2022 enligt förvaltningens 
förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott år 2022”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2021-08-11.
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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 
2021-09-06 
 
Ärendenummer 
2021/302 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om ändrad sammanträdesdag för 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att ändra en 
sammanträdesdag för arbetsutskottet under hösten efter önskemål från 
förvaltningen. Arbetsutskottets sammanträde den 28 oktober flyttas till den 27 
oktober. 
 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 58/2021 

”Beslut om ändring av sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott”, 2021-09-02. 

 
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 2021-09-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/302 

§ 58 Beslut om ändring av sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att flytta 
sammanträdesdagen för arbetsutskottet från den 28 oktober till den 27 
oktober. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen önskar att ändra en sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott under hösten: 

o Sammanträdet den 28 oktober flyttas till den 27 oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att flytta 
sammanträdesdagen för arbetsutskottet från den 28 oktober till den 27 
oktober. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrad sammanträdesdag för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-07-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/50 

§ 61 Information om uppdaterade kontaktuppgifter i 
krisledningsplan 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i 

krisledningsplan”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-08-11. 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2021-08-11.
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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 
2021-08-11 
 
Ärendenummer 
2021/50 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om uppdaterade kontaktuppgifter i 
krisledningsplan 
 
Ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har 
uppdaterats. 
 
Beslutsunderlag 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2021-08-11. 

 
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 
2021-09-02 
 
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 
2021-09-02 
 
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 
2021-09-02 
 
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 
2021-09-02 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
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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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