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Sammanträdesprotokoll Barn- och 
utbildningsnämnden 
2022-05-17 kl. 08:30-13:00  Sessionssalen, Stadshuset 

§§ 63-75 

Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), 
Georgos Moschos (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth 
Alfredsson (-) 

Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S), Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD) §§ 63-65, Ulf Persson (C) §§ 66-75 

Ersättare 
Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C) §§ 63-65 

Tjänstepersoner 
Anneli Alm skolchef, Johanna Aldén nämndsekreterare, Pernilla Wadegård förskolechef (endast 
presentation), Marie Vitenberg förvaltningsekonom §§ 65-66, Susanne Swärd trafiksamordnare  
§ 69, Ci Olofsson elevhälsochef § 70, Nina Kindbom elevhälsochef § 70, Linnea Bengtsson 
näringslivsstrateg § 71 

Övriga 
Jonas Storm facklig representant Lärarförbundet §§ 64-69 

Justering 
Utses att justera: Lisbeth Ider (V)  

Justeringens tid: 2022-05-24  

Björn Yngvesson (KD), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Lisbeth Ider (V), justerare 
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§ 63 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/14 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunfullmäktige 
BUN 2022/184. Kommunfullmäktiges beslut (§ 45/2022) om tillsättande av landsbygdsberedning. 

BUN 2022/185. Kommunfullmäktiges beslut (§ 37/2022) om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
och nämnder avseende verksamhetsår 2021. 

BUN 2021/409. Kommunfullmäktiges beslut (§ 42/2022) om antagande av policy mot våld i nära 
relation. 

BUN 2021/147. Kommunfullmäktiges beslut (§ 35/2022) om årsredovisning för Tidaholms 
kommun avseende år 2021. 

Polismyndigheten 
BUN 2022/162. Polisanmälan om skadegörelse på Forsenskolan. Någon har slagit sönder en 
klätterställning och klottrat på vägg. 

BUN 2022/189. Polisanmälan om stöld på Hellidsskolan. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2022/93. Föreläggande om att skicka in kompletterande handlingar. Gäller överklagat beslut 
om skolplacering förskoleklass. 

Skolverket 
BUN 2022/177. Information från Skolverket om att statsbidraget Lärarlönelyftets anslag minskar 
kommande år. 

Kulturrådet 
BUN 2022/183. Kulturrådets beslut om bidrag till Skapande skola samt villkor för bidraget. 
Tidaholms kommun erhåller 240 000 kronor för nästa läsår. 

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

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

Johanna Aldén, 2022-05-10. 
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§ 64 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2021-11-26 9.2 Beslut om avslag till CNC, VO och 
VO i annan kommun 

BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-02-09 9.5 Utskrivning elev kockutbildning BUN 
2022/175 

Rektor 
 

2022-03-01 9.5 Utskrivning elev VO BUN 
2022/175 

Rektor 
 

2022-03-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-04-02 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-04-08 9.5  Utskrivning elev CNC BUN 
2022/175 

Rektor 
 

2022-04-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
312848 
312888 

Skolchef 
 

2022-04-20 5.19 Anpassad studiegång i 
grundsärskola 

BUN 
2022/165 

Rektor 
 

2022-04-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
313745 

Skolchef 
 

2022-04-25 11.1 Ansökan om skoltaxi på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/103 

Trafikansvarig 
 

2022-04-25 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
314340 

Skolchef 
 

2022-04-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
314380 

Skolchef 
 

2022-04-27 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
315277 

Skolchef 
 

2022-04-27 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor 
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2022-04-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
315553 
315729 

Skolchef 
 

2022-04-29 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
315867 

Skolchef 
 

2022-04-29 7.5  Beslut att elev få byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor 
 

2022-04-29 9.5 Utskrivning elev Yrkesförare BUN 
2022/175 

Rektor 
 

2022-05-02 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-05-03 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/115 

Trafikansvarig 
 

2022-05-03 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
316707 

Skolchef 
 

2022-05-04 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
317160 

Skolchef 
 

2022-05-04 1.8 Ändra beslut - gällande 
skolplacering förskoleklass 

BUN 
2022/73 

Rektor 
 

2022-05-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
318573 

Skolchef 
 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna redovisningen 

av delegationsbeslut. 

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

2022-05-10. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-02-01--2022-04-30. 
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§ 65 Beslut om månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari – april år 
2022 
BUN 2022/64 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:  

o godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
o göra en redaktionell förändring i texten under tabellen om åtgärdsplan. Det ska 

framgå att medel tas från ett delvis genererat överskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-april år 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Ordföranden framför ett förslag om tillägg till förvaltningens förslag och menar att en 

redaktionell förändring i texten under tabellen om åtgärdsplan ska göras. Det ska framgå 
att medel tas från ett delvis genererat överskott. 

- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Othmar Fiala (S) och Lisbeth Ider (V) framför 
att: För att uppnå samma besparing till budget i balans föreslår vi att göra en 
organisationsförändring i Fröjereds skola till en F-3 organisation till hösten. Då det 
försvinner så stor del av läxhjälpen, drabbar det de som bäst behöver hjälp och stöd. S 
och V vill inte röra tidiga insatser. 

Beslutsgång 
Ajournering om 10 minuter begärs. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller 
förslag om ajournering.   

Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs.  

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:  

JA:  
Bifall till förvaltningens förslag. 

8



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-05-17 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

NEJ: 
Bifall till Anderssons m.fl. förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 4 
AVSTÅR: 1 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Per-
Erik Vrang (M). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Othmar Fiala (S), Lisbeth Ider (V). 

Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-). 

Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 

januari – april år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-05-10. 
 Månadsrapport april 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari – april år 2022”, 2022-
05-05.  

Reservation 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Othmar Fiala (S) och Lisbeth Ider (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola 
utlandet 
BUN 2022/164 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till riktlinje för skolpeng i 

grundskola utlandet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har uppmärksammat behov av att tydliggöra villkor för att överföra skolpeng för 
barn i grundskolan (förskoleklass – åk 9) för skolgång i utlandet. Ett förslag till riktlinje har 
upprättats. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta upprättat förslag 

till riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 49/2022 ”Beslut om riktlinje för 

skolpeng i grundskola utlandet”, 2022-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-04-28. 
 Förslag till riktlinje för skolpeng utlandet. 
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§ 67 Beslut om svar på remiss om färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
BUN 2022/130 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrande enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
VästKom har tagit fram en färdplan som är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra 
till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen berör till viss del 
skolverksamhet i den del som avser samordnad individuell plan (SIP, avsnitt 9.4.3). Barn- och 
utbildningsnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till den del av färdplanen som rör skolverksamhet 
(avsnitt 9.4.3). SIP är en etablerad och väl känd del inom nämndens ansvarsområde.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrande enligt 

upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 50/2022 ”Beslut om svar på remiss 

om färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård”, 2022-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss om färdplan - länsgemensam strategi för god 

och nära vård”, skolchef Anneli Alm, 2022-04-28. 
 Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 68 Beslut om redovisning av behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 
BUN 2022/81 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna redovisning enligt upprättat förslag 

till dataskyddsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse 2020-09-04 uppmanade kommunens dataskyddsombud de personuppgiftsansvariga att 
så snart som möjligt göra en inventering av om det sker överföring av personuppgifter till tredje 
land inom dess verksamhet och vid behov vidta åtgärder omgående.  

Dataskyddsombudet begär nu in en redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land. Svaret ska vara dataskyddsombudet tillhanda senast den 30 maj.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna redovisning 

enligt upprättat förslag till dataskyddsombudet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om redovisning av behandling av personuppgifter vid överföring 

till tredje land”, nämndsekreterare Johanna Aldén och barnomsorgsadministratör Sandra 
Teike, 2022-05-10. 

 Förslag till svar på begäran om redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land. 

 PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om 
redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land”, 
dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2022-02-24 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud 
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§ 69 Information om skolskjuts 
BUN 2022/163 

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

Sammanfattning av ärendet 
Trafiksamordnaren informerar om nuläget kring rutiner gällande skolskjuts och andra 
skolskjutsrelaterade frågor. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 45/2022 ”Information om 

skolskjuts”, 2022-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, skolchef Anneli Alm, 2022-04-28. 
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§ 70 Information om Centrala Resursteamet 
(elevhälsan) 
BUN 2022/172 

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

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetscheferna för Centrala Resursteamet (centrala barn- och elevhälsan) informerar om 
verksamhetens organisation och arbete framöver. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 46/2022 ”Information om Centrala 

Resursteamet (elevhälsan)”, 2022-05-05. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om Centrala Resursteamet (elevhälsan)”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-04-28. 
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§ 71 Information om kompetensförsörjning med 
fokus på obehöriga elever samt SSA-arbete 
(samverkan skola och arbetsliv) 
BUN 2022/137 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens näringslivsstrateg och skolchefen informerar om kompetensförsörjning med fokus på 
obehöriga elever samt SSA-arbete (samverkan skola och arbetsliv). Detta ur både ett regionalt 
och lokalt perspektiv. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 47/2022 ”Information om 

kompetensförsörjning med fokus på obehöriga elever samt SSA-arbete (samverkan skola 
och arbetsliv)”, 2022-05-05. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om kompetensförsörjning med fokus på obehöriga elever 
samt SSA-arbete (samverkan skola och arbetsliv)”, skolchef Anneli Alm, 2022-04-28. 
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§ 72 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Förändrad skolorganisation för årskurs F-6. Forsenskolan, Rosenbergsskolan, Valstad 
skola, Fröjereds skola och Ekedalens skola ska delas in i två skolområden. Förändringen 
görs för att skapa hållbara skolledartjänster och för att skapa förutsättningar för mer 
likvärdiga skolenheter. 

o Verksamheten har tagit emot en elev från Ukraina. 
o Skolchefen har mottagit ett brev från Elisabeth Alfredsson (-) med frågor gällande skolval 

för elever som ska börja förskoleklass. Skolchefen informerar övergripande om hur 
skolvalsprocessen går till och möjligheten till överklagande. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén,  

2022-05-10. 
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§ 73 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Lärarförbundet har framfört önskemål om att få besöka nämnden vid nästa sammanträde 
för att ta upp ett antal frågeställningar. Frågorna kommer att skickas ut till samtliga 
ledamöter innan sammanträdet. 

o Möte mellan Ekedalens föräldraförening och nämnden är planerat den 1/6 kl. 18:30 i 
Sessionssalen Stadshuset. Underlag med frågor inför mötet kommer att skickas ut till 
samtliga ledamöter. 

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

handlingarna. 

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

2022-02-10. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-05-17 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 74 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

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

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

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén,  

2022-05-10. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-05-17 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 Beslut om medgivande för närvaro vid 
sammanträde 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna medgivande till den fackliga 

representanten att närvara under §§ 64-71. 

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

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

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

fackliga representanten att närvara under §§ 64-71. 
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