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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Hellidsskolans aula och Sessionssalen, 2021-12-09 kl. 08:30-14:05 samt 
Sessionssalen, 2021-12-14 kl. 13:00-16:35 
 
Ajournering 2021-12-09 mellan kl. 12:45-13:30 
Ajournering från 2021-12-09 kl. 14:05 till 2021-12-14 kl. 13:00  
Ajournering 2021-12-14 mellan kl. 14:46-14:50 
 
§§ 141-160 
 

Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S) §§ 141-147, §§ 149-152, §§ 154-155 samt §§ 158-160, Lisbeth Ider 
(V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L) §§ 141-146, § 148, § 150, §§ 153-157 samt  
§ 159, Elisabeth Alfredsson (-), Marika Lund (SD) §§ 141-146, § 148, §§ 153-157 samt  
§ 159. 
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S), Pia Blomqvist (S) ersättare §§ 141-146, § 150, §§ 154-155 samt §159, 
beslutande §§ 147-149, §§ 151-153, §§ 156-158 samt § 160, Ulf Persson (C) ersättare §§ 141-
146, §§ 154-155 samt § 159, beslutande §§ 147-153, §§ 156-158 samt § 160, Per-Erik Vrang 
(M) beslutande §§ 141-147, §§ 149-152, §§ 154-155 samt §§ 158-160. 
 
Ersättare 
Christina Forsling (SD) §§ 141-146, § 148, §§ 153-157 samt § 159.  
 
Tjänstepersoner 
Jessica Karlsson, rektor (presentation av Hellidsskolan) 
Andreas Cederqvist, t.f. rektor (presentation av Hellidsskolan) 
Leif Lagergren, Skolchefer i Skaraborg § 143 
Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund § 143 
Ci Olofsson, verksamhetschef elevhälsan § 143 
Nina Kindbom, verksamhetschef elevhälsan § 143 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 146-148 samt §§ 150-156 
Carina Ålebring Jonsson, kvalitetsutvecklare §§ 146-147, §§ 150-152 samt §§ 154-155 
Ulrika Aleniusson, måltidschef § 154 
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef §§ 154-155 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 
 
Övriga 
Jonas Storm, Lärarförbundet §§ 143-146, § 148 samt §§ 153-157 
 
Justering 
Utses att justera: Lisbeth Ider (V)  
Justeringens tid: 2021-12-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Björn Yngvesson (KD) 

Underskrift justerare  
 Lisbeth Ider (V)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-12-20 – 2022-01-11 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-12-09 samt 2021-12-14 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Johanna Aldén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 141 Information om inkomna beslut och skrivelser  
§ 142 Information om delegationsbeslut  
§ 143 Information om fullföljda studier och vårdsamverkan  
§ 144 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 

lättillgängliga mensskydd för elever 
 

§ 145 Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola 
för alla elever i Tidaholms kommun 

 

§ 146 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende november månad år 2021 

 

§ 147 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag  
§ 148 Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 

skolorganisationen 
 

§ 149 Beslut om Förskolan i Fröjered  
§ 150 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 

utbildningsnämnden för år 2022 
 

§ 151 Beslut om interkommunal ersättning 2022  
§ 152 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022  
§ 153 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade 

beslut 
 

§ 154 Information om måltidsorganisationen  
§ 155 Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för 

förskolan i Madängsholm 
 

§ 156 Information från skolchef  
§ 157 Information från ordförande  
§ 158 Återkoppling arbetsmiljön  
§ 159 
§ 160  

Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde 
Beslut om överklagande gällande skolskjutsärende 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/4 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2021/230. Kommunstyrelsens beslut (§ 241/2021) om uppföljning av 
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende september månad år 2021. 
 
BUN 2021/439. Kommunstyrelsens beslut (§ 251/2021) om kommunens 
klimatlöften under år 2022. 

 
BUN 2021/440. Kommunstyrelsens beslut (§ 252/2021) om revidering av 
riktlinje för styrdokument. 
 
Polismyndigheten 
BUN 2021/453. Polisanmälan om olaga hot Rosenbergsskolan.  

 
Arbetsmiljöverket 
BUN 2021/460. Föranmälan om inspektion på Rosenbergsskolan. 
 
Förvaltningsrätten 
BUN 2021/7. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolskjutsärende. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet. 

 
BUN 2021/114. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolplacering. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
BUN 2021/113. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolplacering. Förvaltningsrätten skriver av målet. 

 
BUN 2021/111. Dom från förvaltningsrätten gällande överklagan av 
skolplacering. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
Åklagarmyndigheten 
BUN 2021/336. Beslut om att väcka åtal i ärende gällande stöld vid Ekedalens 
skola. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2021/459. Livsmedelskontroll på Rosenbergsskolan. Riskklassning och 
beslut om kontrollavgift. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Naturskyddsföreningen Tidaholm 
BUN 2021/433. Skrivelse från Naturskyddsföreningen i Tidaholm gällande 
ansvar för matavfall. 
 
Skolinspektionen 
BUN 2021/432. Information om kommande skolenkät 2022. 

 
Barn- och elevombudet 
BUN 2021/422. Begäran om kompletterande yttrande i ärende gällande 
kränkande behandling. 
 
Skolverket 
BUN 2021/461. Information om nya avgiftsnivåer avseende år 2022 för 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet. 
 
Förslag till beslut 

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

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

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-12-01. 
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2021/5 

§ 142 Information om delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-08-26 5.18  BUN 2021/444 Elevhälsochef 
 

2021-09-27 5.18  BUN 2021/443 Elevhälsochef 
 

2021-10-29 12.3  Id nr 270068 Skolchef 
 

2021-10-30 4.3  BUN 2021/428 Rektor 

2021-11-05 11.1  BUN 2021/429 Trafiksamordnare 

2021-11-05 11.1  BUN 2021/430 Trafiksamordnare 

2021-11-05 11.1  BUN 2021/435 Trafiksamordnare 

2021-11-08 12.3  Id nr 271082 Skolchef 

2021-11-09 12.3  

Id nr 271145 
Id nr 271198 
Id nr 271269 
Id nr 271394 

Skolchef  
 

2021-11-10 12.3  Id nr 271500 Skolchef  
 

2021-11-11 12.3  
Id nr 271848 
Id nr 271968 
Id nr 271972 

Skolchef  
 

2021-11-14 12.3  Id nr 272556 Skolchef  
 

2021-11-15 12.3  Id nr 272821 
Id nr 272876 

Skolchef  
 

2021-11-16 12.3  Id nr 273116 
Id nr 273125 

Skolchef  
 

2021-11-17 12.3  
Id nr 273298 
Id nr 273342 
Id nr 273573 

Skolchef  
 

2021-11-19 12.3  

Id nr 274204 
Id nr 274206 
Id nr 274211 
Id nr 274215 

Skolchef  
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Id nr 274332 

2021-11-19 1.3  BUN 2021/422 Skolchef  

2021-11-23 12.3  Id nr 275158 Skolchef  

2021-11-24 12.3  Id nr 275206 Skolchef  

2021-11-26 12.3  
Id nr 276167 
Id nr 276279 
Id nr 276280 

Skolchef  
 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-11-29. 
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2021/438 

§ 143 Information om fullföljda studier och vårdsamverkan 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Skaraborgs kommunalförbund och Skolchefer i 
Skaraborg närvarar vid sammanträdet för att informera om fullföljda studier 
och vårdsamverkan. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2021 

”Information om fullföljda studier och vårdsamverkan”, 2021-11-25. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om fullföljda studier och vårdsamverkan”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-11-08. 
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2021/414 

§ 144 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 
lättillgängliga mensskydd för elever 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

o yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att 
sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid 
skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium samt hög- och 
mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat. 

o yrkande nummer två, att kommunen utreder de ekonomiska 
förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria mensskydd 
för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och 
mellanstadieskolor, ska avslås. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera Tidaholmsförslag 
om lättillgängliga mensskydd för elever, till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om lättillgängliga mensskydd för elever. 

- Marika Lund (SD) föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o yrkande nummer ett, att kommunen utreder förslaget om att 
sätta upp automater eller lådor med mensskydd vid 
skoltoaletter på Tidaholm kommuns gymnasium samt hög- och 
mellanstadieskolor, ska anses vara besvarat. 

o yrkande nummer två, att kommunen utreder de ekonomiska 
förutsättningarna för att kunna erbjuda kostnadsfria mensskydd 
för elever på Tidaholm kommunala gymnasium samt hög- och 
mellanstadieskolor, ska avslås. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt Lunds förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2021 

”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om lättillgängliga 
mensskydd för elever”, 2021-11-25. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 
lättillgängliga mensskydd för elever”, Bengt Höglander, 2021-11-16. 
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✓ Yttrande över Tidaholmsförslag Lättillgängliga mensskydd för elever, 
Bengt Höglander, 2021-11-09. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135/2021 ”Beslut om 
remittering av Tidaholmsförslag om lättillgängliga mensskydd för 
elever”, 2021-10-20. 

✓ Tidaholmsförslag - Lättillgängliga mensskydd för elever, 2021-08-25. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/415 

§ 145 Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola 
för alla elever i Tidaholms kommun 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motion om avgiftsfri 
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Elisabeth Alfredsson (-) föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2021 

”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri grundskola för alla 
elever i Tidaholms kommun”, 2021-11-25. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande motion - avgiftsfri 
grundskola för alla elever i Tidaholms kommun”, Bengt Höglander, 
2021-11-16. 

✓ Yttrande över motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun, Bengt Höglander, 2021-11-16. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133/2021 ”Beslut om 
remittering av motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun”, 2021-10-20. 

✓ Motion om avgiftsfri grundskola för alla elever i Tidaholms kommun, 
2021-09-27. 

 
Reservation 
Elisabeth Alfredsson (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/28 

§ 146 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende november månad år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

• Barn- och utbildningsnämnden framhåller att nämnden ser allvarligt på 
att få budgetpåverkande beslut i slutet av året som påverkar 
nämndens resultat. Denna typ av beslut ska fattas i dialog tillsammans 
med politiken och inom det ordinarie budgetarbetet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende november månad 
år 2021.  
 
Förslag till beslut 

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

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut och föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska framhålla att 
nämnden ser allvarligt på att få budgetpåverkande beslut i slutet av 
året som påverkar nämndens resultat. Denna typ av beslut ska fattas i 
dialog tillsammans med politiken och inom det ordinarie budgetarbetet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende november månad år 2021”, 
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-12-02. 

✓ Helårsprognos november 2021 (Barn-och utbildningsnämnd). 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2021 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende november månad år 2021”, 2021-11-
25. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/233 

§ 147 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårutfall 2021 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2021 

”Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 2021-11-25. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-17. 
✓ Bilaga 1, Redovisning riktade statsbidrag december 2021. 
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2021/243 

§ 148 Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge styrgruppen i uppdrag 
att välja ut lämplig uppdragsgivare för projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat godkänna projektdirektiv 
för Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen samt beslutat om 
projektets finansiering. 
 
Ärendet har legat ute för upphandling och förvaltningen lämnar bland annat 
information kring antalet anbud som inkommit. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ge 
styrgruppen i uppdrag att välja ut lämplig uppdragsgivare för projektet 
Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen.   

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2021 

”Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 
2021-11-25. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-15. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 130/2021 ”Information om 
finansiering av projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-11-11. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 92/2021 ”Beslut om 
projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 
2021-09-15  

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/413 

§ 149 Beslut om Förskolan i Fröjered 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att påbörja en utökning av förskoleverksamheten vid Fröjereds förskola 
med en tillfällig 5 årsgrupp under vårterminen 2022 i del av Fröjereds 
skollokaler, den personal som då ytterligare behövs finansieras på 
samma sätt som när 5 årsverksamhet startats vid behov på övriga 
förskolor i Treklövern och inne i Tidaholm. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta medel från de 0,5 miljon 
kronor som avsatts för implementering av SAMKRAFT, under 
förutsättning att de extra kostnader för julgåvor och måltidsorganisation 
som presenterades under december månad ersätts. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tidigare beslutat ge 
förvaltningen i uppdrag att: 

o ta fram ett underlag kring kösituationen på förskolan i Fröjered, 
o ge information kring alternativa lösningar för att möjliggöra ett utökat 

antal platser i förskolan i Fröjered samt vilka kostnader det skulle 
innebära. 

 
Förvaltningen har tagit fram underlag enligt arbetsutskottets beslut.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att påbörja en utökning av 
förskoleverksamheten vid Fröjereds förskola med en tillfällig 5 
årsgrupp i del av Fröjereds skollokaler, den personal som då ytterligare 
behövs finansieras på samma sätt som när 5 årsverksamhet startats 
vid behov på övriga förskolor i Treklövern och inne i Tidaholm. 

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till 
beslut och föreslår att det tydliggörs att utökningen gäller under 
vårterminen 2022. 

- Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska ta medel 
från de 0,5 miljon kronor som avsatts för implementering av 
SAMKRAFT, under förutsättning att de extra kostnader för julgåvor och 
måltidsorganisation som presenterades under december månad 
ersätts.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först de båda förslagen under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med dessa. 
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Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2021 

”Beslut om förskolan i Fröjered”, 2021-11-25. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om förskolan i Fröjered”, skolchef Anneli Alm, 

2021-11-15. 
✓ Rapport Förskolan i Fröjered, 2021-10-29. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2021 

”Information om förskolan i Fröjered”, 2021-10-27. 
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2021/235 

§ 150 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och 
detaljbudget för år 2022 enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november att revidera den strategiska 
plan och budgeten för år 2022–2024. 
 
Förvaltningen har därefter arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan och 
detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 2022. Förslaget 
presenteras vid sammanträdet.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2022 enligt förvaltningens 
förslag. 

- Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), 
Lisbeth Ider (V) och Othmar Fiala (S) yrkar på att som riktade 
budgetprioriteringar vara följande och sammanlagt 12,1 miljoner. 
 
Alla barn ska få det stöd de behöver, när det behövs. 

o Att avsätta 1,5 miljoner för samkraft 
o Att avsätta 1,4 miljoner för närvaroteamet 
o Att avsätta 1 miljon för liknande stöd till elever i mellanstadiet 

 
o Att avsätta 1 miljon för första halvåret 2022 för riktade resurser 

till Fröjereds skola för att säkerställa en likvärdig utbildning för 
alla. Från och med höstterminen 2022 placeras eleverna på 
Fröjereds skola vid andra skolor i kommunen. Syftet är att 
säkerställa en likvärdig utbildning inom hela kommunen.  

o Att avsätta 2 miljoner för riktade resurser till skolorna i Valstad 
och Ekedalen, för att säkerställa en likvärdig utbildning för alla.  

o Att avsätta 1 miljon för första halvåret 2022 för förskolan 
Linblomman i Madängsholm, för att säkerställa en likvärdig 
förskola. Från och med höstterminen 2022 placeras barnen på 
Linblomman vid andra förskolor i kommunen. Syftet är att 
säkerställa en likvärdig förskola inom hela kommunen. 

o Att avsätta 1,3 miljoner för att säkerställa att personal inom 
skola och barnomsorg kan behållas även då antalet elever och 
barn kortvarigt minskar i vissa verksamheter. Detta för att 
behålla kompetens och upprätthålla kontinuitet i de arbetssätt 
som rektor och arbetslag har etablerat.  
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o Att avsätta 0,5 miljoner för ökad internhyra. 
o Att avsätta 2,5 miljoner för förstärkning på ledningsnivå samt 

förvaltning. 
 

Investeringsbudgeten 
o 13,8 förskoleverksamheten i Ekedalen i gemensamma och 

ändamålsenliga lokaler.  
o 5 miljoner projekt för förskolan Prästkragen i Fröjered för att 

skapa ändamålsenliga och tillräckligt dimensionerade lokaler. 
o Standardhöjande renoveringar på Ekedalens och Valstads 

skolor i syfte att säkerställa likvärdiga skollokaler inom hela 
kommunen 10 miljoner 2023 och 10 miljoner 2024. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till ordförandens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Anderssons m.fl. förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), 
Elisabeth Alfredsson (-), Ulf Persson (C), Per-Erik Vrang (M). 
 
Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Lisbeth 
Ider (V), Othmar Fiala (S). 
 
Beslutsunderlag 
✓ Komplettering verksamhetsplan och detaljbudget 2022 BUN, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-12-07. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2021 

”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2022”, 2021-11-25. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för 
barn- och utbildningsnämnden för år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2021-
11-17. 
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✓ Verksamhetsplan och budget 2022 (barn- och utbildningsnämnd), 
2021-11-17. 

✓ Förslag till verksamhetsplan 2022, 2021-11-17. 
 
Reservation 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Lisbeth 
Ider (V) och Othmar Fiala (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/450 

§ 151 Beslut om interkommunal ersättning 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför 
samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. 
 

 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande 
år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 94/2021 

”Beslut om interkommunal ersättning 2022”, 2021-11-25. 

Verksamhet Kostnad 2021 ∆
Kronor per elev och termin

Barn- och fritidsprogrammet 51 967 kr 51 763 kr 204 kr
El- och energi programmet 64 223 kr 65 148 kr -925 kr
Ekonomiprogrammet 46 869 kr 45 210 kr 1 659 kr
Estetiska programmet exkl. inr. Musik 60 804 kr 69 565 kr -8 761 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 76 428 kr 73 141 kr 3 287 kr
Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 98 752 kr 94 651 kr 4 101 kr
Industritekniska programmet 80 076 kr 80 673 kr -597 kr
Naturvetenskapsprogrammet 49 985 kr 48 282 kr 1 703 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 140 487 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet 45 799 kr 43 088 kr 2 711 kr
Teknikprogrammet 53 209 kr 52 890 kr 319 kr
Vård- och omsorgsprogrammet 58 862 kr 54 670 kr 4 192 kr

Tillägg HFA och AS (HFA= Högfungerande autism, AS=Asperger)
Tillägg naturvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. AS 94 288 kr 93 629 kr 659 kr
Tillägg samhällsvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. As 98 474 kr 98 823 kr -349 kr
Tillägg El och energiprogrammet för elever med HFA el. AS 82 586 kr 79 139 kr 3 447 kr
Tillägg Estetiska programmet för elever med HFA el AS 82 586 kr 79 139 kr 3 447 kr

0 kr
0

Ungdomsboende för elever med HFA 253 289 kr 242 235 kr 11 054 kr
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✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om interkommunal ersättning 2022”, 
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-15. 
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2021/451 

§ 152 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen 
till friskolor gällande år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2022. 
 

 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn - och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2021 

”Beslut om bidrag till fristående skolor 2022”, 2021-11-25. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om bidrag till fristående skolor 2022”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-11-15. 

Gymnasieprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet friskola/år 2021 ∆
Barn- och fritidsprogrammet 97 296 kr 98 432 kr -1 136 kr
El- och energi programmet 124 056 kr 127 660 kr -3 604 kr
Ekonomiprogrammet 86 164 kr 84 124 kr 2 040 kr
Estetiska programmet exkl. inr. Musik 116 592 kr 137 305 kr -20 713 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 150 707 kr 146 282 kr 4 425 kr
Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 199 454 kr 189 302 kr 10 152 kr
Industritekniska programmet 158 675 kr 161 560 kr -2 885 kr
Naturvetenskapsprogrammet 92 966 kr 90 833 kr 2 133 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 292 171 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet 83 826 kr 79 492 kr 4 334 kr
Teknikprogrammet 100 007 kr 100 894 kr -887 kr
Vård- och omsorgsprogrammet 112 350 kr 104 758 kr 7 592 kr
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2021/232 

§ 153 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade 
beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av 
beslut som fattats av nämnden under perioden juni-november 2021. Ärendet 
omfattar de beslut som fattats utöver de ordinära beslut som fastställs löpande 
under året.  
 
2021-06-10 • Beslut om svar på motion – alla elevers rätt till 

mensskydd. 
• Beslut om utdelning ur Samfonden. 
 

2021-09-15 • Beslut om projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll 
i skolorganisationen. 

• Beslut om revidering av nämndens delegationsordning.  
2021-10-14  • Beslut om svar på motion - porrfilter i förskola och skola. 

• Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 
föräldraförening (ärendet slutbehandlades på mötet i 
november).  

• Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 
skolskjuts (ärendet slutbehandlades på mötet i 
november). 

 
2021-11-11 • Beslut om finansiering av projektet utredning 

ytterskolornas roll i skolorganisationen. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2021 

”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut”, 2021-
11-25. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 
fattade beslut”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-15. 
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2021/449 

§ 154 Information om måltidsorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen närvarar vid 
sammanträdet för att informera om den nya måltidsorganisationen. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2021 

”Information om måltidsorganisationen”, 2021-11-25. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om måltidsorganisationen”, skolchef 

Anneli Alm, 2021-11-25. 
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2020/99 

§ 155 Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Representant från samhällsbyggnadsförvaltningen närvarar vi nämndens 
sammanträde för att besvara frågor och lämna information kring uppdraget att 
tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2021 

”Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm”, 2021-11-25. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om tillskapande av ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-15. 

✓ Karta, förslag förskola Madängsholm, 2021-09-02. 
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2021/1 

§ 156 Information från skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Nulägesrapport med anledning av covid-19: 
- Det finns några konstaterade fall på en av grundskolorna. 
Smittspårning pågår. 
- Verksamheterna kommer att vara restriktiva med samlingar kring 
kommande luciafiranden och terminsavslutningar. 
- Vaccinering dos två pågår för elever mellan 12-15 år. 

o Två nya rektorer för förskoleverksamhet har anställts.  
o Två rektorer för grundskoleverksamhet har sagt upp sig. 

Rekryteringsprocess påbörjas.  
o Övergripande genomgång av Lärarförbundets ranking ”Bästa 

skolkommun 2021”. 
o Presentation av statistik över kränkningsanmälningar höstterminen 

2021 (visades vid sammanträdet 2021-12-14). 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-11-29. 
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2021/2 

§ 157 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Extra nämndsammanträde den 14 december kl. 13:00 i Sessionssalen.  
o Skrivelse från Lärarförbundet har inkommit. Den tas upp på 

nämndsammanträdet i januari. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-11-29. 
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2021/150 

§ 158 Återkoppling arbetsmiljön 
 
Ärendet utgår. 
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§ 159 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 §§ 143-155. 

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

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna 
medgivande till den fackliga representanten att närvara under §§ 143-
155. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/477 

§ 160 Beslut om överklagande gällande skolskjutsärende 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna överklagande i 
mål nr 24-21, 2021-12-06, som sitt eget.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att justera paragrafen 
omedelbart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Elev i förskoleklass beviljades skolskjuts inför läsåret 20/21 genom 
verkställighetsbeslut. Skolskjuts innebar resa med linjelagd trafik till skolan 
och resa med upphandlad skolskjuts från skolan. Vårdnadshavarna till eleven 
överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Vårdnadshavarna ansåg att 
sträckan mellan hemmet och hållplatsen var trafikfarlig. Nämnden (genom 
ansvarig tjänsteperson på delegation) yttrade sig i ärendet vid två tillfällen. 
Dessa båda yttranden återgav nämndens syn på trafikförhållandena på den 
aktuella sträckan utifrån rådande omständigheter samt nämndens antagna 
riktlinjer för skolskjuts. Yttrandena återgav också nämndens syn på 
vårdnadshavarnas ansvar för barnet vid förflyttningar mellan hemmet och 
anvisad hållplats. 
 
Förvaltningsrätten upphävde nämndens beslut och ansåg att skolskjuts för 
eleven bör anordnas på sådant sätt att vårdnadshavarna inte åläggs att följa 
sitt barn till och från hållplats trots att trafikmognad inte har uppnåtts. 
 
Nämnden konstaterar att kammarrätternas praxis spretar när det gäller hur 
långt vårdnadshavarnas ansvar sträcker sig. Det saknas därför i princip 
vägledning från domstolarna i den frågeställning som föreligger i målet och det 
är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av 
kammarrätten. Vidare menar nämnden att det finns anledning att betvivla 
riktigheten av det slut som förvaltningsrätten kommit till alternativt att det inte 
går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens slut med mindre än att 
prövningstillstånd meddelas.  
 
Med hänsyn till ovanstående yrkar nämnden på att kammarrätten beviljar 
prövningstillstånd och upphäver förvaltningsrättens dom.  
 
Det har nu framkommit att barn- och utbildningsnämnden inte har delegerat till 
den person som fattat beslutet att överklaga beslut och domar på det här 
viset. Förvaltningen har av misstag förbisett detta och har lämnat in 
överklagande till kammarrätten. Nämnden behöver därför godkänna 
överklagandet som sitt eget för att det ska prövas.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna överklagande i mål nr 24-21, 2021-12-06, som sitt eget.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om överklagande gällande skolskjutsärende”; 

trafiksamordnare Susanne Swärd, 2021-12-13. 
✓ Överklagande Mål nr 24-21, 2021-12-06. 
✓ Förvaltningsrättens dom, 2021-11-17. 

 
Sändlista 
Kammarrätten i Jönköping 
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