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Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Digitalt/Sessionssalen 2021-09-15 kl. 08:30-12:10 
Ajournering mellan kl. 10:00-10:15 samt kl. 11:10-11:20. 
§§ 88-103 

 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) §§ 88–91, Stig Emanuelsson (MP), 
Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-) §§ 92-103, Marika Lund (SD). 
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S) 
Pia Blomqvist (S) §§ 92-103 
Ulf Persson (C) §§ 88–91 
Per-Erik Vrang (M) 

 
Tjänstepersoner 
Carina Ålebring Jonsson, kvalitetsutvecklare § 91 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 91-92 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

 
Justering 
Utses att justera: Stig Emanuelsson (MP)  
Justeringens tid: 2021-09-20 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Stig Emanuelsson (MP)  
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/150 

§ 88 Val av mötesobservatör 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Ann-Sofie Hagenvind 
(S) som mötesobservatör vid dagens sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Innan ärendena på dagordningen behandlas ska mötesobservatör utses.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse 
Ann-Sofie Hagenvind (S) som mötesobservatör vid dagens 
sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av mötesobservatör”, nämndsekreterare Johanna 

Aldén, 2021-09-02.
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2021/4 

§ 89 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. 
 
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. 

 
Skolverket 
BUN 2021/69. Information om utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av 
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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. 
 
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, 2021-08-27.
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2021/5 

§ 90 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 
 

2021-05-25 5.16  
 BUN 2021/246 Skolchef  

 
2021-05-26 5.3  BUN 2021/265 Rektor  

 

2021-06-07 4.6  BUN 2021/260 Skolchef  
 

2021-06-07 13.3  Id nr 242767 Skolchef  
 

2021-06-08 13.3  

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

Skolchef  
 

2021-06-09 13.3  Id nr 243178 Skolchef  
 

2021-06-07 1.1  BUN 2021/259 Ordförande  
 

2021-06-15 7.8  BUN 2021/96 Rektor  
 

2021-06-16 13.3  Id nr 244161 Skolchef  
 

2021-07-01 1.1  BUN 2021/24 Ordförande  
 

2021-07-02 12.1  BUN 2021/176 Trafikansvarig  
 

2021-07-05 12.1  

BUN 2021/177 
BUN 2021/180 
BUN 2021/181 
BUN 2021/182 
BUN 2021/183 

Trafikansvarig  
 

2021-07-05 12.1  BUN 2021/19 
BUN 2021/184 

Trafikansvarig  
 

2021-07-05 12.1  BUN 2021/193 
BUN 2021/194 

Trafikansvarig  
 

2021-07-06 12.1  BUN 2021/199 
BUN 2021/200 

Trafikansvarig  
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BUN 2021/208 
BUN 2021/222 
BUN 2021/266 
BUN 2021/269 
BUN 2021/280 
BUN 2021/309 

2021-07-06 12.1  BUN 2021/219 
BUN 2021/220 

Trafikansvarig  
 

2021-07-06 12.1  BUN 2021/221 Trafikansvarig  
 

2021-07-06 12.1  BUN 2021/237 Trafikansvarig  
 

2021-08-10 7.8  BUN 2021/96 Rektor 
 

2021-08-11 12.1  BUN 2021/318 
BUN 2021/319 

Trafikansvarig  
 

2021-08-12 12.1  BUN 2021/320 Trafikansvarig  
 

2021-08-12 7.4  BUN 2021/41 Rektor 
 

2021-08-13 7.15  BUN 2021/77 Rektor 
 

2021-08-13 1.8  BUN 2021/113 Rektor 
 

2021-08-16 1.4  BUN 2021/113 Rektor 
 

2021-08-16 13.3  Id nr 247646 Skolchef  
 

2021-08-17 13.3  Id nr 247702 Skolchef 
 

2021-08-18 5.13  BUN 2021/322 
BUN 2021/323 

Skolchef 
 

2021-08-19 13.3  Id nr 248020 Skolchef 
 

2021-08-20 13.3  Id nr 248223 Skolchef 
 

2021-08-24 13.3  Id nr 248589 Skolchef 
 

2021-08-25 13.3  Id nr 248915 Skolchef 
 

2021-08-25 7.1  BUN 2021/324 Rektor 
 

2021-08-27 13.3  Id nr 249460 Skolchef 
 

2021-08-30 13.3  Id nr 249796 
Id nr 249884 

Skolchef 
 

2021-08-31 13.3  Id nr 250233 
Id nr 250016 

Skolchef 
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Id 250014 

2021-09-02 13.3  Id nr 250779 
Id nr 250831 

Skolchef 
 

2021-09-03 13.3  Id nr 251294 Skolchef 
 

 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-09-06.
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2021/285 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
delårsrapport med den ändrade och tillagda texten samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar att nämnden 
beräknas nå en budget i balans. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2021. Vid sammanträdet presenterades några 
ändringar och tillägg i rapporten som har gjorts efter att kallelsen skickades till 
nämnden. 
 
Förslag till beslut 

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

- Ordföranden framför två tilläggsyrkanden till arbetsutskottets förslag till 
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

o att lägga till ”med den ändrade och tillagda texten” i 
beslutsformuleringen. 

o att uppmärksamma att nämnden beräknas nå en budget i 
balans. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två 
tilläggsyrkanden från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter de båda tilläggsyrkandena under proposition och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla dessa. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari - augusti år 2021”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-09-08. 

 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. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/243 

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

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att texten ändras så att 
projektet beräknas starta år 2021 och slutföras år 2022. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till nästkommande möte 
komma med förslag till finansiering för projektet. 

 
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 

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

- Ordföranden framför två tilläggsyrkanden till arbetsutskottets förslag till 
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

o att texten ändras så att projektet beräknas starta år 2021 och 
slutföras år 2022. 

o att till nästkommande möte komma med förslag till finansiering 
för projektet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två 
tilläggsyrkanden från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter de båda tilläggsyrkandena under proposition och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla dessa. 
 
Beslutsunderlag 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2021 
”Beslut om projektdirektiv för utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-09-02. 

12



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-15 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 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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2021/273 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 55/2021 

”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning”, 2021-09-02. 

 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. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/258 

§ 94 Beslut om fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M) 
 
Ärendet utgår.
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2021/286 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 

fastställa sammanträdesdagarna för nämnden år 2022 enligt 
förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2021 

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

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2022”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-08-11. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/287 

§ 96 Information om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av 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 
 

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

informationen till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om sammanträdesdagar för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott år 2022”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2021-09-06. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2021 
”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott år 2022”, 2021-09-02. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/302 

§ 97 Information om ändring av sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av 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. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ändrad sammanträdesdag för barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-09-06. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 58/2021 
”Beslut om ändring av sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott”, 2021-09-02.
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/50 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

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

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

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 61/2021 

”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan”, 
2021-09-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i 
krisledningsplan”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-08-11. 

 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2021-08-11.
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§ 99 Beslut om ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återkomma till frågan 
nästkommande nämnd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Per-Erik Vrang (M) väcker ett ärende gällande byte av ordinarie ledamot i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 
Förslag till beslut 

- Per-Erik Vrang (M) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
återkomma till frågan nästkommande nämnd.  

 
Beslutsunderlag 
- 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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2021/1 

§ 100 Information från skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Avstämning kring uppstarten av höstterminen. 100% närundervisning 
för eleverna. Lugn start men hög frånvaro, endast enstaka fall med 
konstaterad smitta av covid-19. Snabbtest (gurgeltest) kan komma att 
användas vid smittspårning inom verksamheten framöver.  

o Arbetet med förskolan på Rosenberg är i sitt slutskede. 
o Avstängning av elev. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-09-02.
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/2 

§ 101 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Inbjudan till Offentliga måltidens dag den 21 oktober. 
o Påminnelse från nämndsekreteraren om rutin vid förhinder att delta vid 

möte och justering. 
o Förhoppning om att kunna ha nästkommande sammanträde på plats i 

Rosenbergsskolans aula samt möjliggöra för ledamöterna att framöver 
göra verksamhetsbesök. Skolchefen undersöker detta. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-09-02.
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2021/150 

§ 102 Återkoppling arbetsmiljön 
 
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, 2021-09-02.
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2021/150 

§ 103 Rapport från mötesobservatör 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Sofie Hagenvind (S) som valts till mötesobservatör informerar om sina 
iakttagelser från sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från mötesobservatör”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-09-02.
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