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§ 127 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/14 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunstyrelsen 
BUN 2022/259. Kommunstyrelsens beslut (§ 155/2022) om delårsrapport. Kommunstyrelsen 
godkänner upprättad delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – augusti år 2022 
samt uppdrar till nämnderna att, i samband med de månadsvisa rapporterna, redovisa och 
uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
BUN 2022/363. Kommunstyrelsens beslut (§ 164/2022) om dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2021/7. Underrättelse med information om tillfälle att lämna yttrande i mål gällande 
skolskjuts. 
 
BUN 2022/120. Dom gällande skolskjutsärende där förvaltningsrätten avskriver ärendet. 
Överklagandet har dragits tillbaka. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
BUN 2022/357. Cirkulär från SKR med information om att Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund 
och Sveriges Skolledarförbund bildar en ny facklig organisering för alla lärare och skolledare. Den 
1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. 

Polismyndigheten 
BUN 2022/362. Polisanmälan om förberedelse till stöld då en kopia av huvudnyckel hittats vid en 
av Ekedalens skolas entréer. 

BUN 2022/358. Polisanmälan om skadegörelse och missbruk av larmanordning då en elev på 
Hellidsskolan medvetet eldat på en branddetektor så att den skadats och orsakat utryckning av 
räddningstjänst. 

BUN 2022/373. Polisanmälan om ringa bedrägeri på Rudbecksgymnasiet, avser tre fall. 
Förundersökning inleds inte då det kan antas att åtal för det anmälda brottet inte skulle komma 
att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken. 

Lärarförbundet Tidaholm och Lärarnas Riksförbund 
BUN 2022/365. Skrivelse från Lärarförbundet Tidaholm och Lärarnas Riksförbund, se bilaga. 
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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, 2022-11-03. 
 Skrivelse till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, Lärarförbundet Tidaholm och 

Lärarnas Riksförbund, 2022-10-12. 
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§ 128 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-09-29 7.15 Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet 

BUN 
2022/139 

Rektor  
 

2022-09-30 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/336 
2022/336 

Trafikansvarig 
 

2022-10-04 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
348822 

Skolchef 
 

2022-10-04 11.1 Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande - beviljas 

BUN 
2022/339 
2022/340 

Trafikansvarig 
 

2022-10-04 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/324 

Trafikansvarig 
 

2022-10-05 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
349734 
349837 
349892 
349894 

Skolchef  
 

2022-10-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
350755 
350900 
351009 

Skolchef 
 

2022-10-12 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
352930 
353045 
353053 

Skolchef 
 

6



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-11-10 

Sida 2 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2022-10-13 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
353211 
353652 

Skolchef 
 

2022-10-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
354086 
354105 
354303 
354396 

Skolchef 
 

2022-10-17 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
354538 
354749 

Skolchef 
 

2022-10-17 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/324 

Trafikansvarig 
 

2022-10-18 7.15 Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet 

BUN 
2022/139 

Rektor 
 

2022-10-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
356177 

Skolchef 
 

2022-10-20 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
 

2022-10-24 4.2 Beslut om avstängning från plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 

BUN 
2022/371 

Biträdande 
rektor 
 

2022-10-24 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/351 

Trafikansvarig 
 

2022-10-25 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
 

2022-10-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
358560 

Skolchef 
 

2022-10-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
359567 
359597 
359638 
359757 
359763 

Skolchef 
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359779 
359821 

2022-10-31 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
360192 
360262 

Skolchef 
 

2022-10-31 1.4 Avge yttrande till domstol avseende 
överklagat beslut (skolskjutsärende) 

BUN 
2021/7 

Trafikansvarig 
 

2022-11-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
360336 

Skolchef 
 

 

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

av delegationsbeslut. 

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

2022-11-02. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-10-01--2022-10-31. 
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§ 129 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps lantis 
BUN 2022/329 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapporten gällande Daretorps Lantis. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsrapport gällande Daretorps Lantis läsåret 2021/2022. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 

kvalitetsrapporten gällande Daretorps Lantis. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2022 ”Beslut om 

kvalitetsrapport Daretorps lantis”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis”, rektor Susanne Hammar, 

2022-10-17. 
 Bedömning efter tillsyn från tillsynsansvarig rektor. 
 Verksamhetsredovisning för Daretorps Lantis, augusti-juli 2021/2022. 

9



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-11-10 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 130 Beslut om revidering av riktlinje för skolval 
och skolplacering 
BUN 2022/361 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att revidera riktlinje för skolval och skolplacering i enlighet med 

upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare antagit en riktlinje för skolval och skolplacering 
gällande barn som ska börja förskoleklass. Riktlinjen reviderades senast under år 2018.  

Förvaltningen har uppmärksammat behov av att till viss del revidera riktlinjen och har arbetat fram 
ett förslag med ändringar. Under arbetets gång har berörda rektorer, kommunjurist, skolchef och 
nämndsekreterare deltagit. En av anledningarna till revideringen är en dom som Förvaltningsrätten 
i Jönköping meddelat 2022-06-29 (mål nr 1047-22) då ett av besluten om skolplacering i 
Tidaholms kommun upphävdes.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att revidera riktlinje för 

skolval och skolplacering i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för skolval och skolplacering”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-11-02. 
 Förslag till reviderad riktlinje ”Skolplacering och skolval inför förskoleklass i Tidaholms 

kommun”, 2022-11-02. 
 Riktlinje ”Skolplacering och skolval inför förskoleklass i Tidaholms kommun”, 2018-09-14. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2022 ”Beslut om revidering av 

riktlinje för skolval och skolplacering”, 2022-10-26.   
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§ 131 Beslut om dataskyddsombud barn- och 
utbildningsnämnden 
BUN 2022/363 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, 
är nämnden därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, innan lösningen är på plats, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera med rollen 
som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud. Företaget Insatt med bas i Jönköping blev utvalt och personen som föreslås 
som dataskyddsombud heter Mats Herling. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att: 

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2022 ”Beslut om 

dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-10-19. 
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§ 132 Information om rapport från Public Partner 
BUN 2022/360 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att anlita Public Partner för att genomföra ett 
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning 
samt kultur och värderingar. Public Partner har därefter upprättat en rapport med sina slutsatser. 
Vid nämndsammanträdet närvarar representanter för Public Partner för en presentation om 
innehållet i rapporten. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 94/2022 ”Information om rapport 

från Public Partner”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om rapport från Public Partner”, skolchef Anneli Alm,  

2022-10-18. 
 Slutrapport Tidaholm från Public Partner. 
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§ 133 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
för år 2021-2022 och uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022 
BUN 2021/399 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att:  

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens arbete med intern 

kontroll under år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde en intern kontrollplan för perioden 2021/2022 den  
11 november 2021 (§ 134/2021). 

Enligt riktlinjen för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 

Nämnden ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att nämnden behandlar ärendet 
kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. 

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

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens arbete med intern 

kontroll under år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och 

uppföljning av barn- och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021-
2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-24. 

 Uppföljning av åtgärder och barn- och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2022 ”Beslut om uppföljning av 
framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 
arbete med intern kontroll under år 2021-2022”, 2022-10-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 134 Beslut om antagande av intern kontrollplan 
för barn- och utbildningsnämnden för år 2022/2023 
BUN 2022/359 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2022/2023. 
o lägga till en risk avseende ekonomi i den interna kontrollplanen för år 2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 

Planen för intern kontroll visar identifierade risker och vilka kontroller som kommer att utföras 
för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan baseras på en riskanalys. 

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

intern kontrollplan för år 2022/2023. 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga till en risk avseende 

ekonomi i den interna kontrollplanen för år 2022/2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.  

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
nämnden beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan för barn- och 

utbildningsnämnden för år 2022/2023”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-24. 
 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2022/2023. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2022 ”Beslut om antagande av 

intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2022/2023”, 2022-10-26. 

15



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-11-10 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 135 Information om effektivitetsresultat 
BUN 2022/38 

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

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndsammanträdet redovisas förskolans, grundskolans och gymnasieskolans effektivitet för 
perioden 2019-2021. 

Syftet med att mäta effektivitet är att hitta system och modeller för en tydligare organisering, 
styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning. Effektivitetsresultaten är på så sätt ett av 
flera analysunderlag som stödjer beslutsfattare i att hitta effektiva fungerande system och modeller 
för ökar kvalitet och nöjdhet. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om effektivitetsresultat”, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring 

Jonsson, 2022-10-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2022 ”Information om 

effektivitetsresultat”, 2022-10-26. 
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§ 136 Beslut om månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari-oktober år 
2022 
BUN 2022/64 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till 

kommunstyrelsen. 

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

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

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

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

januari-oktober år 2022”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-10-24. 
 Månadsrapport oktober 2022 Barn- och utbildningsnämnd.  
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2022 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-oktober år 2022”, 
2022-10-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 137 Information om arbetet med 
verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2023 
BUN 2022/201 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige väntas revidera den strategiska plan och budget för år 2023-2025 som 
beslutades vid dess sammanträde den 27 juni. 

I väntan på kommunfullmäktiges beslut lämnar förvaltningen information i ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden.  

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om arbetet med verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 

och utbildningsnämnden för år 2023”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-02. 
 Verksamhetsplan och budget 2023 barn- och utbildningsnämnd. 
 Anpassningar grundskola 2023 - Risk och konsekvensanalys. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2022 ”Information om arbetet 

med verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 2023”, 
2022-10-26. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 109/2022 ”Barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-10-05. 
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§ 138 Beslut om svar på frågor från 
kommunrevisionen 
BUN 2022/355 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att till kommunrevisionen lämna framtaget förslag på svar. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns revisorer har under november kallat nämndens presidium och skolchef till 
möte och har inför mötet sammanställt ett antal frågeställningar för den årliga ansvarsprövningen.  
Frågorna uppmanas behandlas av hela nämnden och ska vara kommunrevisionen tillhanda senast 
den 18 november. 

Vid nämndens sammanträde sammanställer ledamöterna svar på frågorna för att överlämna dessa 
till kommunrevisionen.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att till kommunrevisionen 

lämna framtaget förslag på svar. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2022 ”Beslut om svar på frågor 

från kommunrevisionen”, 2022-10-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på frågor från kommunrevisionen”, skolchef Anneli Alm, 

2022-10-18. 
 Frågor inför ansvarsprövning 2022 barn- och utbildningsnämnden. 

Sändlista 
Tidaholms kommuns revisorer 
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§ 139 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Representanter för barn- och utbildningsförvaltningen och social- och 
omvårdnadsförvaltningen har deltagit i en gemensam workshop med fokus på barn och 
unga i behov av stöd. 

o Skolverket genomför kvalitetsdialoger med alla kommuner i Sverige och Tidaholms 
kommun är näst på tur. 

o Skolchefen planerar verksamhetsbesök för barn- och utbildningsnämnden efter årsskiftet. 

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

handlingarna. 

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

2022-10-24. 
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§ 140 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Nämnden är inbjuden till möte med Ekedalens föräldraförening den 10/11 kl. 18:00 i 
matsalen på Ekedalens skola. 

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

handlingarna. 

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

2022-10-24. 
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§ 141 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden 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,  

2022-10-24. 
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§ 142 Beslut om medgivande för närvaro vid 
sammanträde 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Nämnden beslutar att lämna medgivande till de fackliga representanterna att närvara 
under § 132 samt §§ 135-137. 

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

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

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

fackliga representanten att närvara under § 132 samt §§ 135-137. 
 

Beslutsunderlag 
 - 
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