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Sammanträdesprotokoll Barn- och 
utbildningsnämnden 
2023-01-19 kl. 10:15-11:45  Sessionssalen, Stadshuset 

§§ 1-8 

Beslutande 
Zelal-Sara Yesildeniz (VT) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Christina Forsling 
(SD), Johan Liljegrahn (M), Roger Lundvold (KD), Jenny Svensson (L), Per Nordström (SD), Per 
Jonsson (VT), Georgos Moschos (S), Lisbeth Göthberg (S), Hugo Wetterberg (V) 

Ersättare 
Helena Wahlöf (KD), Lena Alteg (M), Liva Vikhed (SD), Els-Marie Johansson (VT), Pia Blomqvist 
(S), Sultan Kuci (S), Othmar Fiala (S)   

Tjänstepersoner 
Anneli Alm skolchef, Åsa Sjögren nämndsekreterare 

Justering 
Utses att justera: Lena Andersson (S) 

Justeringens tid: 2023-01-23  

Zelal-Sara Yesildeniz (VT), ordförande Åsa Sjögren, sekreterare

Lena Andersson (S), justerare 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/441 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o lägga informationen till handlingarna. 
o uppdra till presidiet att till kommande sammanträde med barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott skriva förslag till svar på inkommen skrivelse 
till barn- och utbildningsnämnden 2023-01-05. 

o uppdra till skolchefen att informera skrivelsens avsändare om att svar kommer 
från barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2022/262. Kommunfullmäktiges beslut (§ 120/2022) om revidering av strategisk plan 
och budget för år 2023-2025. 
 
BUN 2021/479. Kommunfullmäktiges beslut (§ 121/2022) om investeringsprojekt för att 
möjliggöra samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum.  
 
BUN 2022/231. Kommunfullmäktiges beslut (§136/2022) om besvarande av motion om 
avgiftsfri förskola.  
 
BUN 2022/446. Kommunfullmäktiges beslut (§ 130/2022) om antagande av policy för 
investeringar. 
 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2022/428. Kommunstyrelsens beslut (§ 200/2022) om antagande av riktlinje för 
målstyrning.  
 

• Diskrimineringsombudsmannen 
BUN 2021/481. Diskrimineringsombudsmannens beslut i tillsynsärende gällande 
Hellidsskolan. 
 

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
BUN 2022/374. Inspektionen för vård och omsorg har genomfört tillsyn på 
Ungdomsboendet Rudbecksgymnasiet och underrättar om underlaget som utgör grund 
inför kommande beslut. 
 

• Kommunrevisionen 
BUN 2022/355. Missiv från Tidaholms kommuns revisorer angående granskning av 
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ansvarsutövande. 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
BUN 2022/417. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om utdömande av miljösanktionsavgift 
gällande Förskolan Rosenberg (fastighet Skogsplantan 1). 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att uppdra till presidiet att till 

kommande sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott skriva förslag 
till svar på inkommen skrivelse till barn- och utbildningsnämnden 2023-01-05. 

- Per Jonsson (VT) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att uppdra till skolchefen 
att informera skrivelsens avsändare om att svar kommer från barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två förslag om tillägg, 
ordförandens och Jonssons. 

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

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

Ordföranden ställer därefter Jonssons förslag om tillägg under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 

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

Johanna Aldén, 2022-12-29. 
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden, 2023-01-05. 
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§ 2 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/442 

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

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-11-30 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
369850 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-11-30 7.4 Beslut om antagning vid ett senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Tf. rektor 
Ingemar 
Johansson 

2022-12-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
370361 
370373 
370376 
370384 
370390 
370405 
370425 
370586 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-02 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
371344 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-05 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
371763 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-06 11.1 

Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av annan 
orsak/funktionsnedsättning – 
beviljas 

BUN 
2022/309 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-12-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
372823 
372827 
372829 
 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-08 11.1 Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av annan 

BUN 
2022/420 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 
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orsak/funktionsnedsättning – 
beviljas 

2022-12-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
372961 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
373736 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
374013 
374069 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-13 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
374279 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
375048 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
375257 
375308 
375338 
375447 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
376091 
376310 
376331 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-20 4.3 
Beslut om uppsägning av plats på 
grund av att förälder inte betalt 
avgift eller att platsen inte utnyttjas 

BUN 
2022/433 

Rektor 
Eva-Lena 
Svensson 

2022-12-20 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
376395 
376627 
376631 
376643 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-21 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
377062 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
377276 
377278 
377475 
377476 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2022-12-22 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-12-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
377827 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-12-29 3.1 Ändring och komplettering av 
beslutattestanter 

BUN 
2022/1 

Skolchef 
Anneli Alm 

2023-01-11 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
379468 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

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

2022-12-29. 
 BUN Nyanställda (delegationsbeslut) 2022-12-01--2022-12-31. 
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§ 3 Beslut om beslutsattestanter 2023 
BUN 2022/436 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till beslutsattestanter för barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter.  

Skolchefen har därefter delegation att besluta om ändring och komplettering av beslutattestanter 
under löpande kalenderår (p. 3.1 barn- och utbildningsnämndens delegationsordning). 

Förvaltningen har tagit fram förslag till beslutsattestanter. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna upprättat förslag till 

beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år 2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om beslutsattestanter 2023”, förvaltningsekonom Federico 

Dell'Anna, 2022-12-21. 
 Beslutsattestanter BUN 2023. 
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§ 4 Beslut om 10-årig investeringsplan för barn- och 
utbildningsnämnden 
BUN 2022/437 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att anta 10-årig investeringsplan 2023-2033 efter justering av startår 

för investering standardhöjning ytterskolor till 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år, i samband med budget och verksamhetsberättelse, skall förvaltningen ta fram en 10-årig 
investeringsplan. 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta 10-årig investeringsplan 2023-2033. 
- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 10-årig 

investeringsplan 2023-2033 efter justering av startår för investering standardhöjning 
ytterskolor till 2025. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Anderssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om 10-årig investeringsplan för barn- och utbildningsnämnden”, 

förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2023-01-11. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Beslut om val av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 
BUN 2022/435 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o utse följande till ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31: 

- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
- Christina Forsling (SD) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lena Andersson (S) 
- Lisbeth Göthberg (S) 

o utse följande till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31: 

- Roger Lundvold (KD) 
- Per Nordström (SD) 
- Per Jonsson (VT) 
- Georgos Moschos (S) 
- Hugo Wetterberg (V) 

o utse Zelal-Sara Yesildeniz (VT) till ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

o utse Lena Andersson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska till arbetsutskottet välja fem ordinarie ledamöter och fem 
ersättare. Beslutet gäller för mandatperioden 2023-2026. Nämnden ska välja en ordförande och 
en vice ordförande bland utskottets ledamöter. 

Förslag till beslut 
- Jenny Svensson (L) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse följande till 

ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—
2026-12-31: 

- Zelal-Sara Yesildeniz (VT) 
- Christina Forsling (SD) 
- Johan Liljegrahn (M) 

- Georgos Moschos (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse följande till 
ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—
2026-12-31: 

- Lena Andersson (S) 
- Lisbeth Göthberg (S) 
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- Jenny Svensson (L) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse följande till 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-
12-31: 

- Roger Lundvold (KD) 
- Per Nordström (SD) 
- Per Jonsson (VT) 

- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse följande till 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2023-01-01—2026-
12-31: 

- Georgos Moschos (S) 
- Hugo Wetterberg (V) 

- Roger Lundvold (KD) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse Zelal-Sara 
Yesildeniz (VT) till ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

- Roger Lundvold (KD) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse Lena 
Andersson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2023-01-01—2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om val av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för 

mandatperioden 2023-2026”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-12-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Personalavdelningen 
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§ 6 Information från skolchef 
BUN 2022/438 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Förvaltningsorganisationen. 
o Skolverket, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet och specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) genomför kvalitetsdialoger med alla skolors huvudmän i Sverige. 
Dialogmöte för barn- och utbildningsnämnden med fokus på förskolans systematiska 
kvalitetsarbete genomfördes den 18 januari.  

o Skaraborgs kommunalförbund och samverkan i Skaraborg. 
o Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnder i Skaraborg 9/2. 
o Utdelning av rapporten ”Utbildning Skaraborg 2022”.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-12-

21. 
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§ 7 Information från ordförande 
BUN 2022/439 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnder i Skaraborg 9/2. 
o Inbjudan till grundutbildning för förtroendevalda 15/3. 
o Initiering av ärende angående presentation av utredningen av ytterskolornas roll i 

skolorganisationen vid kommande nämndssammanträde.   
o Ärendet angående återkoppling av arbetsmiljön kommer tas bort från dagordningen från 

och med nästa nämndssammanträde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-

12-21. 
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§ § Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/440 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att från och med nästa nämndssammanträde ta bort ärendet 

Återkoppling arbetsmiljön från dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att från och med nästa 
nämndssammanträde ta bort ärendet Återkoppling arbetsmiljön från dagordningen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att från och med nästa 

nämndssammanträde ta bort ärendet Återkoppling arbetsmiljön från dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-12-

21. 
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