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§§ 17-30 

Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (S), 
Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP) §§ 17-
23, Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD). 

Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S) ersättare §§ 17-23 samt beslutande §§ 24-30  

Ersättare 
Pia Blomqvist (S)  

Tjänstepersoner 
Nina Kindbom, verksamhetschef elevhälsan § 19 
Marie Andersson, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska § 19 
Carina Ålebring Jonsson, kvalitetsutvecklare §§ 20-21 
Johanna Ljungqvist, utvecklingsledare §§ 20-21 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 21-22 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

 
Justering 
Utses att justera: Ann-Sofie Hagenvind (S) 

Justeringens tid: 2022-03-07  

Björn Yngvesson (KD), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Ann-Sofie Hagenvind (S), justerare 
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Anslag/bevis 
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Sammanträdesdatum: 2022-02-24 

Protokollet förvaras: Stadshuset Tidaholm 

Johanna Aldén 
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§ 17 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/14 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunfullmäktige 
BUN 2022/23. Kommunfullmäktiges beslut (§ 6/2022) att godkänna upprättad projektering för 
ombyggnation av idrottshallen. 

Kommunstyrelsen 
BUN 2020/437. Kommunstyrelsens beslut (§ 26/2022) att lägga rapport kring nämndernas arbete 
med intern kontroll 2020/2021 till handlingarna. 

BUN 2022/59. Kommunstyrelsens beslut (§ 27/2022) att revidera kommunstyrelsens 
delegationsordning. Samt beslut att uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 
delegationsordningar och att även genomföra övriga ändringar. 

Skolinspektionen 
BUN 2021/142. Beslut från Skolinspektionen om att godkänna Volvo Industrial Academy AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Volvogymnasiet i Skövde kommun. 

Barn- och elevombudet 
BUN 2021/422. Beslut från Barn- och elevombudet om att inte pröva ärende gällande 
Rosenbergsskolan. 

Diskrimineringsombudsmannen 
BUN 2021/481. Diskrimineringsombudsmannen begär yttrande samt komplettering i 
tillsynsärende. 

Skolverket 
BUN 2021/69. Beslut från Skolverket om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 
(skolmiljarden). 

Transportstyrelsen 
BUN 2022/44. Information om vilka områden inom förarutbildning och förarprövning som är 
prioriterade för tillsyn under år 2022.  

Inspektionen för vård och omsorg  
BUN 2021/455. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter tillsyn av Ungdomsboendet 
Rudbecksgymnasiet. Myndigheten har konstaterat en brist och begär in yttrande.  

4



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-02-24 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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, 2022-02-15. 
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§ 18 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-01-12 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2022/6 

Rektor  
 

2022-01-13 5.18 
Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

BUN 
2022/36 

Verksamhetschef 
elevhälsan 
 

2022-01-18 11.1 Ansökan om skolskjuts på grund av 
annan orsak – beviljas 

BUN 
2022/20 

Trafikansvarig  

2022-01-18 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285460 

Skolchef  
 

2022-01-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285681 

Skolchef  
 

2022-01-20 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285847 
286033 

Skolchef  
 

2022-01-21 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
286256 
286258 
286261 
286268 

Skolchef  
 

2022-01-21 1.1 Brådskande beslut (omfattar två 
beslut) 

BUN 
2022/27 

Ordförande  

2022-01-24 1.3 Avge yttrande till tillsynsmyndighet BUN 
2021/485 

Skolchef 
 

2022-01-25 1.1 Brådskande beslut (omfattar två 
beslut) 

BUN 
2022/27 

Ordförande  

2022-01-26 1.3 Avge yttrande till tillsynsmyndighet BUN 
2021/481 

Skolchef 
 

2022-01-27 4.6 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om att ta emot 
förskolebarn 

BUN 
2022/42 

Skolchef 
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2022-01-27 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
287045 

Skolchef 
 

2022-01-27 1.1 Brådskande beslut (omfattar två 
beslut) 

BUN 
2022/27 

Ordförande  

2022-01-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
287387 

Skolchef 
 

2022-01-31 11.1 Ansökan om skolskjuts vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2021/456 
2022/45 

Trafikansvarig  

2022-01-31 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor  
 

2022-02-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
288020 
288067 
288153 
 

Skolchef 
 

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

Id nr 
288314 
288412 

Skolchef 
 

2022-02-02 4.2 Beslut om avstängning från plats 
(p.g.a. bristande avgiftsbetalning) 

BUN 
2022/49 

Rektor  
 

2022-02-03 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
288787 
288877 

Skolchef 
 

2022-02-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
289517 
289523 

Skolchef 
 

2022-02-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
289684 

Skolchef 
 

2022-02-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
290216 
290286 

Skolchef 
 

2022-02-09 11.1 Ansökan om skolskjuts vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/52 
2022/53 
2022/54 
2022/55 

Trafikansvarig  

2022-02-11 7.4 Beslut om antagning vid ett senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor  
 

2022-02-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
290951 
291004 
291022 

Skolchef 
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291106 
291640 
291703 
291715 

2022-02-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
292089 

Skolchef 
 

 

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

av delegationsbeslut. 

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

2022-02-15. 
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§ 19 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2021 
BUN 2022/30 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse för 

Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021”, enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är därmed skyldig att 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har 
utarbetat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse. 

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

”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021”, 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 13/2022 ”Beslut om 

patientsäkerhetsberättelse 2021”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse 2021”, verksamhetschef elevhälsan Nina 

Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Marie Andersson, 2022-01-25. 
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom, 2022-01-25. 
 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2021, 

verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Marie Andersson, 2022-01-25. 
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§ 20 Information om pågående utvecklingsprocesser 
inom verksamheterna 
BUN 2022/38 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om pågående utvecklingsprocesser inom verksamheterna. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 15/2022 ”Information om 

pågående utvecklingsprocesser inom verksamheterna”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om pågående utvecklingsprocesser inom verksamheterna”, 

utvecklingsledare Johanna Ljungqvist och kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson, 
2022-02-03. 

 Förvaltningsgemensamma utvecklingsprocesser BUN 2022-2023. 
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§ 21 Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2021 
BUN 2022/31 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 

samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport med redovisning 

av avtalssamverkan samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2021 samt en rapport med 
redovisning av avtalssamverkan.  

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

verksamhetsberättelse samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättad 

rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2022 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2021”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 

avseende år 2021”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-24. 
 Verksamhetsberättelse 2021 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Avtalssamverkan 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 22 Beslut om 10-årig investeringsplan för barn- 
och utbildningsnämnden 
BUN 2022/32 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 10-årig investeringsplan 2022-2032 med 

följande ändringar: 
o Att standardhöjning ytterskolor förskjuts ett år till att avse år 2025, 2026 och 

2027. 
o Att satsning på förskola Ekedalen ändras från 15 till 13,8. 
o Att frågetecknet år 2023 för förskola Fröjered tas bort och 2,5 läggs till år 2022.  

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

 

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 10-årig 
investeringsplan 2022-2032 med följande ändringar: 

o Att standardhöjning ytterskolor förskjuts ett år till att avse år 2025, 2026 och 
2027. 

o Att satsning på förskola Ekedalen ändras från 15 till 13,8. 
- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut och föreslår 

barn- och utbildningsnämnden besluta att även lägga till följande ändring: 
o Att frågetecknet år 2023 för förskola Fröjered tas bort och 2,5 läggs till år 2022.  

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

Sammanfattning BUN
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Förskola Madängsholm 5
Förskola Fröjered ?
Satsning på förskola Ekedalen 15
Ny förskola – Västra delen av staden 27
Ny skola norr/väster 50
Solskydd förskolor 1
Standardhöjning Ytterskolor 10 10 15
Standardhöjning förskolor 10 10 10 10 10
Summa: 16 5 10 10 15 27 10 10 10 10 60
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Ordföranden ställer först arbetsutskottets 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 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 16/2022 ”Beslut om 10-årig 

investeringsplan för barn- och utbildningsnämnden”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om 10-årig investeringsplan för barn- och utbildningsnämnden”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-01-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 Beslut om projektdirektiv för 
investeringsprojekt förskolan Ekedalen 
BUN 2020/343 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra omtag med förstudie för att få med nya 

omständigheter kring om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för 
förskoleverksamheten i Ekedalen.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram 
ett förslag till projektdirektiv för om- och nybyggnation av aktuell förskola. Projektdirektivet är 
utformat utifrån det uppdrag som specificerats i strategisk plan och budget 2022.  

Tre olika förslag till beslut har utformats. Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen förordar att ärendets förstudie uppdateras för att få med nya 
omständigheter innan projektdirektiv antas. 

Förslag till beslut 
- Efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, då information om tidsåtgång 

för uppdaterad förstudie givits, föreslår arbetsutskottet att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att göra omtag med förstudie för att få med nya omständigheter kring om- och 
nybyggnation av förskola i Ekedalen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 17/2022 ”Beslut om 

projektdirektiv för investeringsprojekt förskolan Ekedalen”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektdirektiv för investeringsprojekt förskolan Ekedalen”, 

skolchef Anneli Alm, 2022-02-02. 
 Projektdirektiv för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen, 2022-02-22. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Beslut om svar på remiss angående 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
BUN 2022/26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget till nytt samverkansavtal är nu ute på remiss och Tidaholms kommun har möjlighet att 
avge ett yttrande.  

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden i Tidaholms kommun anser att nu gällande samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner är 
välfungerande och tillfredsställande. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till de 
förbättringsförslag som tagits fram och till det nya samverkansavtalet. 

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

Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2022 ”Beslut om svar på remiss 

angående samverkansavtal för naturbruksutbildningar”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss angående samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-26. 
 Missiv - Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar, dnr 

RS 2021–01216, 2022-01-18. 
 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar. 
 Sändlista på remissinstanser. 

Sändlista 
Västra Götalandsregionen 
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§ 25 Information om ändring av sammanträdesdag 
för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
BUN 2022/34 

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 våren: 

o Sammanträdet den 3 mars flyttas till den 7 mars. 
 
Förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ändring av sammanträdesdag för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott”, skolchef Anneli Alm. 2022-02-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2022 ”Beslut om ändring av 

sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott”, 2022-02-10. 
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§ 26 Beslut om ändring av sammanträdesdag för 
barn- och utbildningsnämnden 
BUN 2022/35 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta sammanträdesdagen för nämnden från 

den 19 maj till den 17 maj. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen önskar att ändra en sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämnden under 
våren: 

o Sammanträdet den 19 maj flyttas till den 17 maj. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att flytta 
sammanträdesdagen för nämnden från den 19 maj till den 17 maj. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2022 ”Beslut om ändring av 

sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämnden”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ändring av sammanträdesdag för barn- och 

utbildningsnämnden”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-03. 
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§ 27 Information om uppdaterade kontaktuppgifter 
i krisledningsplan 
BUN 2022/33 

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 § 21/2022, Information om 

uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan”, 

nämndsekreterare Johann Aldén, 2022-01-27. 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2022-01-27. 
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§ 28 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Nulägesrapport med anledning av covid-19:  
- Frånvaron bland elever och personal är åter i ett normalläge. 
- Även om myndigheter tagit bort rekommendationer kan förskolor och skolor hålla kvar 
vid vissa rutiner en tid framöver. 

o Ernst & Young har påbörjat utredning av ytterskolornas roll i skolorganisationen.  
o Deltagande vid konferensen Fullföljda studier Skaraborg 2.0 den 23/2. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-02-

15. 
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§ 29 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Dialogtillfälle den 24/2 angående detaljplan Stensiken 1.  
o Presidiet och skolchef kommer att delta vid skol- och utbildningskonferens i Lidköping 

den 10/3. 

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

handlingarna. 

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

02-15. 
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§ 30 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

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

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

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-01-

17. 
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