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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Rosenbergsskolans Aula, 2021-10-14 kl. 08:30-12:00 
§§ 104-120 

 
 
Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), 
Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), 
Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD). 
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S) 
 
Ersättare 
Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C), Per-Erik Vrang (M). 
 
Tjänstepersoner 
Ci Olofsson, rektor § 107 
Bengt Höglander, administratör §§ 108-109 
Ulrika Eskilsson, rektor (presentation av Rosenbergsskolan under paus) 
Andreas Lindahl, rektor (presentation av Rosenbergsskolan under paus) 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 113-120 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 
 
Övriga 
Jonas Storm, Lärarförbundet §§ 113-115 
 
Justering 
Utses att justera: Georgos Moschos (S) 
Justeringens tid: 2021-10-20 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Björn Yngvesson (KD) 

Underskrift justerare  
 Georgos Moschos (S)  
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Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-10-20 – 2021-11-11 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-14 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset, Tidaholm. 
 
Underskrift 
 

Johanna Aldén 
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2021/150 

§ 104 Val av mötesobservatör 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte utse någon 
mötesobservatör till dagens möte då det inte finns någon föreslagen 
mötesobservatör. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden konstaterar att det inte finns någon föreslagen mötesobservatör 
till dagens möte och därmed utses ingen för uppdraget denna gång.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte 
utse någon mötesobservatör till dagens möte då det inte finns någon 
föreslagen mötesobservatör. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Val av mötesobservatör”, nämndsekreterare Johanna 

Aldén, 2021-09-28. 
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2021/4 

§ 105 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 2021/366. Kommunfullmäktiges beslut (§ 110/2021) om fastställande av 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022. 
 
Skolinspektionen 
BUN 2021/73. Beslut från Skolinspektionen att godkänna ansökan från 
Olinsgymnasiet i Skara AB om utökning av program vid gymnasiesärskolan 
Olinsgymnasiet i Skara. 
 
BUN 2021/80. Beslut från Skolinspektionen att godkänna Lärande i Sverige 
AB som huvudman för Realgymnasiet i Skövde.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2021/395. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
nytt Bostadsstrategiskt program som ska gälla 2021 - 2025. Förslaget ställs ut 
för samråd från den 4 oktober 2021 till och med den 5 december 2021. 
 
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, 2021-10-07. 
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2021/5 

§ 106 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 
 

2021-09-06 12.3  Id nr 251551 Skolchef 
 

2021-09-06 7.15  BUN 2021/77 Rektor  
 

2021-09-06 5.11  BUN 2021/348 Rektor 
 

2021-09-07 12.3  
Id nr 252062 
Id nr 251986 
Id nr 251730 

Skolchef 
 

2021-09-07 12.1  

BUN 2021/326 
BUN 2021/327 
BUN 2021/328 
BUN 2021/329 

Trafikansvarig 
 
 

2021-09-08 12.1  
BUN 2021/330 
BUN 2021/332 
BUN 2021/333 

Trafikansvarig 
 

2021-09-08 12.1  BUN 2021/331 Trafikansvarig 
 

2021-09-08 12.1  BUN 2021/341 Trafikansvarig 
 

2021-09-08 12.1  BUN 2021/342 Trafikansvarig 
 

2021-09-09 12.3  Id nr 252782 Skolchef 
 

2021-09-09 4.2  BUN 2021/369 Rektor 
 

2021-09-09 4.2  BUN 2021/368 Rektor  
 

2021-09-09 5.2  BUN 2021/364 Skolchef  
 

2021-09-10 12.3  Id nr 253018 Skolchef  
 

2021-09-10 12.1  
BUN 2021/345 
BUN 2021/346 
BUN 2021/349 

Trafikansvarig 
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BUN 2021/350 

2021-09-13 5.11  BUN 2021/348 Rektor 
 

2021-09-14 12.3  Id nr 253992 Skolchef  
 

2021-09-15 12.3  Id nr 254523 Skolchef  
 

2021-09-16 12.3  Id nr 254871 
Id nr 255008 

Skolchef  
 

2021-09-17 12.3 Id nr 255356 Skolchef  
 

2021-09-17 5.13  
 BUN 2021/376 Skolchef  

 

2021-09-20 12.3  

Id nr 255803 
Id nr 255805 
Id nr 255816 
Id nr 255970 

Skolchef  
 

2021-09-21 12.3  Id nr 256375 
Id nr 256412 

Skolchef  
 

2021-09-22 11.1  BUN 2021/343 Trafikansvarig 
 

2021-09-22 11.1  BUN 2021/351 
BUN 2021/352 

Trafikansvarig 
 

2021-09-22 11.1  BUN 2021/353 
BUN 2021/357 

Trafikansvarig 
 

2021-09-22 11.1  BUN 2021/359 Trafikansvarig 
 

2021-09-22 11.1  BUN 2021/362 
BUN 2021/363 

Trafikansvarig 
 

2021-09-22 11.1  BUN 2021/365 Trafikansvarig 
 

2021-09-22 11.1  
BUN 2021/377 
BUN 2021/378 
BUN 2021/381 

Trafikansvarig 
 

2021-09-23 12.3  
Id nr 257171 
Id nr 257174 
Id nr 257441 

Skolchef 
 

2021-09-23 1.14  BUN 2021/5 Rektor 
 

2021-09-24 12.3  Id nr 257795 
Id nr 257813 

Skolchef 
 

2021-09-27 12.3  Id nr 258238 Skolchef 
 

2021-09-28 12.3  Id nr 258518 Skolchef 
 

2021-09-29 12.3  Id nr 259255 
Id nr 259267 

Skolchef 
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2021-09-30 12.3  
Id nr 259462 
Id nr 259591 
Id nr 259729 

Skolchef 
 

2021-10-01 12.3  

Id nr 260249 
Id nr 260281 
Id nr 260283 
Id nr 260289 
Id nr 260295 
Id nr 260300 
Id nr 260301 
Id nr 260336 

Skolchef 
 

2021-10-04 12.3  Id nr 260721 
Id nr 260973 

Skolchef 
 

2021-10-05 12.3  

Id nr 261190 
Id nr 261323 
Id nr 261326 
Id nr 261416 

Skolchef 
 

2021-10-06 12.3  Id nr 261548 
Id nr 261903 

Skolchef 
 

 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-07. 
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2021/356 

§ 107 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2022/2023 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den föreslagna 
organisationen med det angivna antalet platser på nationella program 
och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2022/2023, 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på organisation för Rudbecksgymnasiet 
läsåret 2022/2023. 
 
Det finns möjligheter till justeringar av antalet platser på respektive program 
efter elevernas första val som sker under januari 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att den 
föreslagna organisationen med det angivna antalet platser på 
nationella program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet 
läsåret 2022/2023, enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 64/2021 

”Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2022/2023”, 2021-09-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om program och inriktningar 
Rudbecksgymnasiet läsåret 2022/2023”, rektor Ci Olofsson och rektor 
Daniel Larsson, 2021-09-15. 

 
Sändlista 
Utbildning Skaraborgs antagningskansli 
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2021/305 

§ 108 Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan - 
en självklarhet 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen – 
Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, till barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta: 

o att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att verka för att 
samtliga förskolor och skolor i Tidaholms kommun är fria från 
pornografi. 

o att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa ett filter som blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, 
läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 
anses vara besvarad.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 68/2021 

”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en 
självklarhet”, 2021-09-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Porrfilter i förskolan och 
skolan - en självklarhet”, Johanna Aldén och Bengt Höglander, 2021-
09-23. 

✓ Yttrande över motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 
Bengt Höglander, 2021-09-23. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 83/2021 ”Beslut om 
remittering av Motion - Porrfilter i förskolan och skolan - en 
självklarhet”, 2021-06-23. 

✓ Motion om Porrfilter i förskolan och skolan - en självklarhet, 2021-05-
31. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/276 

§ 109 Information om uppföljning av handlingsplan Giftfri skola 
och förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna samt att delge uppföljning av handlingsplan Giftfri skola 
och förskola till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har följt upp handlingsplanen avseende Giftfri skola och 
förskola. 
 
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att policy och handlingsplan 
avseende Giftfri skola och förskola har fått genomslag i barn- och 
utbildningsförvaltningen samt andra berörda förvaltningar. Syftet är också att 
få en bild av om det finns skäl att uppdatera handlingsplanen och att 
implementera nya rutiner vad gäller upprättande av ramavtal samt inköp. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
lägga informationen till handlingarna samt att delge uppföljning av 
handlingsplan Giftfri skola och förskola till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 69/2021 

”Information om uppföljning av handlingsplan Giftfri skola och förskola”, 
2021-09-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om uppföljning av handlingsplan Giftfri 
skola och förskola”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-09-20. 

✓ Uppföljning av handlingsplan Giftfri skola och förskola, Bengt 
Höglander, 2021-05-06. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/361 

§ 110 Information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet 
med att efterfölja GDPR 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt information om hur arbetet med 
dataskyddsförordningen (GDPR) fortlöpt under perioden november 2020 – 
september 2021. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottets beslut § 70/2021 

”Information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet med att 
efterfölja GDPR”, 2021-09-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information till barn- och utbildningsnämnden om 
arbetet med att efterfölja GDPR”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-09-09. 

✓ Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020, 2021-06-30. 
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2021/391 

§ 111 Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens föräldraförening 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hela nämnden ska delta vid 
mötet med Ekedalens föräldraförening samt delegerar till ordföranden 
att samordna mötestidpunkt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekedalens föräldraförening har inkommit med en skrivelse till barn- och 
utbildningsnämnden. I skrivelsen framgår bland annat att nämnden bjuds in till 
ett dialogmöte med föräldraföreningen kring förskolan och skolan i Ekedalen. 
Nämnden erbjuds lämna förslag på datum och tid för då mötet kan äga rum. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att delta i 
möte med Ekedalens föräldraförening och föreslår att mötet äger rum 
den XX kl. XX. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att hela 
nämnden ska delta vid mötet med Ekedalens föräldraförening samt 
delegerar till ordföranden att samordna mötestidpunkt. 

 
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. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 

föräldraförening”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-07. 
✓ Skrivelse från Ekedalens föräldraförening, 2021-10-03. 

 
Sändlista 
Ekedalens föräldraförening 
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2021/393 

§ 112 Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 
skolskjuts 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för en dialog med trafiksamordnaren innan ärendet 
behandlas igen på nämndens möte i november. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en skrivelse från två 
vårdnadshavare som framför önskemål om revidering av kommunens riktlinje 
gällande skolskjuts. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna 
ett gemensamt framtaget svar till avsändarna av skrivelsen. 

- Johan Liljegrahn (M) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
återremittera ärendet till arbetsutskottet för en dialog med 
trafiksamordnaren innan ärendet behandlas igen på nämndens möte i 
november.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer 
förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt Liljegrahns förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 

skolskjuts”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-07. 
✓ Skrivelse angående riktlinjen för skolskjuts, 2021-10-03. 

 
Sändlista 
Avsändarna av skrivelsen 
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2021/28 

§ 113 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Helårsprognos september 2021 (barn- och utbildningsnämnd), 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-10-07. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 65/2021 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad 2021”, 2021-09-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad år 2021”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-09-16. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/235 

§ 114 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september fattades beslut om 
strategisk plan och budget för år 2022–2024. 
 
Utifrån den budget som beslutades av kommunfullmäktige informerar barn- 
och utbildningsnämndens förvaltningsekonom om nämndens ekonomiska 
förutsättningar för år 2022.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 66/2021 

”Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2022”, 2021-09-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar inför år 2022”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-09-20. 
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2021/243 

§ 115 Beslut om finansiering av projektet Utredning ytterskolornas 
roll i skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet tills 
ytterligare information om upphandlingen kan ges. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet den 15 september beslutade barn- och 
utbildningsnämnden bland annat att godkänna projektdirektiv för Utredning 
ytterskolornas roll inom skolorganisationen. Nämnden beslutade även att 
förslag till finansiering för projektet skulle tas upp vid nästkommande möte. 
 
För närvarande pågår upphandling och förvaltningen har ingen ytterligare 
information att lämna i ärendet.  
 
Förslag till beslut 

- Marika Lund (SD) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
bordlägga ärendet tills ytterligare information om upphandlingen kan 
ges. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 67/2021 

”Beslut om finansiering av projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-09-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om finansiering av projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-09-20. 
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2021/1 

§ 116 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: 
- Enstaka fall av covid-19 har konstaterats inom verksamheten. 
- Hög frånvaro av både personal och elever då man behöver vara 
hemma vid milda symtom. 
- Samverkan med Närhälsan gällande vaccinering av barn mellan 12-
15 år. 

o Två rektorer är för närvarande sjukskrivna och en kommer inom kort 
att avsluta sin anställning. Rekrytering pågår. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-09-28. 
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2021/2 

§ 117 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera rätten att besvara 
frågorna till arbetsutskottet samt att alla nämndsledamöter ska delges 
förslagen till svar via mejl i samband med utskick av kallelsen till 
arbetsutskottet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o 14 oktober är sista dag för anmälan att delta vid Offentliga måltidens 
dag. 

o Nästa nämndsmöte kommer att vara på plats i Sessionssalen, 
Stadshuset. 

o Kommunrevisionen har skickat ett antal frågor inför ansvarsprövning 
som de önskar att barn- och utbildningsnämnden besvarar. Frågorna 
ska besvaras senast den 9 november och hela nämnden uppmanas att 
behandla svaren. Då nämndens nästa möte är den 11 november 
föreslås att nämnden delegerar till arbetsutskottet att behandla svaren. 
Alla ledamöter i nämnden kommer att delges förslagen till svar via mejl 
i samband med att kallelsen till arbetsutskottet skickas ut. 

 
Förslag till beslut 

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

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
delegera rätten att besvara frågorna till arbetsutskottet samt att alla 
nämndsledamöter ska delges förslagen till svar via mejl i samband 
med utskick av kallelsen till arbetsutskottet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer båda förslagen under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-09-28. 
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2021/150 

§ 118 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, 2021-09-28. 
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2021/150 

§ 119 Rapport från mötesobservatör 
 
Punkten utgår då ingen mötesobservatör utsetts för mötet. 

21



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

§ 120 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna 
medgivande till den fackliga representanten att närvara under §§ 113-
115. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Storm, facklig representant från Lärarförbundet, begär att få delta vid 
nämndens sammanträde från och med § 113. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna 
medgivande till den fackliga representanten att närvara under §§ 113-
115. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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