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Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), 
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Othmar Fiala (S), Christina Forsling (SD), Ulf Persson (C), Per-Erik Vrang (M)   

Ersättare 
Pia Blomqvist (S)  

Tjänstepersoner 
Anneli Alm skolchef, Sofie Thorsell kommunsekreterare, Daniel Larsson rektor § 78, Nina 
Kindbom rektor § 78, Carina Ålebring Jonsson kvalitetsutvecklare §§ 85-89, Marie Torin Vitenberg 
förvaltningsekonom §§ 85-89, Johanna Ljungqvist utvecklingsledare §§ 85-89 

Övriga 
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Lärarförbundet § 79 
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Björn Yngvesson (KD), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Lena Andersson (S), justerare 
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§ 76 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 2022/195. Kommunstyrelsens beslut (§ 82/2022) om uppföljning av helårsprognos för 
nämnder avseende mars månad år 2022. 

BUN 2022/196. Kommunstyrelsens beslut (§ 94/2022) om revidering av riktlinje för beredning 
motioner och e-förslag. 

BUN 2022/197. Kommunstyrelsens beslut (§ 95/2022) om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan. 
 
Polismyndigheten 

BUN 2022/206. Polisanmälan om försök till stöld på Valstad skola. 

BUN 2022/161. Underrättelse om beslut. Förundersökning inleds inte då det är uppenbart att 
brottet inte går att utreda (gäller anlagd brand i papperskorg på Hellidsskolan). 

Västra Götalandsregionen 
BUN 2021/410. Upprättad regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet inom Västra Götaland. 

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

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

Johanna Aldén, 2022-05-24. 
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§ 77 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 

2022-05-11 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
319521 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

Id nr 
319833 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
321653 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-20 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
322368 
322373 
322379 
322384 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-20 7.4 Beslut om antagning vid ett senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-05-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
322656 
322723 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-24 1.4 
Yttrande till domstol – överklagade 
beslut 

BUN 
2022/71 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-05-30 7.8 
Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 
(omfattar tre elever) 

BUN 
2022/101 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-05-31 7.6 Lämna yttrande om placering 
utanför samverkansområdet 

BUN 
2022/218 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-06-01 1.8 Ändra beslut - gällande 
skolplacering förskoleklass 

BUN 
2022/93 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-06-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-06-02 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
325530 
325647 
325806 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2022-06-03 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
326006 
326146 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

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

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

2022-06-01. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-05-01-2022-05-31. 
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§ 78 Information om utredning 
yrkesförarutbildning-godstransport 
BUN 2021/479 

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

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att uppdra till förvaltningen att utreda 
möjligheter till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom 
samverkan med Rudbecksgymnasiet. 

Ansvariga rektorer har påbörjat arbete med utredningen och lämnar information kring denna.  

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 53/2022 ”Information om 

utredning yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om utredning yrkesförarutbildning-godstransport”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-27.  
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§ 79 Information från Lärarförbundet 
BUN 2022/199 

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

Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Lärarförbundets styrelse delger nämnden oro kring arbetssituationen inom 
skolan. De lämnar tre frågeställningar till nämnden. 

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

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 54/2022 ”Information från 

Lärarförbundet”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Information från Lärarförbundet”, skolchef Anneli Alm, 2022-05-24. 
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§ 80 Beslut om vidaredelegation av beslut om avtal 
BUN 2022/219 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att delegera till skolchef att besluta om avtal för IT-system avsett för 

administration. 

Sammanfattning av ärendet 
Det pågår en upphandling om avtal för nytt IT-system avsett för elevadministration. 
Upphandlingen är snart i det skede då det är dags att fatta och signera tilldelningsbeslut.  

Avtalet väntas röra ett högre belopp än vad skolchefen normalt har befogenhet att besluta om. 
För att underlätta och förkorta processen vid avtalstecknandet föreslås att nämnden delegerar till 
skolchefen att fatta och signera tilldelningsbeslutet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att delegera till skolchef att besluta om avtal för 

IT-system avsett för administration. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om vidaredelegation av beslut om avtal”, skolchef Anneli Alm, 

2022-05-31. 
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§ 81 Beslut om svar på remiss gällande motion om 
gående skolbuss 
BUN 2022/112 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen tas tillvara 

genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om en motion om gående skolbuss. I motionen 
föreslås att: 

- utreda intresset att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela Tidaholms 
kommun. 

- erbjuda gående skolbuss till skolan som ett projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

 
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande och sammanfattningsvis föreslås intentionen med 
motionen anses tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 
 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att intentionen med motionen tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett 
nytt ärende väcks. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2022 ”Beslut om svar på remiss 

gällande motion om gående skolbuss”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 82 Beslut om kompletterande uppgifter till årlig 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
BUN 2022/111 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till rapporten om 
årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. 

o överlämna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet den 21 april beslutat godkänna den årliga 
rapporten med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. Vid tillfället saknades vissa svar i rapporten angående OSA (organisatorisk och social 
arbetsmiljö, avsnitt 4.3). Enheterna har nu genomfört aktuell checklista och nämnden informeras 
om dessa kompletterande uppgifter. 

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

o godkänna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till rapporten om 
årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. 

o överlämna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 57/2022 ”Beslut om 

kompletterande uppgifter till årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete”,  
2022-06-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kompletterande uppgifter till årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete”, skolchef Anneli Alm, 2022-05-25. 

 Checklista – OSA. 
 Rapport ”Årlig uppföljning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” (Barn- och 

utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 57/2022 ”Beslut om årlig uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete”, 2022-04-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 83 Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens krisledningsplan 
BUN 2022/154 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att anta krisledningsplan enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har en krisledningsplan som ska instruera vid eventuell 
samhällsstörning eller extraordinär händelse.  

Krisledningsplanen reviderades senast år 2017 och förvaltningen har granskat planen för att 
säkerställa att den är aktuell. Förvaltningen konstaterar att inga större ändringar bör göras i 
planen, enbart några formella ändringar. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta krisledningsplan 

enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 58/2022 ”Beslut om revidering av 

barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 

krisledningsplan”, skolchef Anneli Alm, 2022-05-23. 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan. 
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§ 84 Information om barn- och 
utbildningsnämndens fattade beslut 
BUN 2022/200 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om verkställighet av beslut som fattats av nämnden under 
perioden december 2021-maj år 2022. Ärendet omfattar de beslut som fattats utöver de ordinära 
beslut som fastställs löpande under året.  

2021-12-09 • Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om tillgängliga mensskydd till 
elever (§ 144/2021) 

• Beslut om yttrande gällande motion – avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun (§ 145/2021)   

• Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen  
(§ 148/2021) 
 

2022-01-27 • Beslut om att utreda yrkesförarutbildning – godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet (§ 4/2022) 

• Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relationer (§ 8/2022) 
• Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 

skola och daglig verksamhet (§ 9/2022) 
• Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet (§ 10/2022) 
• Beslut om yttrande över detaljplan Stensiken (§ 11/2022) 
• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 12/2022) 

 
 
2022-02-24 

 
• Beslut om projektdirektiv för investeringsprojekt förskolan Ekedalen 

2020/343 (§ 23/2022) 
• Beslut om svar på remiss angående samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar (§ 24/2022) 
 

2022-03-17 • Beslut om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell (§ 37/2022) 

• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 39/2022) 
• Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen (§ 40/2022) 

 
2022-04-21 • Beslut om förstudie förskolan Linblomman i Madängsholm (§ 49/2022) 

• Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar (§ 55/2022) 
• Beslut om att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola och 

fritidshem (§ 58/2022) 
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• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 59/2022) 
 

2022-05-17 • Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet (§ 66/2022) 
• Beslut om svar på remiss om färdplan - länsgemensam strategi för god och 

nära vård (§ 67/2022) 
• Beslut om redovisning av behandling av personuppgifter vid överföring till 

tredje land (§ 68/2022) 
 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 59/2022 ”Information om barn- 

och utbildningsnämndens fattade besut”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-24. 
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§ 85 Beslut om kvalitetsredovisning av läsåret 
2021/2022 samt förslag på verksamhetsmål för 
läsåret 2022/2023 
BUN 2022/38 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o lägga den sammanfattade informationen om kvalitetsredovisningarna till 
handlingarna. 

o stå bakom de framtagna verksamhetsmålen fram tills beslut om verksamhetsplan 
fattas. Med reservation för att de kan komma att ändras eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna fastställs senare under året. 

Sammanfattning av ärendet 
Rektorerna inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet har den 7 juni sammanställt 
kvalitetsredovisning för läsåret 2021/2022 för sina respektive enheter.  

Kvalitetsredovisningarna ligger till grund för framtagandet av verksamhetsmål. Förvaltningen 
arbetar med att ta fram förslag på nya verksamhetsmål utifrån vad som framkommer av 
kvalitetsredovisningarna. Verksamhetsmålen är av största vikt när rektorerna sedan skapar 
handlingsplaner för läsåret 2022/2023. Förvaltningen presenterar förslag till verksamhetsmål för 
nämnden. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att: 

o lägga den sammanfattade informationen om kvalitetsredovisningarna till 
handlingarna. 

o stå bakom de framtagna verksamhetsmålen fram tills beslut om verksamhetsplan 
fattas. Med reservation för att de kan komma att ändras eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna fastställs senare under året. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 55/2022 ”Information om 

kvalitetsredovisning av läsåret 2021/2022 samt förslag på verksamhetsmål för läsåret 
2022/2023”, 2022-06-02. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om kvalitetsredovisning av läsåret 2021/2022 samt förslag på 
verksamhetsmål för läsåret 2022/2023”, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson och 
utvecklingsledare Johanna Ljungqvist, 2022-05-24. 
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§ 86 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad 
år 2022 
BUN 2022/109 

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

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022 presenteras för 
nämnden.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad helårsprognos samt att 

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”,  
2022-06-22. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-05-23. 

 Helårsprognos maj 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”,  
2022-06-02. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Information om ekonomisk redovisning av 
vårterminen 2022 
BUN 2022/203 

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

Sammanfattning av ärendet 
En ekonomisk redovisning som sammanfattar vårterminen presenteras för nämnden. 

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

Beslutsunderlag 
 Terminsavstämning vår 2022, 2022-06-09. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 61/2022 ”Information om ekonomisk redovisning 

av vårterminen 2022”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ekonomisk redovisning av vårterminen 2022”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-05-25. 
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§ 88 Information om årlig redovisning av riktade 
statsbidrag 
BUN 2022/202 

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

Sammanfattning av ärendet 
Årlig redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårsutfall för år 2022 presenteras 
för nämnden. 

Inför 2022 års budget var det flera stora statsbidrag som var osäkra och som därför inte lagts in i 
budgeten. Detta gäller framförallt följande bidrag: 

- Lärarlönelyftet  
- Karriärtjänster 
- Skolmiljarden 

Tillsammans ger dessa bidrag en ökning av intäkt på cirka 6 miljoner kronor men då de är 
kopplade till en motprestation ökar även kostnaderna med samma summa. 

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

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 62/2022 ”Information om årlig 

redovisning av riktade statsbidrag”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-05-20. 
 Redovisning statsbidrag juni 2022. 
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§ 89 Information om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 
inför år 2023 
BUN 2022/201 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 
budgetarbetet för år 2023. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 63/2022 ”Information om barn- 

och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar inför år 2023”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-05-25. 
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§ 90 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 Sammanfattning av de kränkningsanmälningar som har kommit in under vårterminen år 
2022.  

o Uppdaterad attestlista. 
o Förändring av skolområden i höst.  
o Svårigheter att rekrytera skolledare samt förändringar i rektorsgruppen på Hellidsskolan.  

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

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

2022-06-01. 
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§ 91 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens presidie ber skolchefen undersöka möjligheten att representant 
från Public partner presenterar de delar av sin rapport som rör barn- och utbildningsnämnden för 
nämnden vid lämpligt tillfälle. 

Johan Liljegrahn (M) ber skolchefen skicka ut en sommarhälsning från nämnden till personalen. 

Ordföranden önskar samtliga en trevlig sommar. 

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

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

2022-06-01. 
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§ 92 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 nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén,  

2022-06-01. 
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