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Barn- och utbildningsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: bunkontoret@tidaholm.se 
www.tidaholm.se 

KALLELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Dag och tid: 2021-11-11 kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen 
Justerare: Kristina Spetz-Larsson (S)  
 
Gruppmöten kl. 08:00 i Sessionssalen och lokal Ekedalen. 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
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), Jenny Svensson (L), Elisabeth 
Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD). 
 
Ersättare 
Othmar Fiala (S), Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Pia 
Blomqvist (S), Ulf Persson (C), Per-Erik Vrang (M), Aili Räisänen (SD). 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Val av mötesobservatör 2021/150 

2 Information om inkomna beslut och skrivelser 2021/4 

3 Information om delegationsbeslut 2021/5 

4 Information om skolskjuts 2021/163 

5 Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 
skolskjuts 

2021/393 

6 Information om Ernst Lundells minnesfond 2022 2021/405 

7 Beslut om månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari – oktober år 
2021 

2021/83 

8 Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler 
för förskolan i Madängsholm 

2020/99 

9 Information om förskolan i Fröjered 2021/413 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: bunkontoret@tidaholm.se 
www.tidaholm.se 

10 Information om finansiering av projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 

2021/243 

11 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 
och utbildningsnämnden för år 2022 

2021/235 

12 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps lantis 2021/404 

13 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021 2020/437 

14 Beslut om intern kontrollplan för 2021/2022 2021/399 

15 Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 
föräldraförening 

2021/391 

16 Beslut om val av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

2021/427 

17 Information från skolchef 2021/1 

18 Information från ordförande 2021/2 

19 Återkoppling arbetsmiljön 2021/150 

20 Rapport från mötesobservatör 2021/150 

 
Sändlista 
Lärarförbundet 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-29 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
  
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Val av mötesobservatör 
 
Ärendet 
Innan ärendena på dagordningen behandlas ska mötesobservatör utses. Vid 
sammanträdets slut lämnar mötesobservatören en muntlig redogörelse om sin 
helhetsbild av mötet ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse XX som 
mötesobservatör vid dagens sammanträde. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/4 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2020/450. Kommunfullmäktiges beslut (§ 120/2021) om att avslå 
motionen om kostnadsfritt mensskydd. 

 
BUN 2021/411. Kommunfullmäktiges beslut (§ 121/2021) om 
strategisk plan och budget för år 2022–2024. 
 
BUN 2021/412. Kommunfullmäktiges beslut (§ 129/2021) om 
delårsrapport för Tidaholms kommun januari – augusti år 2021. 
 
BUN 2021/427. Kommunfullmäktiges beslut (§ 146/2021) om att 
entlediga Lena Andersson (S) från sitt uppdrag som ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden. Samt beslut (§ 152/2021) att utse Björn 
Yngvesson (KD) till ordförande och Lena Andersson (S) till vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
BUN 2021/434. Kommunfullmäktiges beslut (§ 135/2021) om rapport 
om motioner/medborgarförslag/e-förslag som inkommit till 
kommunfullmäktige men inte slutbehandlats. 
 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2021/412. Kommunstyrelsens beslut (§ 208/2021) om 
delårsrapport för Tidaholms kommun januari – augusti år 2021. 
 

• Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
BUN 2021/354 och 2021/360. Beslut från 
Integritetsskyddsmyndigheten att avsluta två ärenden som rör anmälan 
om personuppgiftsincidenter.  
 

• Polismyndigheten 
BUN 2021/426. Polisanmälan om skadegörelse på två fönsterrutor på 
KompetensCentrum.  
 

• Barn- och elevombudet 
BUN 2021/422. Begäran om yttrande i ärende gällande kränkande 
behandling. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Beslutsunderlag 
  

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/5 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
 
Ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-10-07 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 262438 
Id nr 262448 
Id nr 262456 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-08 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 262633 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-08 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
på grund av annan orsak – 
beviljas 

BUN 2021/383 
Trafiksamordnare 
Susanne Swärd 

2021-10-08 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
beviljas 

BUN 2021/388 
BUN 2021/389 
BUN 2021/396 

Trafiksamordnare 
Susanne Swärd 

2021-10-08 
11.1 Ansökan om skolskjuts 
på grund av funktions-
nedsättning beviljas 

BUN 2021/343 
Trafiksamordnare 
Susanne Swärd 

2021-10-11 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 263260 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-12 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 263618 
Id nr 263810 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-13 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 264462 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-14 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 264654 
Id nr 264705 
Id nr 265179 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-14 
7.15 Meddela hemkommun 
om en elev slutar vid 
Rudbecksgymnasiet 

BUN 2021/177 
Rektor  
Daniel Larsson 

2021-10-15 
7.4 Beslut om antagning vid 
ett senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 2021/41 
Rektor 
Daniel Larsson 

2021-10-15 

13.10 Beslut om en 
personuppgiftsincident 
ska anmälas till 
tillsynsmyndighet 

BUN 2021/403 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-18 12.3 Ta emot anmälan om Id nr 265743 Skolchef 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

kränkande behandling Anneli Alm 

2021-10-19 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 266213 
Id nr 266217 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-20 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 266669 
Id nr 266889 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-21 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 267264 
 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-21 1.3 Avge yttrande till 
tillsynsmyndighet BUN 2021/397 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-22 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 267451 
Id nr 267481 
Id nr 267601 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-10-25 

11.1 Ansökan om skolskjuts 
vid växelvis boende – 
avslås på grund av att 
vårdnadshavare 2 bor i 
annan kommun. 

BUN 2021/418 

Trafiksamordnare 
Susanne Swärd 

2021-10-25 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 268173 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-27 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 269290 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-28 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 269770 Skolchef 

Anneli Alm 

2021-10-29 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 269952 
Id nr 270062 

Skolchef 
Anneli Alm 

2021-11-01 12.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 270263 Skolchef 

Anneli Alm 
 
 
Beslutsunderlag 

-  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/163 

§ 73 Information om skolskjuts 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
 

• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndsammanträdet lämnar trafiksamordnaren muntlig information om 
hur rutiner kring skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, Trafiksamordnare 

Susanne Swärd, 2021-10-11. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2021/163 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Susanne Swärd     
0502-60 61 00 
susanne.sward@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om skolskjuts 
 
Ärendet 
Vid nämndsammanträdet lämnar trafiksamordnaren muntlig information om 
hur rutiner kring skolskjuts fungerar samt ansvarsfördelning. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/393 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen 
för skolskjuts 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en skrivelse från två 
vårdnadshavare som framför önskemål om revidering av kommunens riktlinje 
gällande skolskjuts. 
 
Vid sammanträdet den 14 oktober beslutade nämnden att återremittera 
ärendet till arbetsutskottet för en dialog med trafiksamordnaren innan ärendet 
behandlas igen på nämndens möte i november. 
 
Förvaltningen har fört en dialog med trafiksamordnare och kommunjurist och 
bedömer att riktlinjen gällande skolskjuts inte bör revideras. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2021 

”Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för skolskjuts”, 2021-
10-27. 

✓ Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i Tidaholms 
kommun. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2021 ”Beslut om svar på 
skrivelse angående riktlinjen för skolskjuts”, 2021-10-14. 

✓ Skrivelse angående riktlinjen för skolskjuts, 2021-10-03. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte revidera Riktlinje för 
skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i Tidaholms kommun. 

 
Sändlista 
Avsändarna av skrivelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/393 

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

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden 
besluta att lämna ett gemensamt framtaget svar till avsändarna av 
skrivelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en skrivelse från två 
vårdnadshavare som framför önskemål om revidering av kommunens riktlinje 
gällande skolskjuts. 
 
Vid sammanträdet den 14 oktober beslutade nämnden att återremittera 
ärendet till arbetsutskottet för en dialog med trafiksamordnaren innan ärendet 
behandlas igen på nämndens möte i november. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse angående riktlinjen för 

skolskjuts”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-20. 
✓ Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i Tidaholms 

kommun. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2021 ”Beslut om svar på 

skrivelse angående riktlinjen för skolskjuts”, 2021-10-14. 
✓ Skrivelse angående riktlinjen för skolskjuts, 2021-10-03. 
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RIKTLINJE FÖR SKOLSKJUTS INOM GRUNDSKOLA 
OCH GRUNDSÄRSKOLA I TIDAHOLMS KOMMUN 

 

Skolskjuts i Tidaholms kommun 

Elever i grundskola 
Tidaholms kommun är enligt Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32§ resp. 11 
kap. 31 § skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola och 
grundsärskola med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder hos elev eller andra särskilda omständigheter. Rätten till skol-
skjuts gäller endast elever som är folkbokförda i Tidaholms kommun dock inte 
elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem eller som går i annans kommuns grundskola eller 
grundsärskola. 

Elever i grundsärskola 
I skollagen 2010:800 kap 11 § 31 finns bestämmelser för skolskjuts gällande 
särskolan. I Tidaholms kommun har samtliga elever folkbokförda i kommunen 
som är inskrivna i särskolan och har behov av skolskjuts rätt till skolskjuts. 
Detta är oavsett avståndet mellan hemmet och skolan. Detta gäller dock inte 
om eleven väljer att gå i en annan särskola än den som kommunen placerat 
eleven i. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska  
svårigheter ska kommunen även anordna kostnadsfri skolskjuts i dessa fall. 
Som regel krävs ingen ansökan om skolskjuts till grundsärskolan. Skolskjutsen  
omfattar två resor per skoldag. Resan ska börja eller sluta vid skolan för att 
räknas som skolskjuts. Elev som klarar att resa till och från skolan på egen 
hand med allmän kollektivtrafik får ett busskort. För elev som inte klarar resor 
med allmän kollektivtrafik sker skolresorna med egenupphandlad skolbusstra-
fik eller taxi via Västtrafiks avdelning för anropsstyrd trafik.  

Bedömning av rätt till skolskjuts 
Vid bedömning av rätt till skolskjuts till annan kommunal friskola eller skola i 
annan kommun och huruvida detta skulle leda till ekonomiska eller  
organisatoriska svårigheter ska man i bedömningen utgå från vilka åtaganden 
kommunen skulle ha haft om eleven gick i den skola som anvisats av  
kommunen. 

Former för skolskjuts 
Skolskjuts avser resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets 
närhet och av kommunen anvisad skola. De former av skolskjuts som kan 
vara aktuella är följande: 
 

 Buss i linjetrafik 

 Egenupphandlad skolskjuts 

 Skoltaxi 

 Självskjuts 
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Skolskjutsen kan ske med flera trafikslag och byten mellan fordon och turer 
kan förekomma. 
 
Skolskjutsarna i Tidaholms kommun ska där det är möjligt utföras av allmän 
kollektivtrafik och i andra hand av upphandlad skolbuss eller om det inte är 
möjligt så kan skolskjutsen ske med personbil/taxi via Västtrafiks avdelning för 
anropsstyrd trafik. Matartransport fram till allmän kollektivtrafik eller  
upphandlad skolbuss kan förekomma.  

Busskort 
Elev som vid skolskjuts reser med allmän kollektivtrafik erhåller Västtrafiks 
busskort (skolkort) för läsår. De som reser endast ett fåtal resor med allmän 
kollektivtrafik erhåller ett Västtrafikkort som är laddat med det antal resor som 
behövs för aktuellt läsår. För elev som förlorar sitt busskort eller att busskortet 
blir oanvändbart på grund av ovarsamhet kan eleven få ett ersättande kort mot 
att kommunen erhåller en administrationsavgift om 100 kr av målsman till elev 
i åk 4-9. Om elev flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger eller om 
elev slutar vid skolan skall busskortet återlämnas. 

Självskjuts 
Vid behov kan överenskommelse om självskjuts träffas med en elevs  
vårdnadshavare. Denne svarar då för skjutsning av den skolskjutsberättigade 
eleven till och från skolan i eget fordon. Ersättning utgår med den skattefria 
delen av den statliga bilersättningen. Självskjutsning kan endast initieras av 
Tidaholm kommun och ska användas restriktivt och då skolskjuts inte kan  
anordnas på sedvanligt vis. Självskjuts får inte medföra fördyrade kostnader 
för kommunen. 

Rätt till skolskjuts - grundkriterier 

Färdvägens längd 
För att en elev folkbokförd i Tidaholms kommun ska vara berättigad till skol-
skjuts till förskoleklass eller grundskola skall väglängden mellan hemmet till 
anvisad skola alternativt mellan hemmet till anvisad hållplats vara minst: 

Förskoleklass, årskurs 1-3 2,0 km 

Årskurs 4-6: 3,0 km 

Årskurs 7-9:   4,0 km 

Avståndet till hållplats kan i undantagsfall bli något längre beroende på  
omständigheter som att det är närmaste linjetrafikhållplats, buss kan inte köra 
in på små vägar, dåligt vägunderhåll m.m.  
 
En elev är inte berättigad att åka skolskjuts till eller från fritidshemmet, utan 
endast i anslutning till skoldagens start- och sluttider. 
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Elever boende inom gränsen för Tidaholms tätort1 och som går i skola i någon 
av Tidaholms tätortsskolor är inte berättigade till skolskjuts. 
 
 
Mätningsprinciper 
Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad 
skola sker med geografisk informationsteknik (GIS) som finns installerad i 
skolskjutsplaneringsprogrammet Skjuts+ som kommunen använder för skol-
skjutsplaneringen. Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad och 
skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga 
under året och som ger den kortaste färdvägen. Uppfyller elev avståndskriteri-
erna för skolskjuts krävs ingen ansökan om skolskjuts. I dessa fall är beslutet 
om skolskjuts ett så kallat verkställighetsbeslut enligt kommunens avstånds-
regler.  

Rekommenderad avresetid, tid vid påstigningsplats, restid och 
väntetid  
Tidigaste avrestidpunkt från upphämtningsplats bör vara kl. 06:50. Eleven 
skall finnas på överenskommen påstigningsplats för skolskjutsen minst  
5 minuter före angiven avgångstid.  
 
Restiden för elever i förskoleklass och åk 1-6 bör inte överstiga 120 min per 
dag och för elever i åk 7-9 bör inte överstiga 140 min/dag 
 
Väntetiden vid skolan bör ej överstiga 30 min/dag. Normal tid att anlända till 
skolan anses vara 10 minuter före första lektionen samt att det behövs 10 mi-
nuter efter sista lektionens slut innan bussen kan avgå. 
 
Skjuts till eller från skolan anordnas endast då merparten av eleverna som 
tillhör samma årskursgrupp skall anlända till skolan eller åka hem. En årskurs-
grupp kan vara förskoleklass samt åk 1-3 eller åk 4-6 eller åk 7-9. Skolans 
ramtider följs. 
 
Avsteg från rekommenderade riktlinjer kan göras där omständigheterna inne-
bär att ny tur, fler fordon eller fler chaufförer måste anlitas för att enstaka  
elever inte ska överskrida rekommenderade tider. 

  

                                                
1
 En tätort är ett tättbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan 

husen är mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 pro-
cent. 
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Undantag från grundkriterier 

Om elev i grundskolan ansöker om rätten till skolskjuts på grund av trafikför-
hållanden, varaktig funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild 
omständighet ska detta ske skriftligt på särskild ansökningsblankett.  
 

 Trafikhållanden – Handläggande tjänsteman har att bedöma om skol-
skjuts bör beviljas. Riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömning av skol-
skjutsverksamheten redovisas i bilaga 1. Ansökan om skolskjuts vid 
trafikförhållanden ska göras på särskild blankett till kommunen. Beslut 
på grund av trafikförhållanden gäller för det läsår som beslutet fattas.  
 

 Varaktig funktionsnedsättning - Varaktigheten ska vara minst 12 
veckor och skall kunna styrkas genom läkarutlåtande eller intyg från 
elevvårdande personal. Ansökan om skolskjuts vid varaktig funktions-
nedsättning görs på särskild blankett till kommunen. Beslut på grund 
av varaktig funktionsnedsättning gäller för det läsår som beslutet fattas.  

 

 Växelvis boende - Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med 
delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress 
inom Tidaholms kommun, under förutsättning att en av adresserna  
ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att  
övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda. Det växelvisa boendet kan 
beviljas under förutsättning att det är fråga om ett fast arrangemang 
och att eleven i princip bor lika mycket hos båda föräldrarna. Ansökan 
om skolskjuts vid växelvis boende görs på särskild blankett till  
kommunen, underskriven av båda vårdnadshavarna. En beskrivning av 
elevens boende på båda adresserna ska bifogas ansökan. Beslut på 
grund av växelvis boende gäller för det läsår som beslutet fattas.  

 

 Annan särskild omständighet - som handläggande tjänsteman  
bedömer motivera att eleven får tillstånd till skolskjuts. Den särskilda 
omständigheten ska kunna styrkas genom läkarutlåtande eller  
utlåtande från elevvårdande behörig personal. Ansökan om skolskjuts 
vid annan särskild omständighet görs på särskild blankett till  
kommunen. 

Val av annan skola 
Om eleven väljer annan kommunal skola eller s.k. friskola i Tidaholms kom-
mun än den anvisade skolan har kommunen generellt ingen skyldighet att 
anordna skolskjuts.  
 
Om elev har rätt till skolskjuts till den av kommun anvisade skolan, kan  
skolskjuts beviljas till vald skola om detta inte medför ekonomiska eller  
organisatoriska svårigheter för kommunen. 
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Elev som flyttar 
Om elev flyttar när terminen har börjat får eleven gå kvar i samma skola  
läsåret ut. Elev i skolår 8 som flyttar får gå kvar hela grundskolan.  
Om elev väljer att gå kvar i sin gamla skola kan eleven ha rätt till skolskjuts 
under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda och detta inte medför 
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för Tidaholms kommun. 

Tillfällig skolskjuts 
Om en elev som skadar sig på väg till och från skolan eller i skolan kan eleven 
via kommunens försäkringsbolag få tillfällig skolskjuts. Tillfällig skolskjuts som 
ersätts av försäkringsbolag omfattas inte av kommunens skolskjutsverksamhet 
och det ankommer på vårdnadshavare att initiera behovet i samråd med för-
säkringsbolag och trafikansvarig. Uppgifter om Tidaholms kommuns  
olycksfallsförsäkring finns på www.tidaholm.se  
 
Organisation och arbetsformer  
Tidaholms kommun ansvarar för att skolskjutsverksamheten planeras effektivt. 
En effektiv planering kräver fungerande samarbete mellan kommunen,  
berörda entreprenörer och skolor. 
Handläggande tjänsteman skall samråda med skolförvaltningen när ett beslut 
om skolskjutsar kan ha en väsentlig påverkan av förutsättningarna för skolans 
verksamhet. Skolförvaltningen har å sin sida att samråda med kollektivtrafik-
enheten för den händelse att planeringsförutsättningarna för  
skolskjutsverksamheten väsentligen förändras. 

Barn- och utbildningsnämnden 
 Inför varje läsår, senast 15 april eller så tidigt som möjligt upprättas 

elevunderlag med följande elevuppgifter:  

 Anvisad skola 

 Årskurs, klass 

 Folkbokföringsadress  

 Kontaktuppgifter till målsman/vårdnadshavare och vid gemensam 
vårdnad till båda vårdnadshavare  

 I samverkan med trafikansvarig fastställs schemaramar dvs. skolors 
start och sluttider.  Schemaramar inför kommande läsår ska vara fast-
ställda senast 15 april samma år 

 I samverkan med förälder och trafikansvarig fastställa individuella 
resscheman för grundsärskolans elever senast 30 maj samma år 

 Fritidshemplaceringar för år F – årskurs 3 
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Handläggande tjänsteman  
Handläggaren ska inför varje läsår: 

 Planera och sammanställa underlag för grundskoleskjutsverksam-
heten i Tidaholms kommun 

 Handlägga ansökningar och besluta om skolskjuts av trafiksäker-
hetsskäl 

 I samverkan med entreprenörer arbeta för effektiva och säkra trafik-
lösningar och färdvägar för skolskjutsarna 

 Beställa och distribuera busskort till skolorna för elever som re-
ser i Västtrafiks allmänna kollektivtrafik 

 Informera målsman/elev om skolskjutsningen via elevskjutslista 

 Informera rektor/klasslärare om elevs skolskjuts via  
klasskjutslista 

 Informera om tidtabeller/turskjutslistor via kommunens hemsida 

 Informera skolskjutsentreprenör om elever, turer, på- och av-
stigningsplatser   

 Informera om elevers särskilda behov i förekommande fall 

Entreprenören 

Entreprenören ska utföra skolskjutstransporter enligt krav i förordningen om 
skolskjutsning SFS 1970:340 med ändringar tom 1992:1291 och  
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter TSVFS 1988:17 med ändringar t.o.m 
1988:21 och gällande avtal mellan entreprenör och Tidaholms kommun. 

Föraren 
Samtliga förare ska uppfylla de krav som ställs på verksamheten via avtalen 
mellan kommun och entreprenör för respektive fordonsslag  

Ansvarsfördelning 

Under resan 
Kommunen, aktuell skola, entreprenör, föräldrar och elev har alla del i ansva-
ret under resan mellan hemmet och skolan. 
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Till och från samt vid på/avstigningsplats 
Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och 
på/avstigningsplatsen och för att eleven är vid på- och avstigningsplatsen i 
god tid (minst 5 minuter) före meddelad avgångstid. Föräldrarna har till uppgift 
att se till att eleven går anvisad väg till på- och avstigningsplatsen och följer 
ordningsregler. Det är inte tillåtet för förare att släppa på eller av elever på 
andra ställen än fastställda utan att samråd med trafikansvarig sker.  
Vid sjukdom eller annan tillfällig frånvaro gäller för målsman till elever som 
reser med taxi att omgående eller senast 30 minuter innan hämtningstid med-
dela att eleven inte kommer att medfölja skolskjutsen. Detta för att undvika s.k. 
bomresor. Information till målsman om rutiner för detta bifogas i samband med 
att eleven får sin elevskjutslista. Om avbeställning av elevs skolskjuts inte sker 
inom föreskriven tid och det sker vid mer än två tillfällen per termin äger kom-
munen rätt att efter individuell prövning ta ut en avgift på 200 kr av berörd 
målsman per missat avbeställningstillfälle. 
 
För permanenta förändringar när det gäller taxiresor kontaktar föräldrarna sko-
lan eller trafikansvarig. 
 

Under transporten 
Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att  
gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att  
underrätta skolan eller trafikansvarig om ordnings- eller säkerhetsproblem 
uppstår under transporten. 
 
Skolelev som färdas i buss på sittplats ska använda bältet. 
 
För elev som åker skoltaxi eller självskjuts och som är kortare än 135 cm  
gäller trafikförordningens 4 kap. 10§ om att man ”skall använda bilbarnstol, 
bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller 
tillsammans med bilbältet”. Det är målsmans ansvar att utrusta eleven med 
vad som behövs för att trafikförordningens föreskrift skall kunna följas. 
 

Vid skolan 

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att 
ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter 
skolans slut. Vid eventuella väntetider vid skolan eller när scheman avviker 
från ramtiderna är det skolan som ansvarar för tillsyn och säkerhet. Vid hem-
färd är det skolan som ansvarar för att eleverna slutar i sådan tid att de kan 
passa uppgjorda avgångstider. 
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Beslut om skolskjuts 

Beslut om skolskjuts och hur den utförs gäller om inget annat anges för ett 
läsår i taget. Om förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras i något 
avseende upphör dock beslutet att gälla från och med det datum då föränd-
ringen sker. Om behov av skolskjuts kvarstår nästkommande läsår krävs en 
förnyad ansökan. Den som har fått ett negativt beslut om skolskjuts kan över-
klaga beslutet hos Förvaltningsrätten enligt anvisningar som bifogas beslutet. 
(Skollagen 2010:800 kap 28 §5 pt5.) 
 
Planering och beslut om skolskjuts fattas på basis av registrerade uppgifter i 
barn- och utbildningsförvaltningens administrativa system IST/Extens samt 
beräknade avstånd mellan bostad/skola respektive bostad/hållplats i plane-
ringsstödet Skjuts+. 
 
Beslut i skolskjutsärenden sker på delegation av trafikansvarig tjänsteman för 
kommunikationer avseende persontransporter.  

Överklagan 
Överklagan av skolskjutsbeslut skall inkomma inom tre veckor från det att be-
slutet har kommit till sökandens kännedom. För annat beslut enligt dessa reg-
ler kan laglighetsprövning begäras enligt 10 kap 8§ Kommunallagen. 

Försäkringar 
Om en elev skadas vid en trafikolycka, eller får någon av sina tillhörigheter 
förstörda i samband med skolskjutsningen, ersätts kostnaderna genom fordo-
nets trafikförsäkring. 

Bestämmelser 

Bestämmelser om skolskjuts finns i:  

 Skollagen (SFS2010:800) 

 Förordningen om skolskjutsning (SFS 1970:340)  

 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17) 
 

Bilaga: Riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömningar 
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BILAGA 1  

Riktlinjer för trafiksäkerhetsbedömningar avseende skol-
skjutsverksamheten för grundskola och grundsärskola i 
Tidaholms kommun 

Trafikförhållanden på väg till skola eller anvisad hållplats 
Vid bedömning av trafikförhållandena ska alltid en jämförelse göras med ele-
vers situation i tätort. Bedömningen görs också med utgångspunkt att barn 
som inte är trafikmoget färdas på vägen i sällskap med vårdnadshavare. 
 
Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin 
skolväg på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med föräldrabalken (SFS 
1949:381) 6 kap 2§. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller 
hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan 
eller hållplatsen på egen hand. 
 
Beslutsfattande tjänsteman gör en bedömning om vägen är trafikfarlig att gå 
eller cykla på. Hänsyn tas till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre 
fordon, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller gångbana, siktför-
hållanden utmed vägen, etc. Elevens ålder har en stor betydelse för bedöm-
ningen. Vid behov samverkar beslutsfattande tjänsteman med trafiksäkerhets-
expertis t ex polis, väghållare, vägverket m fl. 

Periodisk eller tillfällig indragning av skolskjuts 
Upphandlad skolskjuts körs på väg endast om vägen är av godtagbar kvalitet 
så att normal hastighet (cirka 30 km/timme på mindre väg) och därmed rimliga 
körtider kan hållas utan onödig risk för skador. Om vägunderhållet väsentligen 
eftersätts kan skolskjutsentreprenören efter samråd med kommunen inställa 
skolskjutsen. Skolskjuts kan även inställas på väg eller del av väg under en på 
förhand fastställd tidsperiod, t ex under vinterhalvåret på grund av återkom-
mande framkomlighetsproblem. Kommunen kan vid ett sådant tillfälle besluta 
om ett nytt tillfälligt hållplatsläge. Vid dessa och andra liknande skäl för instäl-
lelse av skolskjuts kan elevens gångväg tillfälligt accepteras att bli längre än 
vad som tidigare planerats. 

Barnens utrustning 
Vårdnadshavare bör ta ansvar för att eleven förses med reflexväst, reflexer 
eller har med sig en ficklampa under den mörkare årstiden. Detta kan bidra till 
en ökad  
upptäcktsmöjlighet och en bättre anpassad hastighet från bilisternas sida 
gentemot den som går eller befinner sig på eller vid vägen. 

Sittplats i upphandlad skolskjuts 
Alla elever som beviljas upphandlad skolskjuts ska ha en egen sittplats i for-
donet. Alla elever som färdas i fordon ska använda en sittplats som är försedd 
med bilbälte samt använda bilbältet på rätt sätt.  
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Mörka gator och vägar eller socialt otrygga platser 
Under den mörkaste delen av året kan en del trafikanter som går eller cyklar i 
mörka eller dåligt upplysta trafikmiljöer ibland uppleva en otrygghet av en 
social karaktär. Denna otrygghet ska dock inte förknippas med någon förhöjd 
risk för att en trafikolycka kan inträffa. En del elever upplever sannolikt en så-
dan skolväg i viss mån även som otäck. För denna typ av väg gäller föräldra-
ansvaret. Mörka gator och vägar som upplevs som socialt otrygga platser är 
således i sig inte att anse som en plats med en förhöjd risk för en trafikolycka. 

Riksväg 26 och 47  
Elever i förskoleklass eller i år 1-8 som på sin skolväg behöver gå längre 
sträcka utmed riksväg 26 eller 47 räknas som skolskjutsberättigad utan sär-
skild ansökan och ska heller inte utan sällskap av vuxen behöva korsa vägen 
på sin väg till hållplatsen. 

Länsväg 193  
Elever i förskoleklass eller i år 1-3 som på sin skolväg behöver gå längre 
sträcka utmed länsväg väg 193 räknas som skolskjutsberättigad utan särskild 
ansökan och ska heller inte utan sällskap av vuxen behöva korsa vägen på sin 
väg till hållplatsen. 
Elever i år 4-6 som på sin skolväg behöver gå längre sträcka utmed länsväg 
193 räknas som skolskjutsberättigad utan särskild ansökan och där det är möj-
ligt med befintlig skolskjuts skall man undvika att elev utan sällskap av vuxen 
ska behöva korsa vägen på sin väg till hållplats. 

Övriga vägar i kommunen 
För övriga vägar i kommunen gäller bedömning och beslut om skolskjuts med 
ett så kallat verkställighetsbeslut enligt kommunens avståndsregler och kan 
prövas utifrån ”undantag från grundkriterier” vad gäller trafikförhållande.  
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BILAGA 2 

En tätort är ett tättbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är 

mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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 

24



 

Till Barn-och Utbildningsnämnden i Tidaholms kommun 

522 83 TIDAHOLM 

 

Ang. skolskjutsar. 

Vi bor på landet utanför Tidaholm, några 100 meter in i Habo kommun. Våra 
barn har gått hela sin barnomsorgs-och skoltid i Tidaholm och vi har hittills 
kunnat utnyttja Fritids och Klubben före och efter skolan och på så vis fått en 
lämnings-och hämtningstid. Då barnen nu blivit äldre och går i 3:je resp 6:e 
klass blir det olika tider nästan varje dag och det blir svårt att få ihop resorna 
för oss. 

Då det går skolbussar till Daretorp/Klevavägen med andra barn och det finns 
plats på bussen för fler barn önskar vi att våra barn skulle få möjlighet att åka in 
resp. hem från skolan till Klevavägen där de kan gå av för att sedan cykla hem. 
Det innebär alltså ingen extra skolbuss för att våra barn ska kunna ta sig till och 
från skolan i Tidaholm. Som det ser ut nu så förhindrar Tidaholms kommuns 
riktlinjer för skolskjutsar denna möjligheten för våra barn. 

Vi har varit i kontakt med ett flertal grannkommuner och fått veta att de har en 
generösare policy till barn som bor alldeles utanför kommungränsen. Habo 
kommun som vi tillhör betalar interkommunal ersättning till Tidaholms 
kommun för våra barn pga vårt byte av kommun för barnens skolgång. 

En mottagande kommun har i princip inget ansvar för skolskjutsar men vi skulle 
önska en mer generös hållning i likhet med den som grannkommunerna har 
enligt sina skolskjutsreglementen där det kan ske utan fördyrande eller 
försvårande omständigheter. 

Emotser mottagningsbevis med diarienummer. 

 

 

   

 

Målsmän för    och    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/405 

§ 79 Information om Ernst Lundells minnesfond 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har inte fått någon avkastning ur Ernst Lundells minnesfond 
inför arbetsutskottets möte, men hoppas att vid nämndens sammanträde 
kunna informera om avkastningen och vad medlen planeras att användas till. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om Ernst Lundells minnesfond 2022”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-20. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-20 
 
Ärendenummer 
2021/405 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om Ernst Lundells minnesfond 2022 
 
Ärendet 
Förvaltningen lämnar information om avkastningen ur Ernst Lundells 
minnesfond samt vad medlen planeras att användas till. 
 
Dock har förvaltningen inte fått någon avkastning inför arbetsutskottets möte 
men hoppas kunna lämna mer information vid nämndens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/83 

§ 75 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – oktober år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari-oktober år 2021. 
 
Då oktober månad ännu inte är avslutad kompletteras ärendet med underlag 
som skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess 
sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari-oktober år 2021”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2021-10-11. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-11 
 
Ärendenummer 
2021/83 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-60 63 21 
marie.torin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari-oktober år 2021 
 
Ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari-oktober år 2021. 
 
Då oktober månad ännu inte är avslutad kompletteras ärendet med underlag 
som skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. 
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har 
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive 
rapport. 
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2 Sammanfattning 
Pandemin har fortsatt påverkat alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter och 
medfört hög arbetsbelastning. Att anpassa för alla olika situationer har krävt ett tydligt 
ledarskap, stor flexibilitet och ett fokus på samverkan och information. Förhoppningen är att 
kunna bedriva närundervisning för alla elever från höstterminens start men med fortsatt hög 
beredskap. 
Trots svårigheterna i pandemins spår har barn och -utbildningsförvaltningen fortsatt att 
utveckla verksamheterna mot uppsatta mål. Att leda och bedriva förändring och utveckling 
under pressade förhållande har varit minst sagt utmanade men tillsammans har barn och 
utbildningsförvaltningens verksamheter försökt att hålla i och hålla ut efter bästa förmåga och 
haft stort fokus på våra uppdrag. 
Det löpande systematiska kvalitetsarbetet (årshjulet) har sammanställts och utvärderats. 
Resultatet har visat på nya utvecklingsbehov och barn och - utbildningsnämnden har tagit ett 
preliminärt beslut om nya verksamhetsmål för kommande år. Ett viktigt beslut som gjort att 
verksamheterna börjat ställa om och arbeta med de utvecklingsbehov som är angelägna och 
som har synliggjorts under läsåret. 
En av Barn och -utbildningsförvaltningens utmaningar för att bibehålla och öka kvalitén är att 
skapa ett hållbart kollegialt lärande för skol och undervisningsförbättringar. En skolkultur som 
driver utveckling tillsammans på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Barn och 
utbildningsförvaltningen startar därför hösten med en halvdag workshop i kollegialt lärande 
för samtlig pedagogisk personal från förskola till Vux. Målet är att kollegialt lärande för skol 
och -undervisningsförbättringar på sikt ska bli en kultur i barn -och utbildningsförvaltningens 
verksamheter som främjar barn och elevers lärande och måluppfyllelse. 
Den ekonomiska prognosen för året är efter terminsavstämning i balans. Arbetet inför 
budget-22 pågår utifrån de förutsättningar som råder. Politik och förvaltning har börjat titta på 
vilka utmaningar som finns inför kommande budgetår samt vilka insatser/åtgärder som 
påverkar budgetarbetet 
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3 Verksamhet 
Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 
uppgifter enligt skollagen (2010:800) (reglemente fastställt 1998-06-15 och reviderad senast 
2018-10-29) . Nämnden har ansvar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt musik-
och kulturskola. 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för: 

• Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som ingår i målgruppen så som den 
definieras i skollagen. 

• Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola, skolbarnomsorg 
samt pedagogisk omsorg. För närvarande finns det fristående pedagogisk 
barnomsorg i Tidaholms kommun. 

• Kommunens uppgifter avseende skolskjuts 
 
Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen (2018:1197), av central betydelse för nämndens 
verksamhetsområden och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

 

3.1 Viktiga händelser 

Den enskilt viktiga händelsen under året är pandemin. Det har påverkat alla barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter och varit ett ständigt pågående arbete under året 
vilket medfört hög arbetsbelastning hos många, stor flexibilitet kring organisation, samt ett 
mycket tydligt ledarskap och fokus på samverkans-och informationskanaler. Förhoppningen 
är att kunna starta höstterminen med närundervisning för alla elever.  

Ekonomin har varit i balans under första halvåret och prognosen ser god ut för resten av 
året. Däremot finns en stor osäkerhet kring budget för kommande år. Här har förvaltningen 
presenterat, på uppdrag av politiken, vilka insatser/åtgärder som är budgetpåverkande. 
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Barn och utbildningsförvaltningen har arbetat systematiskt för att öka kvaliteten och 
likvärdigheten för alla barn och elever i Tidaholms kommun. Fokus har under första halvåret 
främst legat på förskolan. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2020/99 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om tillskapande av ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm 
 
Ärendet 
Nulägesrapport kring processen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm: 
 

• 9 juni 2020: Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt 
förvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm, enligt budgetberedningens överenskommelse. 

• 10 december 2020: Barn- och utbildningsnämnden informerades om 
tilltänkt placering av lokaler. 

• 20 maj 2021: Barn- och utbildningsnämnden informerades under 
punkten ”Inkomna beslut och skrivelser” att 
samhällsbyggnadsnämnden den 22 april 2021 beslutat att: 

o projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med 
placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37, 

o informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 
 
Nästa steg är att ansöka om projektering med kostnadskalkyl. Detta arbete 
samordnas med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 58/2021 ”Information om 

inkomna beslut och skrivelser”, 2021-05-20. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2021 ”Beslut om placering i 

projektering av ny förskola i Madängsholm”, 2021-04-22. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 150/2020 ”Information om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 
2020-12-10. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om 
tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 
2021-06-09. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-06-09 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

§ 86 Beslut om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för  förskola 
i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens 
överenskommelse. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 att lyfta ur åtgärden 
gällande förskolan i Madängsholm från beslut § 39/2019. 
  
Ordförande initierar därför ett nytt ärende om att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17, § 111/2019 att uppdra 
till barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm.   
 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens förslag 

- Medel för detta ska ej belasta barn- och utbildningsnämndens budget 
 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-10-17. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ” Beslut om 

lokalutredning förskolor”, 2019-03-14. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan Madängsholm”, 
2019-10-17 

 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-10 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/99 

§ 150 Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för 
förskolan i Madängsholm 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om förslag till placering av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm. 
 
Barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att lämna synpunkter på tilltänkt 
placering. Skolchefen tar med sig synpunkterna i det fortsatta arbetet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2020 

”Information om tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm”, 2020-11-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om tillskapande av ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2020-11-16. 

✓ Grundkarta 2020-09-16. 
✓ Förslag 2020-09-16. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 
2020-06-09. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/422 

§ 56 Beslut om placering i projektering av ny förskola i 
Madängsholm 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med 

placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37, enligt 
alternativ 2 i upprättat underlag, 

o informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en inledande utredning inför 
projektering av anläggande av en ny förskola i Madängsholm, där 
förvaltningen har tagit fram förslag på lämpliga placeringar av den nya 
förskolan. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare genom beslut om fastställande av Strategisk 
plan och Budget 2021-2023 beslutat om en budget för anläggande av en ny 
förskola i Madängsholm, vilken uppgår till totalt 5 MKR (se sidan 52). 
Nämnden gör tolkningen att kommunfullmäktige i och med den beslutade 
budgeteringen har godkänt behovet av en ny förskola i Madängsholm, och att 
förstudiefasen i projektet därigenom är genomförd.  
 
Nämnden har därför börjat utreda de grundläggande förutsättningarna för 
projektets projekteringsfas, och kommit fram till fyra olika möjliga placeringar 
vilka framgår av upprättat underlag, varav en utgör ombyggnation av befintliga 
lokaler.  
 
Nämnden anser, utifrån en sammanvägd bedömning med de i dag kända 
omständigheterna kring respektive placering, att alternativ 2 i anslutning till 
befintlig kommunal lekplats är det mest fördelaktiga, och att projekteringen ska 
genomföras utifrån denna placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37. 
 
I tidigare dialoger samt i samband med hantering av ärendet i barn- och 
utbildningsnämnden har frågeställningar kring praktiska lösningar avseende 
bland annat befintlig lekpark och pulkabacke i anslutning till placering enligt 
alternativ 2 uppkommit. Nämnden ser dessa frågeställningar som hanterbara 
och kommer under den vidare projekteringen att utreda hur en samverkan 
mellan förskolan och befintlig kommunal lekplats på ytan löses. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering 
på del av fastigheten Madängsholm 5:37, enligt alternativ 2 i upprättat 
underlag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

- Ambjörn Lennartsson (M) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens 
förslag till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Lennartsson. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Lennartssons tilläggsyrkande under proposition 
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om placering i projektering av ny förskola i 

Madängsholm”, projektledare Peter Eriksson, 2021-04-14. 
✓ Utredning kring placeringsmöjligheter av ny förskola i Madängsholm, 

2021-03-16. 
✓ Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 2, 2021-03-16. 
✓ Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 3, 2021-03-16. 
✓ Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 4, 2021-03-16. 
✓ Strategisk plan och budget 2021-2023, 2020-12-21. 

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 

47



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-20 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/4 

§ 58 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 2021/209. Kommunfullmäktiges beslut (§49/2021) om rapport över 
medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder. 
 
BUN 2021/210. Kommunfullmäktiges beslut (§50/2021) om rapport över 
motioner och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2021/156. Kommunstyrelsens beslut (§69/2021) att godkänna 
årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 
avseende år 2020. 

 
BUN 2021/157. Kommunstyrelsens beslut (§72/2021) om uppföljning av 
månadsrapporter för januari-februari 2021.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
BUN 2020/99. Samhällsbyggnadsnämndens beslut (§56/2021) att projektera 
anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering på del av 
fastigheten Madängsholm 5:37 samt att informera Madängsholms 
samhällsförening om projektet. 

 
Polismyndigheten 
BUN 2021/141. Polisanmälan om skadegörelse vid Hellidsskolan. Vid 
händelsen har någon tänt eld på en papperskorg som finns på en av skolans 
toaletter.  
 
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, 2021-05-05. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/413 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om förskolan i Fröjered 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat ge förvaltningen i 
uppdrag att till nämndens sammanträde den 11 november 2021: 

o ta fram ett underlag kring kösituationen på förskolan i Fröjered, 
o ge information kring alternativa lösningar för att möjliggöra ett utökat 

antal platser i förskolan i Fröjered samt vilka kostnader det skulle 
innebära. 

 
Förvaltningen har tagit fram underlag enligt arbetsutskottets beslut. Eventuella 
beslut om åtgärder bör fattas av nämnden vid nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Rapport Förskolan i Fröjered, 2021-10-29. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2021 

”Information om förskolan i Fröjered”, 2021-10-27. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Antal placerade barn 
Antal barn placerade på förskolan i Fröjered 2021-10-28 är totalt 32 barn 

Födda år Antal placerade barn 

2016   5 

2017  11 

2018  10 

2019 2 

2020 4 

 

Kösituation 
Antal barn i kö till förskolan i Fröjered 2021-10-28 är totalt 9 barn. 

# Födda år Ködatum Önskat 
placeringsdatum 

Förturskategori Notering 

1 2019 2020-01-05 2021-07-01 nyplacering Har erbjudits plats 
på annan förskola 
men tackat nej 

2 2020 2020-08-14 2021-08-02 omplacering Har fått plats på 
annan förskola  

3 2020 2021-03-30 2022-01-03 syskon Kommer erbjudas 
annan förskola 

4 2020 2021-02-17 2022-02-14 syskon Kommer erbjudas 
Fröjered 

5 2020 2020-11-23 2022-08-01 syskon  

6 2021 2021-08-24 2022-08-15 syskon  

7 2021 2021-10-03 2022-08-29 nyplacering  

8 2020 2021-02-07 2023-02-06 nyplacering  
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9 2021 2021-10-18 2023-08-21 nyplacering Folkbokförd i 
annan kommun 
men har syskon på 
förskolan 

 

Placering enligt skollagen 
Enligt skollagen 8 kap 15 § ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. Kommunen får vid erbjudande av plats 
beakta vad som krävs för ett effektivt utnyttjande av lokaler och andra resurser. Utifrån detta har barn nummer 
ett och två erbjudits plats på annan förskola samt barn nummer tre kommer att erbjudas plats på annan 
förskola. 
 
Syskonförtur  
Tidaholms kommun tillämpar syskonförtur utifrån anmälningsdatum. Om föräldrar till två barn vid 
placeringstillfället önskar placering på samma förskola ges förtur åt det barn som har syskon som redan är 
placerat/de vid den aktuella förskolan. Utifrån detta kommer barn nummer fyra att erbjudas plats på förskolan i 
Fröjered till det datum de önskat att börja. 
 

Antal födda barn i upptagningsområdet 
2020 - 11 barn.  
2021 - Till och med 2021-10-28 6 barn.  

Lösningar 
1. Alla barn i Tidaholms kommun som inte får plats på den förskolan man önskat i första hand 

erbjuds plats på en annan förskola. Detta gäller oavsett om man bor i innerstad eller 
ytterområde.  

2. Se över möjlighet att under våren 2022 tillfälligt utöka verksamheten med en 5 årsgrupp på 
förskolan i Fröjered genom att låna lokaler av Fröjereds skola del av dagen. Det krävs då även 
att ytterligare personal anställs.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/413 

§ 83 Information om förskolan i Fröjered 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens 
sammanträde den 11 november 2021 ta fram ett underlag kring 
kösituationen på förskolan i Fröjered samt ge information kring 
alternativa lösningar för att möjliggöra ett utökat antal platser i 
förskolan i Fröjered samt vilka kostnader det skulle innebära. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärende gäller information kring kösituationen på förskolan i Fröjered och 
arbetsutskottet diskuterar olika scenarier och lösningar.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet ge förvaltningen i uppdrag att till 
nämndens sammanträde den 11 november ta fram ett underlag kring 
kösituationen på förskolan i Fröjered samt ge information kring 
alternativa lösningar för att möjliggöra ett utökat antal platser i 
förskolan i Fröjered samt vilka kostnader det skulle innebära.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om förskolan i Fröjered”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-20. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/243 

§ 77 Information om finansiering av projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
överlämnar ärendet om finansiering till barn- och utbildningsnämnden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att godkänna 
projektdirektiv för Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen.  
 
Förvaltningen lämnar muntlig information i ärendet vid arbetsutskottets 
sammanträde. Direktupphandlingen av utredningen är inte ännu klar och av 
den orsaken kan inte arbetsutskottet lämna förslag av hur finansieringen av 
projektet ska ske.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta lägga informationen till 
handlingarna och överlämna ärendet om finansiering till barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om finansiering av projektet Utredning 

ytterskolornas roll i skolorganisationen”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2021-10-20. 

✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 115/2021 ”Beslut om 
finansiering av projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-10-14. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-20 
 
Ärendenummer 
2021/243 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-60 63 21 
marie.torin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om finansiering av projektet 
Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att godkänna 
projektdirektiv för Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen.  
 
Förvaltningen lämnar muntlig information i ärendet vid arbetsutskottets 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 115/2021 ”Beslut om 

finansiering av projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-10-14. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/235 

§ 76 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att föreslå barn- och utbildningsnämnden 
besluta om en prioriteringslista för 2022 utifrån sannolika anpassningar 
om preliminärt 685 000 kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige väntas revidera den strategiska plan och budget för år 
2022–2024 som beslutades vid dess sammanträde den 27 september. 
 
I väntan på kommunfullmäktiges beslut lämnar förvaltningen information i 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen arbetar för 
närvarande med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 
för barn- och utbildningsnämnden för år 2022. 
 
Nämnden bör besluta om en prioriteringslista utifrån sannolika anpassningar 
om drygt 2 miljoner kronor. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta om en 
prioriteringslista för 2022 utifrån sannolika anpassningar om preliminärt 
685 000 kronor. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 

barn- och utbildningsnämnden för år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2021-
10-20. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-20 
 
Ärendenummer 
2021/235 Barn- och utbildningsnämnd 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 
barn- och utbildningsnämnden för år 2022 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige väntas revidera den strategiska plan och budget för år 
2022–2024 som beslutades vid dess sammanträde den 27 september. 
 
I väntan på kommunfullmäktiges beslut lämnar förvaltningen information i 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen arbetar för 
närvarande med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 
för barn- och utbildningsnämnden för år 2022. 
 
Nämnden bör besluta om en prioriteringslista utifrån sannolika anpassningar 
om drygt 2 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Artikel 28 och 29 i FN:s barnkonvention handlar om utbildning och skola. 
Artikel 28 slår fast att barn har rätt till utbildning och att grundskolan ska vara 
obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Artikel 29 säger att skolan ska 
hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.  
 
I Tidaholms kommun erbjuds alla barn utbildning i kommunal regi, från 
förskola till gymnasieskola. Verksamheterna bedriver utbildning i enlighet med 
skollag, läroplaner och andra nationella styrdokument.  
 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål anger vilka kvaliteter 
verksamheterna ska utveckla under året. Genom verksamhetsmålen vill 
förvaltningen säkerställa att alla elever får det som barnkonventionen och 
skollagen säger att de har rätt till: en god utbildning i en trygg miljö. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en prioriteringslista utifrån 
sannolika anpassningar om drygt 2 miljoner kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/404 

§ 82 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps lantis 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna rapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsrapport för Daretorps lantis läsåret 2020/2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna rapporten. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport från tillsynsansvarig gällande Daretorps 

lantis”, rektor Susanne Hammar, 2021-10-19. 
✓ Verksamhetsredovisning för Daretorps lantis pedagogisk omsorg, 

augusti - juli 2020/2021. 
✓ Plan mot kränkande behandling. 
✓ Bedömning av tillsyn för Daretorps lantis från tillsynsansvarig. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-19 
 
Ärendenummer 
 
 Barn- och utbildningsnämnden 
Susanne Hammar     
0502-60 62 47 
susanne.hammar@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Rapport från tillsynsansvarig gällande 
Daretorps Lantis 
 
Ärendet 
Redovisning av kvalitetsrapport för Daretorps Lantis läsåret 2020/2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Verksamhetsredovisning för Daretorps Lantis pedagogisk omsorg, 

augusti - juli 2020/2021. 
✓ Plan mot kränkande behandling. 
✓ Bedömning av tillsyn för Daretorps lantis från tillsynsansvarig. 

 
Barnrättsbedömning 
Förvaltningen anser att förslaget till beslut inte strider mot barnkonventionen. 
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
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Plan mot kränkande behandling  
 
Varje barn och elev har rätt till en utbildning som präglas av trygghet och 
studiero1. Detta står i skollagen.  
 
Alla skolverksamheter, från förskola till vuxenutbildning, är skyldiga att arbeta 
förebyggande och främjande för att motverka kränkande behandling2 och 
diskriminering, samt verka för alla barn och elevers lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder3.  
 
Som ett led i detta arbete ska varje huvudman ”se till att det varje år upprättas 
en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling av barn och elever” 4.  
 
Planen mot kränkande behandling ska enligt skollagen innehålla en redogörelse 
för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det 
kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
 
Detta är Daretorps lantis plan mot kränkande behandling under år 2021. 
 
 
  

 
1 3 §, 5 kap, skollagen (2010:800). 
2 6 kap, skollagen (2010:800). 
3 3 kap, diskrimineringslagen (2008:567). 
4 6 kap, 8 §, skollagen (2010:800) 
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Uppföljning av åtgärder 
Nedan redovisas uppföljningen av de åtgärder som angavs i enhetens plan 
mot kränkande behandling under föregående år, 2020 
 
 
Åtgärd 1. Översikt över våra lokaler 
Är åtgärden genomförd?  Ja. 
Rummen på undervåningen ska uppdateras i nya lek/lärmiljöer vi måste tänka 
på att vi har barn i åldrarna1-5. Matsalen måste utnyttjas mer.  
 
Vilka effekter medförde åtgärden? Har blivit lättare att dela barnen i 
smågrupper eftersom det finns fler lek/lärmiljöer.  
 
Har åtgärden undanröjt eller minskat risken/riskerna som påkallade åtgärden?  
Ja men det finns fortfarande situationer där vi inte har uppsikt.  
 
Bör åtgärden fortsätta?  Ja. Åtgärderna bör utvecklas. Vi diskuterar på våra 
planeringar. 
 
 
Åtgärd 2. Skapa trygghet genom tydliga rutiner 
Är åtgärden genomförd? Ja barnen delas i olika grupper under hela dagen. 
Både som personalen bestämmer och efter deras önskemål. Vi tränar på att 
lyssna på varandra, sitta på sin plats, tala en i taget. Vi har också strukturerat 
upp dagen mer än tidigare.  
 
Vilka effekter medförde åtgärden? Eftersom vi detta är i sitt startskede har vi 
bara börjat att se effekterna av åtgärden. 
 
Har åtgärden undanröjt eller minskat risken/riskerna som påkallade åtgärden?  
Ja. Barnen blir tryggare och tryggare i rutinerna. 
 
Bör åtgärden fortsätta? Ja, men personalen bör diskutera och uppdatera 
rutinerna vid behov på våra planeringar. 
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Kartläggning av risker 
Nedan ges en sammanfattning av enhetens kartläggning av risker enligt rutin 
för det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 
 

• Lokalernas utformning gör så det är svårt att dela barnen på lämpligt 
sätt och samtidigt ha överblick över dem.  

• Oroligt vid byte av och vid aktiviteter 
 
Enhetens mål för det förebyggande arbetet mot 
kränkande behandling  
Målen för enhetens förebyggande arbete mot kränkande behandling 
formuleras med utgångspunkt i den kartläggning av risker som genomförts på 
enheten. Målen beskriver hur enheten vill att det ska fungera. 
 

• Få bättre översikt av lokalerna genom nya lek/lärmiljöer och 
närvarande pedagoger. 

•  Skapa nya och tydliga rutiner för barn och personal. 
 

 
 
Åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling 
Åtgärderna genomförs med syfte att uppnå enhetens mål för det 
förebyggande arbetet. Åtgärderna ska genomföras under det kommande året,  
2021 
 
 
Åtgärd 1. Översikt över våra lokaler 
När ska åtgärden påbörjas?  Januari  
 
Hur ska åtgärden genomföras? Uppdatera våra lek/lärmiljöer. Vara 
närvarande pedagog. Regelbundna diskussioner. Även ha Helen Jenvens tre 
regler aktuella hela tiden.  
 
Hur blir barn/elever delaktiga i arbetet? Genom diskussioner hur de vill att de 
olika miljöerna ska se ut  
  
Vem ansvarar för att åtgärden genomförs?  All personal  
 
Hur ska uppföljningen gå till?  Samtal/frågor med barnen om de olika miljöerna
  
Vem ansvarar för att åtgärden följs upp?  Arbetslaget  
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Åtgärd 2. Skapa trygghet genom tydliga rutiner 
När ska åtgärden påbörjas?  Januari   
 
Hur ska åtgärden genomföras? Göra en uppdatering av de dagliga rutinerna. 
Se till att informera vikarier. Skriva rutinerna och sätta upp för oss personal. 
 
Hur blir barn/elever delaktiga i arbetet?  Genom att observera barnen. Vad 
fungerar. Vad fungerar inte och Helen Jenvens regler. 
  
Vem ansvarar för att åtgärden genomförs? Eva tillsammans med resten av 
arbetslaget  
 
Hur ska uppföljningen gå till? Tex en enkät, samtal med 
barn/elever,trygghetsvandring, dokumentation från fall av kränkande 
behandling.   
 
Vem ansvarar för att åtgärden följs upp? Arbetslaget.  
 
 
 
Rutiner vid akuta händelser i form av diskriminering 
och/eller kränkande behandling  
 
Då ett barn eller en elev utsatts för kränkning och/eller 
diskriminering gäller följande:  

• Den personal som får kännedom om att en elev kränkts, 
dokumenterar och informerar styrelsen. 

• Susanne och övrig personal, ansvar för att ärendet utreds 

  

72



   
  
  
Plan mot kränkande behandling 7/10 

 
 

  

 

 

Bilaga 1. Definitioner 
 
Bristande tillgänglighet 
När en person med en funktionsnedsättning/funktionsvariation missgynnas 
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den 
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 
funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan 
författning, och med hänsyn till: 
  
- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna 
- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan 
verksamhetsutövaren och den enskilde 
- andra omständigheter av betydelse 
 
Diskriminering 
Diskriminering är en verksamhet behandlar en person sämre än andra och 
behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, könsöverskridandet identitet/uttryck eller ålder. Eftersom 
diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt 
hos den som utför diskrimineringen. Diskrimineringen kan vara antingen direkt 
eller indirekt.  
 
Direkt diskriminering 
Med direkt diskriminering menas att en person missgynnas och det har en direkt 
koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.  
 
Indirekt diskriminering 
Indirekt diskriminering sker när en verksamhet tillämpar en bestämmelse eller 
ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en 
person på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om 
exempelvis alla elever serveras samma mat, kan det indirekt diskriminera de 
elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan 
mat. 
 
Främjande 
Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva 
förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans 
övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla 
människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever 
känner sig trygga och utvecklas. 
 
Förebyggande 
Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling som finns i verksamheten. Riskerna 
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kan kartläggas på olika sätt. Förebyggande åtgärder ska motiveras av vad som 
kommer fram i en kartläggning. 
 
Kränkande behandling 
Kränkande behandling är uppträdande som kränker en persons värdighet, men 
som inte har samband med någon diskrimineringsgrund för trakasseri. Det kan 
till exempel handla om att en elev blir retad för sitt utseende. En elev kan bli 
utsatt för kränkande behandling av personal som av andra barn eller elever. 
 
Kränkande behandling kan vara: 
- fysiska (slag, knuffar) 
- verbala (hot, svordomar, öknamn) 
- psykosociala (utfrysning, grimaser, ignorering, nonchalering) 
- texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, foton, meddelanden på  
sociala medier) 
 
Repressalier 
Verksamheten får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ 
behandling på grund av att en elev eller vårdnadshavare har anmält skolan för 
diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande 
behandling. 
 
Trakasserier och sexuella trakasserier 
Trakasserier är uppträdande som kränker någons värdighet och som har 
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller 
ålder. Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller 
nedvärderande generaliseringar med koppling till diskrimineringsgrunderna. 
 
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella 
trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara av någon till exempel 
tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna 
komplimanger, inbjudningar och anspelningar. 
 
Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är 
den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller 
kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet 
upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det 
är därför viktigt att den som är trakasserad klargör för den som trakasserar att 
beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen 
vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad. 
Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig 
förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Barn och elever kan bli utsatta 
för trakasserier av personal eller av andra barn/elever.  
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Bilaga 2. Utdrag ur skollag och diskrimineringslag 
 
Skollagen 2010:800, 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling  
 
Målinriktat arbete 
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet 
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. 
 
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 
förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
 
Plan mot kränkande behandling 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka 
av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det 
kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 
 
 
Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. Aktiva åtgärder  
Arbetet med aktiva åtgärder 
2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och 
främjande arbete genom att 
 

1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller 
om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i 
verksamheten, 

2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, 
3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan 

krävas, och 
4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3. Lag (2016:828) 

 
3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. 
 
Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Lag 
(2016:828). 
 
Diskrimineringslagen 2008:567, 3 kap. Aktiva åtgärder  
Utbildning 
 
Utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder 
 
16 § Utbildningsanordnaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett 
arbete med aktiva åtgärder på det sätt som anges i 2 och 3 §§. Lag 
(2016:828). 
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18 § Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i 
syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. 
Utbildningsanordnaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som 
finns enligt första stycket. Lag (2016:828). 
 
Samverkan 
19 § I arbetet med aktiva åtgärder ska utbildningsanordnaren samverka med 
dem som deltar i sådan utbildning som avses i 15 § och med anställda i 
verksamheten. Lag (2016:828). 
 
Dokumentation 
20 § Utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med 
aktiva åtgärder enligt 16 och 18 §§.  
 
Dokumentationen ska innehålla 
1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§, 
2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 18 §, och 
3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 19 § fullgörs. Lag 
(2016:828) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2020/437 

§ 80 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021.  

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens arbete 
med intern kontroll för 2020/2021. 

 
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 
2020/2021 den 12 november 2020 (§ 139/2020). 
 
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 
godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021.  

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens arbete 
med intern kontroll för 2020/2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021”, 

skolchef Anneli Alm, 2021-10-20. 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022 (Barn- och utbildningsnämnd), avsnitt 3, 

avsnitt 4. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-20 
 
Ärendenummer 
2020/437 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021 
 
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 
2020/2021 den 12 november 2020 (§ 139/2020). 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022 (Barn- och utbildningsnämnd), avsnitt 3, 

avsnitt 4. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
framtagna åtgärder för 2020/2021.  

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
barn- och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll för 
2020/2021. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

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. Internkontrollplan 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 är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Redovisningsrisker 

• Finansiella risker 

• Legala (juridiska) risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Informationssäkerhetsrisker 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/399 

§ 81 Beslut om intern kontrollplan för 2021/2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
förslag till upprättad intern kontrollplan för 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. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag till intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021/2022. 

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 är baserad på en riskanalys. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
förslag till upprättad intern kontrollplan för 2021/2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan för 2021/2022”, skolchef Anneli 

Alm, 2021-10-20. 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-20 
 
Ärendenummer 
2021/399 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för 2021/2022 
 
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. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag till intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021/2022. 

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 är baserad på en riskanalys. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Intern kontrollplan 2021/2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet handlar om att identifiera och bedöma olika risker som anses 
förekomma inom verksamheten. Då verksamheten främst arbetar för att 
främja barns utveckling och skolgång bedöms ärendet indirekt beröra barn. 
Förvaltningen anser att förslaget till beslut inte strider mot barnkonventionen. 
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till upprättad 
intern kontrollplan för 2021/2022. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

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. Internkontrollplan 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 är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Redovisningsrisker 

• Finansiella risker 

• Legala (juridiska) risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Informationssäkerhetsrisker 

97

























 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/391 

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

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att delta 
vid möte med Ekedalens föräldraförening den 17 november kl. 18.00. 

 
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. 
 
Nämnden har därefter beslutat att delegera till ordföranden att samordna 
mötestidpunkt. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att delta vid 
möte med Ekedalens föräldraförening den 17 november kl. 18.00. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 

föräldraförening”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-20. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2021 ”Beslut om svar på 

skrivelse från Ekedalens föräldraförening”, 2021-10-14. 
✓ Skrivelse från Ekedalens föräldraförening, 2021-10-03. 

 
 

109



 1/1 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-20 
 
Ärendenummer 
2021/391 Barn- och utbildningsnämnd 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens 
föräldraförening  
 
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. 
 
Nämnden har därefter beslutat att delegera till ordföranden att samordna 
mötestidpunkt. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2021 ”Beslut om svar på 

skrivelse från Ekedalens föräldraförening”, 2021-10-14. 
✓ Skrivelse från Ekedalens föräldraförening, 2021-10-03. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delta vid möte med 
Ekedalens föräldraförening den XX kl. XX. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-14 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
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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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-03 
 
Ärendenummer 
2021/427 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om val av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om ny ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. Detta skifte föranleder val av barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente ska nämndens 
arbetsutskott bestå av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 152/2021 ”Val av ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden efter Lena Andersson (S)”, 2021-10-25. 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 146/2021 ”Beslut om entledigande från 

uppdrag Lena Andersson (S)”, 2021-10-25. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja följande personer som 
ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 
2021-11-11 till 2022-12-31: 
XX (ordförande) 
XX (vice ordförande) 
XX 
XX 
XX 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja följande personer som 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 
2021-11-11 till 2022-12-31: 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

 
Sändlista 
Kommunledningskansliet 

113



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/402 

§ 152 Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Lena 
Andersson (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar utse Björn Yngvesson (KD) till ordförande 
i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-10-25 till 2022-12-
31.  

• Kommunfullmäktige beslutar utse Lena Andersson (S) till vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2021-10-25 till 
2022-12-31. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-10-25 hanterat ärende kring beslut om 
entledigande från uppdrag Lena Andersson (S).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett val av ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden efter Lena Andersson (S).  
 
Ärendet har beretts av valberedningen. 
 
Valberedningen har konstaterat att förslaget innebär att det även behöver 
förrättas ett val av vice ordförande till barn- och utbildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse Björn 
Yngvesson (KD) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.  

- Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse Lena 
Andersson (S) till vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.  

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen 
omedelbart justerad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Valnämndens beslut § 2/2021 ” Val av ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden efter Lena Andersson (S)”, 2021-10-20. 
✓ Begäran om entledigande 2021-09-28 

 
Sändlista 
De valda 
Barn- och utbildningsnämnden 
Personalavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-10-25 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2018/402 

§ 146 Beslut om entledigande från uppdrag Lena Andersson (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Lena Andersson (S) från sitt 
uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med 
2021-10-25. 

• Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga Lena 
Andersson (S) från sitt uppdrag som ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden från och med 2021-10-25. 

- Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara paragrafen 
omedelbart justerad.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Begäran om entledigande, 2021-09-28. 

 
Sändlista 
Lena Andersson  
Barn- och utbildningsnämnden 

115



 1/1 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-29 
 
Ärendenummer 
2021/1 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
 
Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-29 
 
Ärendenummer 
2021/2 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
 
Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-29 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
 
Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-10-29 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport från mötesobservatör 
 
Ärendet 
Vid sammanträdets slut informerar mötesobservatören om sina iakttagelser 
från sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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