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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Digitalt möte/Stadshuset Sessionssalen, 2021-01-21 kl. 08:30-12:40 
Ajournering mellan kl. 09:00-09:05, 10:10-10:20 samt 11:13-11:20 
§§ 1-11 

 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson 
(MP), Jenny Svensson (L), Marika Lund (SD) §§ 4-9. 
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S) §§ 1-3 samt §§ 10-11 
Elisabeth Alfredsson (M) 
Ulf Persson (C) 

 
Ersättare 
Pia Blomqvist (S) §§ 1-3 
 
Tjänstepersoner 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 3-6 
Carina Ålebring Jonsson, kvalitetsutvecklare § 3 
Anneli Alm, skolchef  
Sandra Teike, digital administratör 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 
 
Övriga 
Jonas Storm, Lärarförbundet § 3 
Klara Wachtmeister, Grön Ungdom § 7 
Eduard Neagoe, Grön Ungdom § 7 
Hedda Johansson, Grön Ungdom § 7 
 
Justering 
Utses att justera: Jenny Svensson (L)  
Justeringens tid: 2021-01-28 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Jenny Svensson (L)  
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Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-01-28 – 2021-02-19 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-01-21 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Johanna Aldén 
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Innehållsförteckning 
 
§ 1 Information om inkomna beslut och skrivelser  
§ 2 Information om delegationsbeslut  
§ 3 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 

utbildningsnämnden för år 2021 
 

§ 4 Beslut om beslutsattestanter 2021  
§ 5 Beslut om bidrag till fristående skolor 2021  
§ 6 Beslut om interkommunal ersättning 2021  
§ 7 Beslut om svar på motion angående alla elevers rätt till 

mensskydd 
 

§ 8 Information från skolchef  
§ 9 Information från ordförande  
§ 10 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde  
§ 11 Beslut om inbjudan av extern deltagare vid sammanträde  
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2021/4 

§ 1 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 2020/500. Beslut om entledigande av Fahad Almedane (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt beslut att utse 
Pia Blomqvist (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
BUN 2021/26. Beslut om strategisk plan och budget 2021-2023. 
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
BUN 2020/498. Delrapport från IVO gällande tillsyn av Ungdomsboendet 
Rudbecksgymnasiet. Kommunicering inför beslut. 
 
Skolinspektionen 
BUN 2020/506. Skolinspektionen beslutar att inte pröva ärende gällande 
anmälan mot Rosenbergsskolan. 

 
Polismyndigheten 
BUN 2020/490. Polisanmälan om skadegörelse av julgransbelysning vid  
Ekedalens skola.  
 
BUN 2020/494. Polisanmälan om olaga intrång vid Hellidsskolan. De  
misstänkta har vid flera tillfällen olovligen befunnit sig på skolans tak. 
 
BUN 2021/3. Polisanmälan om skadegörelse av eluttag vid Ekedalens skola. 
 
BUN 2021/20. Polisanmälan om stöld av dator ur ett av verksamhetens 
fordon. 

 
Samhällsbyggandsförvaltningen 
BUN 2020/501. Föreläggande från samhällsbyggnadsförvaltningen om att 
lämna förslag på åtgärder för att tillgodose behovet av solskydd på följande 
förskolegårdar; Ugglan och Linblomman. 

 
BUN 2020/502. Protokoll från inspektioner av samtliga skolenheter gällande 
rökfri skolgård. 
 
Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2020/134. Dom från förvaltningsrätten i Jönköping gällande överklagan 
av barn- och utbildningsnämndens beslut § 24/2020 ”Beslut om reviderad 
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budget och verksamhetsplan”. Överklagandet avslås. 
 

Kommunrevisionen Tidaholms kommun 
BUN 2020/504. Skrivelse och projektplan gällande granskning av 
ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden. 

 
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) 
BUN 2020/482. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten att avsluta ärendet 
som rör anmälan om personuppgiftsincident på Hökensåsskolan. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-01-13. 
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2021/5 

§ 2 Information om delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2020-12-02 13.3  Id nr 201081 Skolchef  
 

2020-12-07 13.3  Id nr 201638 
Id nr 201809 

Skolchef  
 

2020-12-08 13.3  Id nr 201949 
Id nr 202111 

Skolchef  
 

2020-12-09 13.3  Id nr 202405 Skolchef  
 

2020-12-10 12.1  
BUN 2020/476 
BUN 2020/477 
BUN 2020/492 

Trafikansvarig  

2020-12-11 13.3  Id nr 203582 Skolchef  
 

2020-12-14 13.3  Id nr 204194 Skolchef  
 

2020-12-15 13.3  
Id nr 204276 
Id nr 204450 
Id nr 204452 

Skolchef  
 

2020-12-16 13.3  

Id nr 204678 
Id nr 204723 
Id nr 204737 
Id nr 204743 
Id nr 204844 

 
Skolchef  
 

2020-12-16 12.1  BUN 2020/454 Trafikansvarig  

2020-12-16 12.1  BUN 2020/499 Trafikansvarig  

2020-12-17 13.3  Id nr 204989 
Id nr 205358 

Skolchef  
 

2020-12-21 13.3  
Id nr 205629 
Id nr 205663 
Id nr 205665 

Skolchef  
 

2020-12-21 5.16  BUN 2020/505 Skolchef 
 

2021-01-05 1.9  BUN 2020/332 Skolchef 
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2021-01-05 1.1  BUN 2020/487 Ordförande 
 

2021-01-11 1.3  BUN 2019/388 Skolchef 
 

2021-01-08 1.1  BUN 2021/24 Ordförande  
 

2021-01-08 5.11  BUN 2021/25 Rektor  
 

2021-01-08 1.14  BUN 2021/5 Rektor  
 

2021-01-08 5.11  BUN 2021/25 Rektor 
 

2021-01-11 5.19  BUN 2021/32 Rektor  
 

 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-01-13. 
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2020/434 

§ 3 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och 
detaljbudget för år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och detaljbudget 
för barn- och utbildningsnämnden för år 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2021 ”Beslut 

om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021”, 2021-01-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-01-07. 

 Verksamhetsplan och detaljbudget 2021 (barn- och utbildningsnämnd). 
 Budget 2021, BUN januari 2021. 

 
Protokollsanteckning 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Kristina 
Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Othmar Fiala (S) och Pia Blomqvist (S) 
har lämnat följande protokollsanteckning:  
”För att uppnå en budget i balans i barn-och utbildningsnämnden har 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tidigare (2019) föreslagit nedläggning 
av en förskola (Linblomman) och nedläggning av en grundskola (Fröjered). 
Ändamålsenliga förskolelokaler finns i Tidaholms tätort med plats för 
förskolebarnen från Madängsholm. För elever från Fröjered har plats erbjudits 
i Tidaholms tätort med bussförbindelse. De har redan nu viss utbildning i 
Tidaholm. Nödvändig besparing har gjorts genom att minska antalet 
byggnader. BUN strävar efter likvärdig utbildning för alla elever i Tidaholms 
kommun. Elever i grundskolan på små enheter har att dela klassrum med 
andra årskurser vilket försämrar deras villkor till jämställd och likvärdig 
utbildning. Då vi inte fick gehör för vårt besparingskrav, trots lokalutredningen 
2019, och efter en överenskommelse av alla partier i budgetberedningen att 
fortsätta satsa på landsbygdsskolorna, drabbar det BUNs utrymme att göra 
nödvändiga besparingar för budget i balans vilket är ett lagkrav. Budget 2022 
visar på ett minus på drygt 7 miljoner. Därför fortsätter vi att peka på 
besparingslösning som kräver en helhetssyn på BUNs uppdrag. Där ingår inte 
ansvar för utveckling av landsbygden.” 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/512 

§ 4 Beslut om beslutsattestanter 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 
till beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter.  
 
Skolchefen har delegation att besluta utse beslutsattestanter under löpande 
kalenderår (p. 3.1 barn- och utbildningsnämndens delegationsordning). 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna upprättat förslag till beslutsattestanter för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2/2021 ”Beslut 

om beslutsattestanter 2021”, 2021-01-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslutsattestanter 2021”, nämndsekreterare Johanna 

Aldén, 2021-01-07. 
 Beslutsattestanter BUN 2021. 
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2020/513 

§ 5 Beslut om bidrag till fristående skolor 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn - och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen 
till friskolor gällande år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor 2021. 
 
Verksamhet Bidrag kr 

 friskola/år 
Gymnasieprogram som erbjuds genom samverkan UTB. Skaraborg  
Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr anläggningsfordon 145 936 kr 
Bygg- och anläggningsprogrammet inr anläggningsfordon 201 976 kr 
Estetiska programmet inr. Musik 171 731 kr 
Handels- och administrationsprogrammet 94 967 kr 
Hantverksprogrammet 111 920 kr 
Hotell- och turismprogrammet 112 668 kr 
Humanistiska programmet 70 596 kr 
VVS- och fastighetsprogrammet 143 090 kr 
International Baccalaureate IB 123 393 kr 

  
Gymnasieprogram som erbjuds på Rudbecksgymnasiet  
Barn- och fritidsprogrammet 97 335 kr 
El- och energi programmet 128 323 kr 
Ekonomiprogrammet 87 765 kr 
Estetiska programmet exkl. inr. Musik 142 131 kr 
Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 140 768 kr 
Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 187 914 kr 
Industritekniska programmet 167 836 kr 
Naturvetenskapsprogrammet 94 055 kr 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 174 038 kr 
Samhällsvetenskapsprogrammet 87 851 kr 
Teknikprogrammet 109 370 kr 
Vård- och omsorgsprogrammet 100 643 kr 

  
Verksamhet Bidrag kr 
Förskola 126 364 kr 
Fritids 33 418 kr 
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Förskoleklass 79 284 kr 
Grundskola 107 097 kr 
Grundsärskola exkl. inr träningsskola 447 741 kr 
Grundsärskola inr träningsskola 560 948 kr 

  
 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn - och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Bidrag till fristående skolor år 2021”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-01-14. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2021 ”Beslut 

om bidrag till fristående skolor 2021”, 2021-01-14. 
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2020/514 

§ 6 Beslut om interkommunal ersättning 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa 
självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Interkommunal ersättning för elev folkbokförd i annan kommun, utanför 
samverkansområdet, men som har sin skolgång i Tidaholms kommun. 
 

 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
fastställa självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande 
år 2021. 

Verksamhet Kostnad 
Kronor per elev och termin

Barn- och fritidsprogrammet 51 763 kr
El- och energi programmet 65 148 kr
Ekonomiprogrammet 45 210 kr
Estetiska programmet exkl. inr. Musik 69 565 kr
Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. Transport 73 141 kr
Fordons- och transportprogrammet  inr. Transport 94 651 kr
Industritekniska programmet 80 673 kr
Naturvetenskapsprogrammet 48 282 kr
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 140 487 kr
Samhällsvetenskapsprogrammet 43 088 kr
Teknikprogrammet 52 890 kr
Vård- och omsorgsprogrammet 54 670 kr

Tillägg HFA och AS (HFA= Högfungerande autism, AS=Asperger)
Tillägg naturvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. AS 93 629 kr
Tillägg samhällsvetenskapsprogrammet för elever med HFA el. As 98 823 kr
Tillägg El och energiprogrammet för elever med HFA el. AS 79 139 kr
Tillägg Estetiska programmet för elever med HFA el AS 79 139 kr

Ungdomsboende för elever med HFA 242 235 kr

Förskola 66 659 kr
Fritids 17 026 kr
Förskoleklass 41 347 kr
Grundskola 53 505 kr
Grundsärskola exkl. inr. Träningsskola 328 870 kr
Grundsärskola inr. Träningsskola 363 609 kr
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Interkommunal ersättning 2021”, förvaltningsekonom 

Marie Vitenberg, 2021-01-14. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2021 ”Beslut 

om interkommunal ersättning 2021”, 2021-01-14. 
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2020/450 

§ 7 Beslut om svar på motion angående alla elevers rätt till 
mensskydd 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något förslag till 
beslut eftersom detta inte är en fråga för barn- och 
utbildningsnämnden. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till följande till 
utredningen: Mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i 
anslutning till skolsköterskans rum och finns tillgängligt under hela 
skoldagen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen - allas 
elever rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-02-01. 
 
I motionen föreslås att barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten 
att erbjuda kostnadsfri utdelning av mensskydd till alla elever i grund- och 
gymnasieskola i Tidaholms kommun samt att barn- och utbildningsnämnden 
ska utreda möjligheten hur detta kan erbjudas. 
 
Utredning 
I dagsläget tillhandahålls kostnadsfritt mensskydd till elever i grund- och 
gymnasieskola hos respektive skolsköterska och utdelning sker till de elever 
som uppsöker skolsköterska för detta ändamål. Denna rutin anses fungera 
väl. Mensskydd tillhandahålls vid toaletten som ligger i anslutning till 
skolsköterskans rum och finns tillgängligt under hela skoldagen. 
 
I motionen föreslås att kostnadsfri utdelning av mensskydd ska ske till alla 
elever i grund- och gymnasieskola. Förslaget i motionen kan inte prioriteras 
inom barn- och utbildningsnämndens givna ekonomiska ramar. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte 
lämna något förslag till beslut eftersom detta inte är en fråga för barn- 
och utbildningsnämnden. 

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till ordförandens förslag till 
beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga till 
följande till utredningen: Mensskydd tillhandahålls vid toaletten som 
ligger i anslutning till skolsköterskans rum och finns tillgängligt under 
hela skoldagen. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
och ordförandens, samt ett tilläggsyrkande från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först arbetsutskottets och ordförandens förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - allas elever rätt till 

mensskydd”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-01-14. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2021 ”Beslut 

om svar på motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-
14. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 
remittering motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 

 Motion – allas elever rätt till mensskydd. 
 
Protokollsanteckning 
Lisbeth Ider (V) lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag anser att motionen 
avser ekonomiskt bistånd till intima hygienprodukter. Det går att ansöka om 
bistånd hos socialtjänsten. Det generella barnbidraget utgår till föräldrarna och 
deras ansvar i första hand att tillgodose sina barns behov.” 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/1 

§ 8 Information från skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Nulägesrapport med anledning av covid-19. 
- Växelvis fjärr- och distansundervisning på Rudbecksgymnasiet och 

Hellidsskolan.  
- I dagsläget normal sjukfrånvaro inom verksamheten. Personal med 

stor oro får använda personlig skyddsutrustning. 
- Ansvariga rektorer för förskolorna får möjlighet att i särskilda fall 

begränsa schematider för de barn som erbjuds förskola 15 timmar 
per vecka. Gäller fram till den 31 mars.  
 

o Elisabeth Alfredsson (M) ställer frågor kring tillgång av material till 
träslöjden på kommunens skolor samt niornas resor till Auschwitz. 
Skolchefen lämnar svar. 

o Jenny Svensson (L) ställer fråga kring arbetsmiljö och 
personalsituation på Ekedalens skola. Skolchefen informerar om 
nuläget. 

o Stig Emanuelsson (MP) ställer fråga kring beslutet att låta niorna på 
Hellidsskolan få närundervisning. Skolchefen redogör för skälen att 
låta niorna få närundervisning. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-01-12. 
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§ 9 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Presidiet har blivit intervjuade av Deloitte med anledning av 
revisionens granskning av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-01-12. 
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§ 10 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna medgivande till den 
fackliga representanten att närvara under § 3. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Storm, facklig representant från Lärarförbundet, begär att få delta vid 
nämndens sammanträde. 
 
Punkten läggs till dagordningen och beslut fattas före övriga ärenden 
behandlas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lämna medgivande till den 
fackliga representanten att närvara under § 3. 

 
Beslutsunderlag 
- 



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

§ 11 Beslut om inbjudan av extern deltagare vid sammanträde 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bjuda in representanterna 
för Grön Ungdom att delta under § 7. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Klara Wachtmeister, Eduard Neagoe och Hedda Johansson är 
gymnasieelever och representanter för Grön Ungdom. De önskar bidra med 
sitt perspektiv på frågan kring alla elevers rätt till mensskydd (§ 7). 
 
Punkten läggs till dagordningen och beslut fattas före övriga ärenden 
behandlas.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att bjuda 
in representanterna för Grön Ungdom att delta under § 7. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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