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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-11 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen, 2021-11-11 kl. 08:30-13:45 
Ajournering mellan kl. 09:42-10:11, 10:27-10:32, 11:17-11:23,12:35-13:05. 
§§ 121-140 

 
 
Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP) §§ 121-131 samt §§ 133-
140, Jenny Svensson (L), Johan Liljegrahn (M) §§ 121-137, Marika Lund (SD) §§ 121-131 samt 
§ 136.  
 
Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S) 
Per-Erik Vrang (M) §§ 121-131 samt §§ 133-140 
Ulf Persson (C) ersättare §§ 121-131 samt § 136, beslutande §§ 132-135 samt §§ 137-140 
 
Ersättare 
Pia Blomqvist (S) §§ 121-131 samt § 136 
 
Tjänstepersoner 
Susanne Swärd, trafiksamordnare §§ 124-125 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 127-131 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

 
Justering 
Utses att justera: Othmar Fiala (S)  
Justeringens tid: 2021-11-16 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Björn Yngvesson (KD) 

Underskrift justerare  
 Othmar Fiala (S)  
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Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-11-16 – 2021-12-08 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-11-11 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholms kommun 
 
Underskrift 
 

Johanna Aldén 
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skolskjuts 
10 
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avseende januari – oktober år 2021 
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14 
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2021/150 

§ 121 Val av mötesobservatör 
 
Ordföranden konstaterar att det inte finns någon föreslagen mötesobservatör 
till dagens möte och barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna 
punkten. 
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2021/4 

§ 122 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 2020/450. 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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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, 2021-11-03. 
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2021/5 

§ 123 Information om delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-10-07 12.3  
Id nr 262438 
Id nr 262448 
Id nr 262456 

Skolchef 
 

2021-10-08 12.3  Id nr 262633 Skolchef 
 

2021-10-08 11.1  BUN 2021/383 Trafiksamordnare 
 

2021-10-08 11.1  
BUN 2021/388 
BUN 2021/389 
BUN 2021/396 

Trafiksamordnare 
 

2021-10-08 11.1  BUN 2021/343 Trafiksamordnare 
 

2021-10-11 12.3  Id nr 263260 Skolchef 
 

2021-10-12 12.3  Id nr 263618 
Id nr 263810 

Skolchef 
 

2021-10-13 12.3  Id nr 264462 Skolchef 
 

2021-10-14 12.3  
Id nr 264654 
Id nr 264705 
Id nr 265179 

Skolchef 
 

2021-10-14 7.15  BUN 2021/177 Rektor  
 

2021-10-15 7.4  BUN 2021/41 Rektor 
 

2021-10-15 13.10  
 BUN 2021/403 Skolchef 

 

2021-10-18 12.3  Id nr 265743 Skolchef 
 

2021-10-19 12.3  Id nr 266213 
Id nr 266217 

Skolchef 
 

2021-10-20 12.3  Id nr 266669 
Id nr 266889 

Skolchef 
 

2021-10-21 12.3  Id nr 267264 
 

Skolchef 
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2021-10-21 1.3  BUN 2021/397 Skolchef 
 

2021-10-22 12.3  
Id nr 267451 
Id nr 267481 
Id nr 267601 

Skolchef 
 

2021-10-25 11.1  BUN 2021/418 Trafiksamordnare 
 

2021-10-25 12.3  Id nr 268173 Skolchef 
 

2021-10-27 12.3  Id nr 269290 Skolchef 
 

2021-10-28 12.3 Id nr 269770 Skolchef 
 

2021-10-29 12.3  Id nr 269952 
Id nr 270062 

Skolchef 
 

2021-11-01 12.3  Id nr 270263 Skolchef 
 

 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-11-03. 
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2021/163 

§ 124 Information om skolskjuts 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 73/2021 

”Information om skolskjuts”, 2021-10-27. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om skolskjuts”, Trafiksamordnare 

Susanne Swärd, 2021-10-11. 
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2021/393 

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

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

 
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. 
 
Förvaltningen har fört en dialog med trafiksamordnare och kommunjurist och 
bedömer att riktlinjen gällande skolskjuts inte bör revideras. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte 
revidera Riktlinje för skolskjuts inom grundskola och grundsärskola i 
Tidaholms kommun. 

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

skolskjuts”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-03. 
✓ 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. 
 
Sändlista 
Avsändarna av skrivelsen 
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2021/405 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om avkastning ur Ernst Lundells minnesfond. År 2021 sker ingen 
utdelning av fonden. Förvaltningen undersöker frågan vidare. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 79/2021 

”Information om Ernst Lundells minnesfond 2022”, 2021-10-27. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om Ernst Lundells minnesfond 2022”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-10-20. 
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2021/83 

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

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämnden noterat att 
prognosen är ett överskott på 1,497 miljoner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari-oktober år 2021. 
 
Förslag till beslut 

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

 Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens 
förslag till beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
nämnden noterat att prognosen är ett överskott på 1,497 miljoner. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Anderssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2021 

”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – oktober år 2021”, 2021-10-27. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-oktober år 2021”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2021-10-11. 

✓ Månadsrapport oktober 2021 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/99 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna samt beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 
ett projektdirektiv. 

 
Sammanfattning av 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. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna samt besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta ett projektdirektiv. 

- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
ärendet ska återremitteras för att nämnden ska få mer information från 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid nästa nämndsmöte och för att det 
ska upprättas en barnrättsbedömning. 

 
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.  
 
Omröstning begärs.  
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:  
 
JA: Bifall till ordförandens förslag.  
NEJ: Bifall till Anderssons förslag.  
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Omröstningen utfaller med:  
 
JA: 5  
NEJ: 5 
AVSTÅR: 1 
 
Med ordförandens utslagsröst beslutar barn- och utbildningsnämnden att 
bifalla ordförandens förslag.  
 
Följande röstar JA: Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny 
Svensson (L), Johan Liljegrahn (M), Per-Erik Vrang (M).  
 
Följande röstar NEJ: Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos 
Moschos (S), Lisbeth Ider (V), Othmar Fiala (S). 
 
Följande AVSTÅR: Marika Lund (SD). 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om tillskapande av ändamålsenliga 

lokaler för förskolan i Madängsholm”, skolchef Anneli Alm, 2021-11-03. 
✓ 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”, 
2020-06-09. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2021/413 

§ 129 Information om förskolan i Fröjered 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat ge förvaltningen i 
uppdrag att till nämndens sammanträde: 

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. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om förskolan i Fröjered”, skolchef Anneli 

Alm, 2021-11-03. 
✓ Rapport Förskolan i Fröjered, 2021-10-29. 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2021 

”Information om förskolan i Fröjered”, 2021-10-27. 
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2021/243 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att finansiera projektet 
Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen med överskott 
från 2021 års budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att godkänna 
projektdirektiv för Utredning ytterskolornas roll inom skolorganisationen.  
 
Förvaltningen lämnar muntlig information kring upphandlingen. Anbudstid 
löper till den 31 december 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
finansiera projektet Utredning ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen med överskott från 2021 års budget. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 77/2021 

”Information om finansiering av projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-10-27. 

✓ 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. 

 
Protokollsanteckning 
Lisbeth Ider (V), Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos 
Moschos (S), Othmar Fiala (S) och Pia Blomqvist (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
”Då den nya majoriteten redan uttalat en inriktning om landsbygdsskolornas 
bevarande blir en utredning om deras roll i framtiden utan verkan. 
 
Vårt önskemål (S+V) är att hela barn- och utbildningsnämnden har en samsyn 
och ambition att följa utredningens slutsatser och förslag. Det ser vi inte idag 
och är därför tveksamma att fullfölja utredningen. 
 
Ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet” 
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2021/235 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utgå från att nämndens 
budget är i balans på grund av försenad uppstart av förskolan 
Linblomman (Madängsholm). 

 
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 
runt 600-700 tusen kronor. Förvaltningsekonom presenterar möjliga 
anpassningar vid mötet. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utgå 
från att nämndens budget är i balans på grund av försenad uppstart av 
förskolan Linblomman (Madängsholm). 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 76/2021 

”Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2022”, 2021-10-27. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 
barn- och utbildningsnämnden för år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2021-
10-20. 
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2021/404 

§ 132 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps lantis 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsrapport för Daretorps lantis läsåret 2020/2021. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2021 

”Beslut om kvalitetsrapport Daretorps lantis”, 2021-10-27. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Rapport från tillsynsansvarig gällande Daretorps 

lantis”, rektor Susanne Hammar, 2021-10-19. 
✓ Bedömning av tillsyn för Daretorps lantis från tillsynsansvarig. 
✓ Verksamhetsredovisning för Daretorps lantis pedagogisk omsorg, 

augusti - juli 2020/2021. 
✓ Plan mot kränkande behandling (Daretorps lantis). 
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2020/437 

§ 133 Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens 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. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapport om uppföljning av den interna kontrollplanen för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2020/2021. 
 
Förslag till 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. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottets beslut § 80/2021 

”Beslut om uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021”, 2021-10-27. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning intern kontrollplan för 2020/2021”, 

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

avsnitt 4. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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2021/399 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2021/2022. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/2021 

”Beslut om intern kontrollplan för 2021/2022”, 2021-10-27. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan för 2021/2022”, skolchef Anneli 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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2021/391 

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

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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 

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att delta 
vid möte med Ekedalens föräldraförening den 17 november kl. 18:00. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2021 

”Beslut om svar på skrivelse från Ekedalens föräldraförening”, 2021-
10-27. 

✓ 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. 
 
Sändlista 
Ekedalens föräldraförening 
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2021/427 

§ 136 Beslut om val av barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämndens 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: 

o Björn Yngvesson (KD) (ordförande) 
o Lena Andersson (S) (vice ordförande) 
o Elisabeth Alfredsson (-) 
o Johan Liljegrahn (M) 
o Ann-Sofie Hagenvind (S) 

 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja följande personer som 

ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 
2021-11-11 till 2022-12-31: 

o Jenny Svensson (L) 
o Stig Emanuelsson (MP) 
o Per-Erik Vrang (M) 
o Lisbeth Ider (V) 
o Kristina Spetz-Larsson (S) 

 
Sammanfattning av 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. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att välja 
följande personer som ledamöter i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för perioden 2021-11-11 till 2022-12-31: 

o Björn Yngvesson (KD) (ordförande) 
o Lena Andersson (S) (vice ordförande) 
o Elisabeth Alfredsson (-) 
o Johan Liljegrahn (M) 

 
- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 

välja följande personer som ledamöter i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2021-11-11 till 2022-
12-31: 

o Björn Yngvesson (KD) (ordförande) 
o Lena Andersson (S) (vice ordförande) 
o Lisbeth Ider (V) 
o Ann-Sofie Hagenvind (S) 
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- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att välja 
följande personer som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för perioden 2021-11-11 till 2022-12-31: 

o Jenny Svensson (L) 
o Stig Emanuelsson (MP) 
o Per-Erik Vrang (M) 

 
- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 

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

o Lisbeth Ider (V) 
o Kristina Spetz-Larsson (S) 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns sex föreslagna personer som ledamöter i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Förslagen om vem som ska 
väljas till ordförande och vice ordförande är samma. 
 
Ordföranden beslutar att personval ska genomföras.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att välja tre av följande fyra personer som 
ledamöter i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 

o Johan Liljegrahn (M) 
o Elisabeth Alfredsson (-) 
o Lisbeth Ider (V) 
o Ann-Sofie Hagenvind (S) 

 
Omröstningen utfaller med:  

o Johan Liljegrahn (M): 11  
o Elisabeth Alfredsson (-): 6 
o Lisbeth Ider (V): 6 
o Ann-Sofie Hagenvind (S): 10 

 
Med ordförandens utslagsröst beslutar barn- och utbildningsnämnden att välja 
följande personer som ledamöter i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för perioden 2021-11-11 till 2022-12-31: 

o Björn Yngvesson (KD) (ordförande) 
o Lena Andersson (S) (vice ordförande) 
o Elisabeth Alfredsson (-) 
o Johan Liljegrahn (M) 
o Ann-Sofie Hagenvind (S) 

 
Därefter ställer ordföranden de båda förslagen om ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla dessa. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om val av barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-11-03. 
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✓ 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. 

 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen 
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2021/1 

§ 137 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: 
- Något lägre frånvaro än tidigare. 
- Några fall av covid-19 har konstaterats bland personal och 
förskolebarn. 

o Rekrytering av rektorer för förskoleverksamhet pågår. 
o Avstängning av elev. 
o Nästa nämndsmöte kommer att vara i Hellidsskolans aula. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-10-29. 
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2021/2 

§ 138 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Under vecka 46 kommer presidiet att delta vid möten med 
kommunstyrelsen respektive kommunrevisionen. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-10-29. 
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2021/150 

§ 139 Återkoppling arbetsmiljön 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-10-29. 

27



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-11 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/150 

§ 140 Rapport från mötesobservatör 
 
Ärendet utgår då ingen mötesobservatör utsetts för mötet. 
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