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Tjänstgörande ersättare 
 Ulf Persson (C), Per-Erik Vrang (M), Christina Forsling (SD). 

Ersättare 
Othmar Fiala (S), Pia Blomqvist (S).   

Tjänstepersoner 
Monica Brindeland, enhetschef § 3 
Daniel Larsson, rektor §§ 3-4 
Nina Kindbom, rektor § 4 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 5-7 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Övriga 
Jonas Storm, Lärarförbundet §§ 3-9 samt §§ 11-12 

Justering 
Utsedd att justera: Lena Andersson (S)  

Justeringens tid: 2022-01-28 

Björn Yngvesson (KD), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Lena Andersson (S), justerare 

  

1



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 2 av 3 

 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-01-28-2022-02-19 

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-01-27 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Johanna Aldén 

  

2



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 3 av 3 

 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Innehållsförteckning 
§ 1 Information om inkomna beslut och skrivelser  

§ 2 Information om delegationsbeslut  

§ 3 Information om kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets 
Ungdomsboende 2021 

 

§ 4 Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet 

 

§ 5 Beslut om beslutsattestanter 2022  

§ 6 Beslut om interkommunal ersättning 2022  

§ 7 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022  

§ 8 Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relation  

§ 9 Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet 

 

§ 10 Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet  

§ 11 Beslut om yttrande över detaljplan Stensiken  

§ 12 Beslut om ansökan om folkhälsomedel  

§ 13 Information från skolchef  

§ 14 Information från ordförande  

§ 15 Återkoppling arbetsmiljön  

§ 16 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde  

 

3



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/14 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunfullmäktige 
BUN 2021/411. Kommunfullmäktiges beslut (§ 161/2021) om revidering av strategisk plan och 
budget för år 2022-2024. 

BUN 2021/124. Kommunfullmäktiges beslut (§ 163/2021) om att anta upprättade handlingar för 
Tidaholms kommuns översiktsplan ”ÖP 2030”. 

BUN 2021/470. Kommunfullmäktiges beslut (§ 172/2021 samt § 173/2021) om entledigande och 
fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden efter Aili Räisänen (SD).  

BUN 2021/490. Kommunfullmäktiges beslut (§ 109/2021) om revidering av reglemente för barn- 
och utbildningsnämnden. 

Kommunstyrelsen 
BUN 2021/465. Kommunstyrelsens beslut (§ 297/2021) om att upphäva anställningsrestriktionerna 
som kommunstyrelsen införde 2020-01-08. Anställningsrestriktionerna upphävdes från och med 
2021-12-01. 

BUN 2021/272. Kommunstyrelsens beslut (§ 296/2021) om att flytta fram införandet av en 
gemensam bemanningsenhet till 2023-01-01. Bemanningsenheten ska drivas som ett projekt för 
samtliga förvaltningar under ett år och därefter utvärderas. Rekrytering av enhetschef för 
bemanningsenheten ska genomföras under våren 2022. 

BUN 2021/466. Kommunstyrelsens beslut (§ 274/2021) om att godkänna upprättad 
månadsrapport för Tidaholms kommun avseende januari-oktober 2021. 

BUN 2021/467. Kommunstyrelsens beslut (§ 286/2021) om att skicka yttrande till 
kommunrevisionen angående rekommendationer i granskningsrapport. 

BUN 2021/230. Kommunstyrelsens beslut (§ 2/2022) om att godkänna upprättad helårsprognos 
för Tidaholms kommun avseende november månad år 2021. 

BUN 2022/23. Kommunstyrelsens beslut (§ 6/2022) om att anta projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen med tillägget att det ska ingå en representant från barn- och 
utbildningsförvaltningen i projektgruppen. 
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BUN 2022/24. Kommunstyrelsens beslut (§ 10/2022) om genomförande av utvecklingsarbete för 
kommunstyrelse och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. Kommunstyrelsen beslutar att anlita Public Partner för genomförandet samt beslutar 
att kostnader för utvecklingsarbetet ska finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda medel. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2021/116. Dom från förvaltningsrätten om att avslå överklagande om skolplacering 
förskoleklass. 

Polismyndigheten 
BUN 2021/469. Polisanmälan om skadegörelse vid Ekedalen skola genom att någon tänt eld på en 
bänk på skolgården. 

Arbetsmiljöverket 
BUN 2021/460. Inspektion (digital) på Rosenbergsskolan under december månad. Efter 
inspektionen bedömde Arbetsmiljöverket att det inte fanns anledning till ytterligare tillsynsinsatser 
i det aktuella ärendet och avslutade ärendet. 

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, 2022-01-18.  
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§ 2 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2021-03-06 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
 

2021-04-03 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
 

2021-06-21 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
 

2021-08-19 9.2 Beslut om nekande av antagning BUN 
2021/161 

Rektor  
 

2021-09-27 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
 

2021-10-01 9.2 Beslut om nekande av antagning BUN 
2021/161 

Rektor  
 

2021-11-30 9.2 
Beslut om antagande (omfattar tre 
ärenden) 

BUN 
2021/161 

Rektor  
 

2021-11-30 9.2 
Beslut om nekande av antagning 
(omfattar två ärenden) 

BUN 
2021/161 

Rektor  
 

2021-11-30 7.15 
Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet  BUN 

2021/77 

Rektor  
 

2021-11-30 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2021/462 

Rektor  
 

2021-12-02 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
277451 
277453 
277537 
277558 

Skolchef  
 

2021-12-03 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
278008 

Skolchef  
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2021-12-06 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
278512 

Skolchef  
 

2021-12-06 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
 

2021-12-07 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
278800 
278805 
278807 
278810 
278829 
278833 
278914 
278921 

Skolchef  
 

2021-12-08 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
279416 

Skolchef  
 

2021-12-08 5.18 
Beslut om mottagande i 
grundsärskola 

BUN 
2021/475 

Verksamhetschef 
elevhälsan 
 
 

2021-12-09 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
279539 

Skolchef  
 

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

Id nr 
279923 

Skolchef  
 

2021-12-14 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2021/5 

Rektor  
 

2021-12-16 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
281961 

Skolchef  
 

2021-12-16 9.5 Beslut om utskrivning BUN 
2021/239 

Rektor  
 

2021-12-20 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2021/462 

Rektor  
 

2021-12-21 7.15 
Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet 

BUN 
2021/77 

Rektor  
 

2022-01-11 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284137 
284138 
284140 
284141 
284239 

Skolchef  
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2022-01-12 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284271 

Skolchef  
 

2022-01-13 12.3 
Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284698 

Skolchef  
 

2022-01-13 7.4 Beslut om antagning vid ett senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
 

2022-01-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
284868 
284989 

Skolchef  
 

2022-01-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285014 

Skolchef  
 

2022-01-17 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
285117 
285118 
285201 
285259 

Skolchef  
 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna redovisningen 

av delegationsbeslut. 

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

2022-01-17.  

8



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Information om kvalitetsberättelse 
Rudbecksgymnasiets Ungdomsboende 2021 
BUN 2021/473 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en kvalitetsberättelse avseende Rudbecksgymnasiets 
Ungdomsboende år 2021. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 6 ”Information om 

kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets Ungdomsboende 2021”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets 

Ungdomsboende 2021”, rektor Daniel Larsson och enhetschef Monica Brindeland, 2022-
01-03. 

 Kvalitetsberättelse Rudbecksgymnasiets Ungdomsboende 2021, enhetschef Monica 
Brindeland, 2021-12-01. 

9



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-
godstransport på KompetensCentrum genom 
samverkan med Rudbecksgymnasiet 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter till 

att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan 
med Rudbecksgymnasiet. 

Sammanfattning av ärendet 
KompetensCentrum bedriver idag yrkesförarutbildning-godstransport för cirka 20 elever. Dessa 
elever kommer från olika orter runt om i gamla Skaraborg och utbildningen bedrivs i Falköping 
och i Tidaholm. Båda dessa huvudmän har valt att ha utbildningen genom entreprenad.  

Rudbecksgymnasiet bedriver idag yrkesförarutbildning inom ramen för fordon- och 
transportprogrammet, cirka 20 elever fördelat på två årskurser. Rudbecksgymnasiet har idag ett 
behov av garage, lastbil, eldrivna truckar och ytor för nuvarande gymnasiala utbildning. 

Förvaltningen ser fördelar och samordningsvinster om båda yrkesförarutbildningarna bedrivs i 
kommunens regi gällande samverkan av personal, lokaler, drift och inköp av fordon, 
specialistkompetens och större möjlighet att ha adekvata utbildningsmaterial. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta uppdra till förvaltningen 

att utreda möjligheter till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 7 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-13. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  
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§ 5 Beslut om beslutsattestanter 2022 
BUN 2022/1 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska varje år fatta beslut om beslutsattestanter.  

Skolchefen har därefter delegation att besluta om ändring och komplettering av beslutattestanter 
under löpande kalenderår (p. 3.1 barn- och utbildningsnämndens delegationsordning). 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättat 

förslag till beslutsattestanter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 1 ”Beslut om beslutsattestanter 

2022”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om beslutsattestanter 2022”, förvaltningsekonom Marie 

Vitenberg, 2022-01-05. 
 Beslutsattestanter BUN 2022. 
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§ 6 Beslut om interkommunal ersättning 2022 
BUN 2021/450 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa självkostnadspriserna för 

interkommunal ersättning gällande år 2022. 
 

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

Vid senaste nämndsammanträdet beslutade barn- och utbildningsnämnden endast om priser 
gällande gymnasieutbildning. Därmed behöver ett nytt beslut tas som även innefattar resterande 
verksamheter.  

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

självkostnadspriserna för interkommunal ersättning gällande år 2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2 ”Beslut om interkommunal 

ersättning 2022”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om interkommunal ersättning”, förvaltningsekonom Marie 

Vitenberg, 2022-01-05. 
 Bilaga, Självkostnadspriser för interkommunal ersättning år 2022. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 151/2021 ”Beslut om interkommunal ersättning 

2022”, 2021-12-09. 
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§ 7 Beslut om bidrag till fristående skolor 2022 
BUN 2021/451 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa bidragsbeloppen till friskolor gällande 

år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fastställande av bidragsbelopp till fristående skolor år 2022. 

Vid senaste nämndsammanträdet beslutade barn- och utbildningsnämnden endast om priser 
gällande gymnasieutbildning. Därmed behöver ett nytt beslut tas som även innefattar resterande 
verksamheter.  

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

bidragsbeloppen till friskolor gällande år 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 3 ”Beslut om bidrag till fristående 
skolor 2022”, 2022-01-13. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bidrag till fristående skolor 2022”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2022-01-05. 

 Bilaga, Bidragsbelopp till fristående skolor 2022. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 152/2021 ”Beslut om bidrag till fristående skolor 

2022”, 2021-12-09. 
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§ 8 Beslut om yttrande angående policy mot våld i 
nära relation 
BUN 2021/409 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stå bakom Folkhälsorådets förslag att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Policy – våld i nära 
relation”. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådet har beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta 
”Policy – våld i nära relation”. Policyn ska fungera som en utgångspunkt i det 
kommungemensamma arbetet mot våld i nära relation. Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet 
önskas att samtliga nämnder som har en förvaltning lämnar sina synpunkter. 

Yttrande 
Syftet med policyn är att stödja ett systematiskt och långsiktigt arbete inom samtliga förvaltningar 
som ska bidra till att våld i nära relation och hedersrelaterat våld motverkas. Barn- och 
utbildningsnämnden som ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet ställer 
sig positiv till framtagen policy och har inga övriga synpunkter att delge. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att stå bakom 

Folkhälsorådets förslag att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
”Policy – våld i nära relation”. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 4 ”Beslut om yttrande angående 

policy mot våld i nära relation”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relation”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-01-04. 
 Begäran om yttrande - policy mot våld i nära relation, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-08. 
 Folkhälsorådets beslut § 29/2021 ”Policy mot våld i nära relation”, 2021-09-16. 
 Policy ”Våld i nära relation”. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 9 Beslut om yttrande angående överenskommelse 
för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 
BUN 2021/410 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom 

förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat av direktionen angående ett 
förslag till regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 
Direktionen har beslutat att ställa sig bakom överenskommelsen samt att rekommendera 
medlemskommunerna att fatta egna beslut i frågan.  

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och utbildningsnämnden lämnar sina 
synpunkter. Även social- och omvårdnadsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  

Yttrande 
Överenskommelsen syftar till att förtydliga ansvaret för huvudmän och anger former för parternas 
samverkan i situationer då personer med funktionsnedsättning, som har behov av hjälpmedel, 
behöver samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. 
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till överenskommelsen och rekommenderar 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget. 

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

att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 5 ”Beslut om yttrande angående 

överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet”, skolchef Anneli Alm, 2021-01-04. 
 Begäran om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel för förskolan, skola och 

daglig verksamhet, kanslichef Anna Eklund, 2021-10-11. 
 Skaraborgs kommunalförbund direktionen - Protokollsutdrag § 84/2021 ”Beslut om 

regional överenskommelse för hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet”.   
 Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

inom Västra Götaland.  
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 Rapport Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet. 
 Tjänsteutlåtande - Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet VästKoms styrelse. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Beslut om svar på skrivelse från 
Lärarförbundet 
BUN 2021/463 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar delegera till presidiet och skolchef att besvara 

Lärarförbundets frågor utifrån dialogen på nämndens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Lärarförbundet har inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden. I skrivelsen 
framgår bland annat att Lärarförbundet önskar svar på följande frågor: 

1. Vad är den långsiktigt politiska planen för skolverksamheten inom Tidaholms kommun?  
2. Hur tillser ni att likvärdigheten mellan skolor i Tidaholm är god vad gäller resurser och 
personal?  
3. Vad är den politiska planen för strategisk kompetensförsörjning i syfte att motverka skolledar- 
och lärarbrist inom Tidaholms kommun? 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta delegera till presidiet och 

skolchef att besvara Lärarförbundets frågor utifrån dialogen på nämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 8 ”Beslut om svar på skrivelse från 

Lärarförbundet”, 2022-01-13. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet”, skolchef Anneli Alm, 

2022-01-04. 
 Skrivelse från Lärarförbundet till förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden, 

Lärarförbundets styrelse 2021-12-02. 

Sändlista 
Lärarförbundet 
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§ 11 Beslut om yttrande över detaljplan Stensiken 
BUN 2021/491 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till samhällsbyggnadsnämnden. 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har gett barn- och utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig över 
detaljplan avseende planerad bebyggelse i området Stensiken i Tidaholms kommun.  

Yttrandet skall vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2022-01-28. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande i frågan avgränsas till de sociala aspekterna samt framtida 
behov av förskola och skola. 

Sociala aspekter 
Boverket publicerade 2010 en rapport ”Socialt hållbar stadsutveckling”. I rapporten framgår bland 
annat att det finns en samsyn för att ”främja en socialt hållbar stadsutveckling och 
områdesförnyelse”. För att uppnå detta identifierar Boverket fem återkommande teman: 

• Helhetssyn; att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och 
att kombinera fysiska och sociala åtgärder 

• Variation; att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer och 
gestaltning 

• Samband; att länka samman olika delar av staden 
• Identitet; att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och 

ge detta en tydligare och mer positiv identitet utåt 
• Inflytande och samverkan; att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i 

området och genomföras i samverkan mellan berörda aktörer. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det idag finns ett stort antal hyreslägenheter i aktuellt 
område och förespråkar, utifrån Boverkets rapport, en större variation av bostadsformer för att 
motverka segregation. 

Behov av förskola 
Flera förskolor är idag belägna inom området Stensiken och dessa tillgodogör det behov som finns 
av förskoleplatser. Om det byggs fler bostäder i området och fler familjer med barn bosätter sig 
där kan dock behovet av förskoleplatser komma att öka, och därmed även behovet av lokal för 
förskoleverksamhet. 
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Barn- och utbildningsnämnden ser med viss oro på att nämnden inte blivit involverad i frågan kring 
eventuellt behov av förskola i detaljplanen för Stensiken 1 och förespråkar fortsättningsvis en god 
dialog och kommunikation kring detta. 

Slutsatser 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är positivt att det byggs fler lägenheter i Tidaholm, 
men att dessa lägenheter inte främst efterfrågas i området Stensiken. Nämnden önskar en mer 
blandad bebyggelse i Detaljplanen för Stensiken 1 för att inte riskera en ökad socioekonomisk 
segregation. 

Barn- och utbildningsnämnden framför även vikten av att ha en god dialog och kommunikation 
mellan nämnderna om eventuellt framtida behov av förskola i området Stensiken. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avge yttrandet till 

samhällsbyggnadsnämnden. 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta om omedelbar justering av 

paragrafen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande över detaljplan Stensiken”, skolchef Anneli Alm, 

2022-01-17. 
 Samrådshandlingar Stensiken 1 m.fl. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 12 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
BUN 2022/21 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om folkhälsomedel enligt förvaltningens 

upprättade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsan har upprättat en ansökan om folkhälsomedel till folkhälsorådet. Ansökan gäller 34 000 
kronor för rePULSE®, som är en utbildning och välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och 
träning av sociala färdigheter. 

Förhoppningen är att samtliga kuratorer inom nämndens verksamhet ska ta del av utbildningen 
och därigenom ha ett konkret arbetsverktyg i mötet med elever som har svårigheter i det sociala 
samspelet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ansöka om 

folkhälsomedel enligt förvaltningens upprättade förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, skolchef Anneli Alm, 2022-01-

17. 
 Ansökan om folkhälsomedel, kurator Rebecca Andersson, 2022-01-13. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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§ 13 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Två rektorer för förskoleverksamheten har anställts, Pernilla Wadegård och Åsa Vallgren. 
De är båda nu igång och arbetar i verksamheten. 

o En rektor har anställts för Rosenbergsskolan och börjar arbeta i slutet av april. 
o Det finns en tillfällig lösning på plats för rektor på Hellidsskolan under våren, planen är att 

rekrytering ska påbörjas under senvåren. 
o Nulägesrapport med anledning av covid-19: 

- Läget är ansträngt i verksamheterna med hög sjukfrånvaro bland personal och elever. 
- Beslut om tillfällig stängning av enstaka klasser samt Fröjereds skola och förskola. 
- Beslut om att barn som har rätt till förskola 15 timmar per vecka inte får komma till 
förskolan till och med den 4/2. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-01-

17.  
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§ 14 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Inbjudan till nämnden att delta vid digital konferens om Fullföljda studier Skaraborg 2.0 
den 23/2. 

o Uppstartsmöte den 27/1 för utredning av ytterskolornas roll. 
o Delegationsbeslut kring stängning av vissa verksamheter med anledning av covid-19. 

 
o Elisabeth Alfredsson (-) lyfter fråga kring städning av idrottshall mellan skoltid och 

föreningstid. Ansvaret för lokalvård ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen och bör 
ställas dit. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-

01-17. 
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§ 15 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

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, 2022-01-

17. 
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§ 16 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 §§ 3-9 samt §§ 11-12. 

Sammanfattning av ärendet 
Jonas Storm, facklig representant från Lärarförbundet, begär att få närvara vid nämndens 
sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lämna medgivande till den 

fackliga representanten att närvara under §§ 3-9 samt §§ 11-12. 
 
Beslutsunderlag 
- 
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