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2023-02-23 kl. 08:30-12:25, 13:15-15:30  Sessionssalen, Stadshuset 

§§ 9-25 

Beslutande 
Zelal-Sara Yesildeniz (VT) ordförande §§ 9-15 samt §§ 17-25, Lena Andersson (S) vice ordförande 
§§ 9-15 samt §§ 17-25 och ordförande § 16, Christina Forsling (SD), Roger Lundvold (KD), Jenny 
Svensson (L), Per Nordström (SD), Per Johnsson (VT), Georgos Moschos (S), Lisbeth Göthberg 
(S) 

Tjänstgörande ersättare 
Lena Alteg (M), Pia Blomqvist (S), Els-Marie Johansson (VT) § 16   

Ersättare 
Liva Vikhed (SD), Els-Marie Johansson (VT) §§ 9-15 samt §§ 17-25, Othmar Fiala (S)   

Tjänstepersoner 
Anneli Alm skolchef, Johanna Aldén nämndsekreterare, Camilla Jansson rektor (presentation), 
Anne Halford (presentation), Nina Kindbom verksamhetschef/rektor §§ 11-12, Marie Andersson 
skolsköterska § 11, Daniel Larsson § 12, Federico Dell’Anna förvaltningsekonom § 21, Carina 
Ålebring Jonsson kvalitetsutvecklare § 21, Johanna Ljungqvist utvecklingsledare § 21 

Övriga 
Jonas Storm facklig representant Sveriges Lärare §§ 11-12, §§ 14-15, §§ 17-20 samt § 22 

Justering 
Utses att justera: Georgos Moschos (S) 

Justeringens tid: 2023-02-28  

Zelal-Sara Yesildeniz (VT), ordförande Lena Andersson, ordförande § 16 

Georgos Moschos (S), justerare Johanna Aldén, sekreterare
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§ 9 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/441 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunfullmäktige 
BUN 2022/112. Kommunfullmäktiges beslut (§ 4/2023) om besvarande av motion om gående 
skolbuss. 
 
BUN 2023/31. Kommunfullmäktiges beslut (§ 6/2023) om inkallelseordning för mandatperioden 
2023-2026. 
 
Kommunstyrelsen 
BUN 2023/10. Kommunstyrelsens beslut (§ 4/2023) om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – oktober år 2022. 

BUN 2022/195. Kommunstyrelsens beslut (§ 6/2023) om uppföljning av helårsprognos för 
Tidaholms kommun avseende november månad år 2022. 

BUN 2023/11. Kommunstyrelsens beslut (§ 14/2023) om utvärdering av kommunens hantering av 
covid-19. 

BUN 2023/63. Kommunstyrelsens beslut (§ 30/2023) om revidering av riktlinje för intern kontroll. 

BUN 2023/64. Kommunstyrelsens beslut (§ 35/2023) om sysselsättningsgrad för nyanställda. 
 
Kammarrätten i Jönköping 
BUN 2021/7. Kammarrätten i Jönköpings dom (mål nr 4150-21) gällande skolskjutsärende. 
Kammarrätten avslår Tidaholms kommuns överklagan. 
 
Kommunledningsförvaltningen 
BUN 2023/9. Rapport om sammanställning av inkomna synpunkter till barn- och 
utbildningsförvaltningen under perioden januari-december 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
BUN 2021/441. Kungörelse om att det finns granskningshandlingar på kommunens webbplats 
gällande granskningsutställning för Stensiken 1 m.fl. i Tidaholms tätort. Barn- och 
utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet i samband med samrådsperioden som löpte 
under början av år 2022. 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

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

Johanna Aldén, 2023-02-15. 
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§ 10 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/442 

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2023-01-03 4.6 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om att ta emot 
förskolebarn 

BUN 
2023/3 

Skolchef 
 

2023-01-13 11.1 Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts - beviljas 

BUN 
2023/4 

Trafikansvarig 
 

2023-01-16 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
381016 

Skolchef 
 

2023-01-17 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
381523 

Skolchef 
 

2023-01-18 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
381926 

Skolchef 
 

2023-01-19 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
383447 
383456 

Skolchef 
 

2023-01-19 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2023/14 

Rektor 
 

2023-01-19 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2023/15 

Rektor 
 

2023-01-23 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
384224 
384284 

Skolchef 
 

2023-01-24 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
385295 

Skolchef 
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2023-01-24 4.2 
Beslut om avstängning från plats 
på grund av bristande 
avgiftsbetalning 

BUN 
2023/20 

Biträdande 
rektor  
 

2023-01-24 4.2 
Beslut om avstängning från plats 
på grund av bristande 
avgiftsbetalning 

BUN 
2023/22 

Biträdande 
rektor 
 

2023-01-24 4.3 

Beslut om uppsägning av plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 
(platsen övergår till 
allmänförskola) 

BUN 
2023/21 

Rektor 
 

2023-01-25 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
385502 
385507 
385513 
385537 
385921 
385933 
386108 
386111 

Skolchef 
 

2023-01-25 2.4 
Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist (omfattar fyra 
personal) 

Löpnummer 
1-4 

Skolchef 
 

2023-01-25 13.9 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

BUN 
2032/24 

Systemförvaltare 
 

2023-01-26 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
386740 
386750 

Skolchef 
 

2023-01-27 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
386943 

Skolchef 
 

2023-01-30 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
387492 
387709 

Skolchef 
 

2023-01-31 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund 
av trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2023/27 

Trafikansvarig 
 

2023-02-01 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
388571 

Skolchef 
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2023-02-02 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
389549 
389554 
389603 
389748 

Skolchef 
 

2023-02-02 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2023/15 

Rektor 
 

2023-02-02 2.4 Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist 

Löpnummer 
5 

Skolchef 
 

2023-02-03 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
389870 
389872 
390194 

Skolchef 
 

2023-02-06 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
390662 
390839 

Skolchef 
 

2023-02-07 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
390989 
391091 
391539 

Skolchef 
 

2023-02-08 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
391670 
392067 
392439 

Skolchef 
 

2023-02-09 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
392717 
393026 

Skolchef 
 

2023-02-09 7.4 
Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen (omfattar 
två elever) 

BUN 
2023/15 

Rektor 
 

2023-02-10 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
393157 
393637 

Skolchef 
 

2023-02-13 12.3 Ta emot anmälningar om 
kränkande behandling 

Id nr 
393827 

Skolchef 
 

2023-02-15 3.1 Ändring av beslutattestanter BUN 
2022/436 

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

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

2023-02-15. 
 BUN Nyanställda (delegationsbeslut) 2023-01-01--2023-01-31. 
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§ 11 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2022 
BUN 2023/7 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska 

insats Tidaholms kommun 2022”, enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är därmed skyldig att 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har 
utarbetat ett förslag till patientsäkerhetsberättelse. 

Vid sammanträdet närvarar verksamhetschef för elevhälsan och medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska för presentation och sammanfattning av framtagen patientsäkerhetsberättelse. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse för 

Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2022”, enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2023 ”Beslut om 

patientsäkerhetsberättelse 2022”, 2023-02-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2022”, verksamhetschef elevhälsan 

Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Marie Andersson,  
2023-01-25. 

 Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats Tidaholms kommun 2022, 
verksamhetschef elevhälsan Nina Kindbom och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
Marie Andersson, 2023-01-17. 

 Barnrättsbaserat beslutsunderlag, 2023-01-25. 
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§ 12 Beslut om godkännande av projektering av 
samverkan om yrkesförarutbildning mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna projekteringen av samverkan om yrkesförarutbildning mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 

o överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare gjort en utredning avseende samverkan om 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. Utredningen visar att 
samverkan är viktig för både arbetsmarknadens behov och Rudbecksgymnasiets fortsatta 
upprätthållande av god kvalitet på utbildningen. En sammanslagning ger även nämnden 
samordningsvinster gällande verksamheternas lokaler och resursutnyttjande. Ytterligare en 
kvalitativ effekt är att verksamhet övergår från extern regi till egen regi. Nämnden har beslutat om 
ett alternativ för samverkan som inkluderar ett investeringsbehov på 6,2 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige har behandlat ärendet och bland annat beslutat uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden genomföra 
projektering och ta fram ett projektdirektiv som innehåller förslag till utformning avseende 
iordningställande av ytor och lokaler. 

Projektering har nu genomförts och underlag har tagits fram. Enligt kommunens policy för 
investeringar ska både beställar- och utförarnämnd fatta beslut om att godkänna projekteringen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o godkänna projekteringen av samverkan om yrkesförarutbildning mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 

o överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 2/2023 ”Beslut om godkännande 

av projektering av samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum”, 2023-02-06. 

11



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2023-02-23 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av samverkan om 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, skolchef Anneli 
Alm, 2023-01-30. 

 Investeringsutgift Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
 Investeringsprojekt Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
 Projektdirektiv för yrkesförarutbildning. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 121/2022 ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra 

samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-11-28. 

 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 
Fordon- och transportprogrammet”. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 95/2022 ”Beslut om samverkan 
yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-09-15. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 13 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om bättre skolresultat och mindre matsvinn i 
skolan 
BUN 2022/408 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag om bättre 
skolresultat och mindre matsvinn i skolan till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2023-02-28. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2023 ”Beslut om yttrande 

gällande Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan”,  
2023-02-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om bättre skolresultat och 
mindre matsvinn i skolan”, skolchef Anneli Alm, 2023-01-30. 

 Yttrande över Tidaholmsförslag - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan,  
2023-01-30. 

 Kommunstyrelsens beslut § 138/2022 ”Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om 
bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan”, 2022-11-16. 

 Tidaholmsförslag - Bättre skolresultat och mindre matsvinn i skolan, 2022-10-20. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Beslut om presentation av projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
BUN 2021/243 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till förvaltningen att skyndsamt boka Ernst & Young till ett 

kommande nämndsammanträde för presentation av Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd 
med berörda nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i 
dialog med medborgare i Tidaholms kommun och att detta sker under kommande treårsperiod. 
 
Arbetet har skett i projektform och företaget Ernst & Young har haft uppdraget att genomföra 
utredningen. Utredningen utmynnade i en rapport som presenterades för den förra nämnden 
under tidigare mandatperiod. 

Ordföranden har initierat ärendet på nytt i syfte att även låta den nya nämnden ta del av Ernst & 
Youngs presentation av utredningen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta uppdra till förvaltningen att skyndsamt boka 

Ernst & Young till ett kommande nämndsammanträde för presentation av Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2023 ”Beslut om presentation av 

projektet Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 2023-02-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om presentation av projektet Utredning ytterskolornas roll i 

skolorganisationen”, skolchef Anneli Alm, 2023-01-27. 
 Rapport ”Tidaholms kommun - Utredning av ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 

2022-10-13. 
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§ 17 Beslut om uppdrag att utreda Fröjereds skola 
BUN 2023/59 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 

o skyndsamt redovisa professionens önskemål och bedömning med för- och nackdelar 
om Fröjereds skola från och med läsåret 2023/2024 ska vara en permanent F-3, F- 5 
eller F-6 skola. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl alla ekonomiska konsekvenser (inklusive 
skolskjuts och samordningsvinster) såsom verksamhetsmässiga konsekvenser för 
grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om Fröjered skola 
permanent blir en F-3 skola med start från läsåret 2023/2024. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl alla ekonomiska konsekvenser (inklusive 
skolskjuts och samordningsvinster) såsom verksamhetsmässiga konsekvenser för 
grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om Fröjered skola 
permanent blir en F-5 skola med start från läsåret 2023/2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal frågeställningar rörande Fröjereds skola.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår nämnden besluta uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 
o skyndsamt redovisa professionens önskemål och bedömning med för- och nackdelar 

om Fröjereds skola från och med läsåret 2023/2024 ska vara en permanent F-3, F- 5 
eller F-6 skola. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl de ekonomiska såsom verksamhetsmässiga 
konsekvenser för grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om 
Fröjered skola permanent blir en F-3 skola med start från läsåret 2023/2024. 

o skyndsamt utreda och beskriva såväl de ekonomiska såsom verksamhetsmässiga 
konsekvenser för grundskolans verksamhet i sin helhet i Tidaholms kommun om 
Fröjered skola permanent blir en F-5 skola med start från läsåret 2023/2024. 

- Jenny Svensson (L) föreslår att det i punkterna två och tre ska förtydligas att utredningen 
innefattar alla ekonomiska konsekvenser inklusive skolskjuts. 

- Georgos Moschos (S) föreslår att det i punkterna två och tre ska förtydligas att 
utredningen innefattar samordningsvinster. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två förslag om tillägg, ett från 
Svensson och ett från Moschos.  

Ordföranden ställer först ordförandens förslag under proposition och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med detta.  
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Ordföranden ställer därefter de båda förslagen om tillägg under proposition och finner att 
nämnden beslutar att bifalla dessa. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag att utreda Fröjereds skola”, skolchef Anneli Alm, 

2023-02-14. 
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§ 18 Beslut om uppdrag att utreda Lokaler Valstads 
förskola 
BUN 2023/60 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att senast den 13 april: 

o utreda lämpliga alternativa lokaler, även externa sådana för förskolans behov samt 
de praktiska och ekonomiska konsekvenserna vid dessa.  

o kontakta ägaren missionskyrkan och undersöka möjligheten att hyra denna lokal 
och om detta är möjligt även dess lämplighet för verksamheten samt utreda 
praktiska och ekonomiska konsekvenser.   

o inkludera statistik och underlag gällande Madängsholms förskola i utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda Valstads förskolas lokaler. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 

o utreda lämpliga alternativa lokaler, även externa sådana för förskolans behov samt 
de praktiska och ekonomiska konsekvenserna vid dessa.  

o kontakta ägaren missionskyrkan och undersöka möjligheten att hyra denna lokal 
och om detta är möjligt även dess lämplighet för verksamheten samt utreda 
praktiska och ekonomiska konsekvenser.   

o inkludera statistik och underlag gällande Madängsholms förskola i utredningen. 
- Roger Lundvold (KD) föreslår att utredningen ska vara klar senast den 13 april. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
Lundvold. 

Ordföranden ställer först ordförandens förslag under proposition och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med detta.  

Ordföranden ställer därefter Lundvolds förslag om tillägg under proposition och finner att 
nämnden beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag att utreda lokaler Valstads förskola”, skolchef Anneli 

Alm, 2023-02-14. 
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§ 19 Beslut om uppdrag att utreda lättillgängliga 
mensskydd i Tidaholms skolor 
BUN 2023/61 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 

o utreda de ekonomiska förutsättningarna för förslaget om att sätta upp behållare 
eller lådor med mensskydd vid flera skoltoaletter samt omklädningsrum i 
anslutning till idrottsundervisning på Tidaholm kommuns samtliga hög- och 
mellanstadieskolor och gymnasium.   

o utreda, i likhet så som Anstalten Tidaholm har gjort, att införa tillgänglig 
mensskydd genom behållare anpassad för mensskydd vid flera skoltoaletter samt 
omklädningsrum i anslutning till idrottsundervisning på Tidaholms kommuns 
samtliga hög- och mellanstadieskolor och gymnasium. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda lättillgängliga mensskydd i Tidaholms skolor. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 

o utreda de ekonomiska förutsättningarna för förslaget om att sätta upp behållare 
eller lådor med mensskydd vid en till två skoltoaletter på Tidaholm kommuns 
samtliga hög- och mellanstadieskolor och gymnasium.   

o utreda, i likhet så som Anstalten Tidaholm har gjort, att införa tillgänglig 
mensskydd genom behållare anpassad för mensskydd vid en till två skoltoaletter 
på Tidaholms kommuns samtliga hög- och mellanstadieskolor och gymnasium. 

- Lena Alteg (M) föreslår att förutsättningar för lättillgängligt mensskydd ska utredas vid 
flera skoltoaletter samt vid omklädningsrum i anslutning till idrottsundervisning. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från Alteg. 

Ordföranden ställer först ordförandens förslag under proposition och finner att nämnden beslutar 
i enlighet med detta.  

Ordföranden ställer därefter Altegs förslag om tillägg under proposition och finner att nämnden 
beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag att utreda lättillgängliga mensskydd i Tidaholms 

skolor”, skolchef Anneli Alm, 2023-02-14. 
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§ 20 Beslut om uppdrag att undersöka behov av 
porrfilter i datorer inom förskola och skola 
BUN 2023/62 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 

o utreda vad verksamheterna anser om att införa porrfilter på samtliga offentliga 
datorer, läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun. 

o utreda möjligheten och beskriva kostnader för detta att införa ett filter som 
blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i 
förskolor och skolor i Tidaholms kommun.   

o ta hänsyn till den tidigare utredningen, som beslutades 2021-10-14 § 108, under 
den nya utredningens gång. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka behov av porrfilter i datorer inom förskola och skola. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att: 

o utreda vad verksamheterna anser om att införa porrfilter på samtliga offentliga 
datorer, läsplattor och nätverk i förskolor och skolor i Tidaholms kommun. 

o utreda möjligheten och beskriva kostnader för detta att införa ett filter som 
blockerar pornografi i samtliga offentliga datorer, läsplattor och nätverk i 
förskolor och skolor i Tidaholms kommun.   

- Lena Andersson (S) föreslår nämnden besluta att ta bort ärendet med hänsyn till den 
tidigare utredningen som beslutades 2021-10-14, § 108. 

- Ordföranden föreslår nämnden besluta att förvaltningen ska ta hänsyn till den tidigare 
utredningen, som beslutades 2021-10-14 § 108, under den nya utredningens gång. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandens förslag med tillägg samt 
Anderssons förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag med tillägg. 

Omröstning begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

JA:  
Bifall till ordförandens förslag med tillägg. 
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NEJ:  
Bifall till Anderssons förslag.  

Omröstningen utfaller med:  

JA: 7 
NEJ: 4  

Följande röstar JA: 
Zelal-Sara Yesildeniz (VT), Christina Forsling (SD), Roger Lundvold (KD), Jenny Svensson (L), Per 
Nordström (SD), Per Johnsson (VT), Lena Alteg (M). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Lisbeth Göthberg (S), Pia Blomqvist (S). 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppdrag att undersöka behov av porrfilter i datorer inom 

förskola och skola”, skolchef Anneli Alm, 2023-02-14. 
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§ 21 Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2022 
BUN 2023/6 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

o godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2022 samt en rapport med 
redovisning av avtalssamverkan år 2023.  

Vid sammanträdet närvarar förvaltningsekonom, utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare för 
presentation av framtagen verksamhetsberättelse. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

o godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 6/2023 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden avseende år 2022”, 2023-02-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 
avseende år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2023-01-25. 

 Verksamhetsberättelse 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Avtalssamverkan 2023 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2023. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 22 Information om återkoppling från möte med 
Valstads föräldraförening 
BUN 2023/23 

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

Sammanfattning av ärendet 
Valstads föräldraförening bjöd in och har haft möte med politiker från barn- och 
utbildningsnämnden för samtal om bland annat kösituationen till Valstads förskola. 

Vid nämndens sammanträde förs en dialog och återkoppling från mötet med föräldraföreningen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 7/2023 ”Information om 

återkoppling från möte med Valstads föräldraförening”, 2023-02-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om återkoppling från möte med Valstads föräldraförening”, 

skolchef Anneli Alm, 2023-01-26. 
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§ 23 Information från skolchef 
BUN 2022/438 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Inbjudan till verksamhetsbesök under våren kommer inom kort. Anmälan krävs och sker 
via skolchefen. 

o Återkoppling från politikerutbildningen i Falköping den 9/2. 
o Presentation av synpunktshantering via kommunens hemsida. 
o Tyst minut för Ukraina den 24/2 kl. 09:00. 

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

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

2023-02-09. 
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§ 24 Information från ordförande 
BUN 2022/439 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande:  

o Tillgängliga styrdokument i Netpublicator. 
o Möte med Ekedalens föräldraförening den 16/3 kl. 18:15 i Sessionssalen, stadshuset. 
o Inbjudan till presentation av utredning om ytterskolornas roll den 22/3.  
o Inbjudan från Skolverket till regionala dialoger om komvux 2023 den 24/3. 
o Ordförandebeslut att inte delta vid Skolriksdag 2023. 
o Återkoppling från Skolverkets kvalitetsdialog till nämndsammanträdet i mars. 
o Programråd för barn- och fritidsprogrammet den 1/3. Othmar Fiala (S) och Jenny 

Svensson (L) deltar. 

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

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

2023-02-09. 
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§ 25 Beslut om medgivande för närvaro vid 
sammanträde 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lämna medgivande till den fackliga representanten att närvara under 

§§ 11-15 samt §§ 17-22. 

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

Punkten läggs till dagordningen och beslut fattas före aktuella ärenden behandlas. 

Förslag till beslut 
- Lena Andersson (S) föreslår nämnden besluta att lämna medgivande till den fackliga 

representanten att närvara under §§ 11-15 samt §§ 17-22. 
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