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KALLELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerare: Stig Emanuelsson (MP) 
 
Gruppmöten sker digitalt via netpublicator kl. 08:00 med inloggning från kl. 
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Kallade 
 
Ledamöter 
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), Elisabeth 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-26 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Val av mötesobservatör 
 
Ärendet 
Innan ärendena på dagordningen behandlas ska mötesobservatör utses. Vid 
sammanträdets slut lämnar mötesobservatören en muntlig redogörelse om sin 
helhetsbild av mötet ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-03 
 
Ärendenummer 
2021/4 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

 Kommunstyrelsen 
BUN 2021/229. Kommunstyrelsens beslut (§101/2021) om antagande 
av ny e-strategi. 
 
BUN 2021/230. Kommunstyrelsens beslut (§108/2021) om uppföljning 
av helårsprognos för Tidaholms kommun avseende mars månad år 
2021. 
 
BUN 2021/231. Kommunstyrelsens beslut (§112/2021) om att avslå 
tidaholmsförslaget om medel till Kulturskolan. 
 

 Arbetsmiljöverket 
BUN 2021/226. Skrivelse om pågående tillsyn av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet med uppmaning om att vidta åtgärder för att 
förebygga risker för smitta av covid-19 på samtliga skolor. 
 

 Skolinspektionen 
BUN 2021/224. Skolinspektionens beslut om att inte pröva ett ärende 
gällande Hellidsskolan som anmälts till myndigheten. 
 

 Integritetsskyddsmyndigheten 
BUN 2021/103. Integritetsskyddsmyndighetens beslut om att avsluta 
ärendet som rör anmälan om personuppgiftsincident på Hellidsskolan. 

 
 Regeringen 

BUN 2021/227. Skrivelse med tillhörande handlingsplan gällande 
Regeringens insatser för att minska och motverka segregation. 

 
 Polismyndigheten 

BUN 2021/253. Polisanmälan om skadegörelse vid Hellidsskolan. Vid 
händelsen har någon tänt eld på en papperskorg som finns på en av 
skolans toaletter. Förundersökning inleds inte. 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-03 
 
Ärendenummer 
2021/5 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
 
Ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2020-05-25 9.2 Beslut om antagning 
(omfattar 33 elever) BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-05-25 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-05-27 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-05-29 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-06-01 
9.2 Beslut om nekande av 
antagning (omfattar två 
elever) 

BUN 2021/161 
Rektor 
Nina Kindbom 

2020-06-01 9.2 Beslut om antagning 
(omfattar tio elever) BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-06-04 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-06-22 9.2 Beslut om antagning 
(omfattar två elever) BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-08-20 9.2 Beslut om antagning 
(omfattar fem elever) BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-08-24 
9.2 Beslut om nekande av 
antagning (omfattar två 
elever) 

BUN 2021/161 
Rektor 
Nina Kindbom 

2020-09-17 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-10-05 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-11-02 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-11-17 
9.2 Beslut om nekande av 
antagning (omfattar två 
elever) 

BUN 2021/161 
Rektor 
Nina Kindbom 

2020-11-23 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 
2020-12-01 9.2 Beslut om antagning BUN 2021/161 Rektor 
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(omfattar elva elever) Nina Kindbom 

2020-12-08 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2020-12-18 9.2 Beslut om antagning 
(omfattar två elever) BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2021-01-21 9.2 Beslut om antagning 
(omfattar tio elever) BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2021-03-23 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2021-04-12 

4.6 Lämna yttrande till 
annan kommun inför dess 
beslut om ta emot 
förskolebarn 

BUN 2021/159 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-04-15 

4.6 Lämna yttrande till 
annan kommun inför dess 
beslut om ta emot 
förskolebarn 

BUN 2021/158 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-04 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 234868 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-05-06 
7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 

BUN 2021/96 
Rektor 
Daniel Larsson 

2021-05-07 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 235922 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-05-10 

5.16 Lämna yttrande till 
annan kommun inför dess 
beslut om ta emot elev i 
grundskola 

BUN 2021/217 
BUN 2021/216 
BUN 2021/215 
BUN 2021/214 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-11 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 236376 
Id nr 236554 
Id nr 236565 
Id nr 236568 
Id nr 236610 
 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-12 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 236694 
Id nr 236962 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-12 1.1 Brådskande beslut BUN 2020/472 Ordförande 
Lena Andersson 

2021-05-14 
9.2 Beslut om nekande av 
antagning (omfattar tre 
elever) 

BUN 2021/161 
Rektor 
Nina Kindbom 

2021-05-17 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 237064 
Id nr 237178 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-17 1.3 Yttrande till 
tillsynsmyndighet BUN 2020/461 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-05-17 
4.3 Beslut om uppsägning 
av plats. På grund av att 
förälder inte betalt avgift. 

BUN 2021/241 
Rektor  
Malin Fredriksson 

2021-05-18 
5.12 Beslut om mottagande 
av elev från annan kommun 
i förskoleklass 

BUN 2021/242 
Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-19 13.3 Ta emot anmälan om Id nr 237879 Skolchef  
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kränkande behandling Anneli Alm 

2021-05-19 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2021-05-20 

4.6 Lämna yttrande till 
annan kommun inför dess 
beslut om ta emot 
förskolebarn 

BUN 2021/244 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-21 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 238524 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-05-24 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 239367 
Id nr 240051 
Id nr 240055 
Id nr 240165 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-25 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 240343 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-05-27 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 241033 
Id nr 241167 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-05-27 1.1 Brådskande beslut BUN 2021/251 Ordförande 
Lena Andersson 

2021-05-27 9.2 Beslut om nekande av 
antagning BUN 2021/161 Rektor 

Nina Kindbom 

2021-05-28 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 241440 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-03-31 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 241477 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-06-01 

7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 
(omfattar fyra elever) 

BUN 2021/96 

Rektor 
Daniel Larsson 

2021-06-02 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 242064 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-06-03 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 242324 Skolchef  

Anneli Alm 
 
 
Beslutsunderlag 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/28 

§ 44 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende maj månad 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 
2021.  
 
Då maj månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som skickas 
med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

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

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende maj månad år 2021”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2021-05-18.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-18 
 
Ärendenummer 
2021/28 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2021 
 
Ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 
2021.  
 
Då maj månad ej är avslutad kompletteras ärendet med underlag som skickas 
med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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1 Inledning 

Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en 
åtgärdsplan. När nämnden har fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även 
kommunstyrelsen del av respektive rapport. 
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2 Sammanfattning 

Det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 20/21 är under avslut. det innebär en 
sammanfattande analys av årets olika delar samt en plan för kommande verksamhetsmål. 
Tidsplanen är tight då förvaltningen önskar presentera förslag på mål för nämnden innan 
sommaren. 

Den ekonomiska prognosen för året är såhär långt i balans. Dock finns det några 
orosmoment gällande vissa internhyror samt kostnader för den kommande måltidsenheten. 

De senaste veckorna har pandemin påverkat flera enheter stort. Detta då ett antal 
konstaterade fall inneburit aktiv smittspårning bland elever och personal. Detta medförde en 
hög arbetsbelastning för berörda rektorer med flera. 

14



 

 

5 

3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten 
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som 
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och 
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden 
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Utfallet för barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – maj 2021 är ett överskott 
mot budget på 8,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 5 procent av periodens budget. 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden motsvarar en budget i balans. 

Helårsprognosen är totalt sett oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april 
månad). 

Det har dock skett förändringar inom prognosen där både intäkter och kostnader har ökat. 
Förändringar beror i huvudsak på det riktade statsbidraget "skolmiljaden". Tidaholms 
kommun har beviljats 1 miljon kronor för att satsa där pandemin har haft störst påverkan på 
utbildningen. Kostnaderna och bidragen till följd av pandemin har ökat både i utfall och 
prognos. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x 
340 4

58 
340 4

85 
340 4

85 
340 4

85 
       

Budgetr
am 

 
340 4

85 
340 4

85 
340 4

85 
340 4

85 
       

Avvikels
e (mnkr) 

 27 0 0 0        

Avvikels
e (%) 

0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 
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2021-01-01 
2021-05-31 

2021-01-01 
2021-05-31 

 
2020-01-01 
2020-05-31 

Verksamhetens intäkter 38 102 37 015 1 087 35 315 

Verksamhetens kostnader -186 030 -193 147 7 117 -186 113 

- varav personal kostnader -128 395 -130 814 2 419 -129 029 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-147 928 -156 132 8 204 -150 798 

Budgetram 156 132 156 132 0 150 797 

Nämndens avvikelse 8 204 0 8 204 -1 

  

   Ack. 202101 - 202105  
Helår 
2021 

Verksamhet 
procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse %*  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 336 419 83 33%  1 006 

Musikskola / 
kulturskola 

 1 618 1 927 309 40%  4 035 

Förskola  34 026 38 119 4 093 40%  84 168 

Fritidshem  8 348 7 995 -354 47%  17 685 

Grundskola inkl. 
FK 

 67 878 70 760 2 881 44%  153 517 

Obligatorisk 
särskola 

 4 536 4 071 -466 51%  8 921 

Gymnasieskola  22 003 24 951 2 948 41%  53 670 

Gymnasiesärskola  3 426 3 112 -314 46%  7 465 

KC  5 758 4 780 -978 57%  10 018 

Totalt  147 930 156 133 8 203 43%  340 485 

  

Under perioden januari – maj avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period på 
följande sätt: 

• Förskolan har ett överskott på 4 miljoner. Överskottet orsakas främst av förutbetalda 
statsbidrag som skall täcka kostnader för hela terminen. Finns även en pott för 
oförutsedda händelser och satsningar inför höstterminstart, 1 miljon kronor. 

• Avvikelsen för verksamhet förskoleklass och grundskola är ett överskott motsvarande 
3 miljoner kronor. Överskottet orsakas av att statsbidragsintäkter för Likvärdig skola 
betalas ut terminsvis. Även här finns en pott för oförutsedda händelser.  

• Avvikelsen för verksamhet gymnasieskola är ett överskottskott motsvarande 3 
miljoner kronor. Överskottet beror främst på att interkommunal ersättning betalas 
terminsvis och att dessa intäkterna skall täcka hela terminenens kostnader och 
förutbetalda statsbidragsintäkter. 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 90 242 88 442 1 800 88 343 
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Verksamhetens kostnader -430 727 -428 927 -1 800 -411 607 

- varav personalkostnader 279 789 -279 289 559 078 -275 662 

Verksamhetens nettokostnader -340 485 -340 485 0 -323 264 

Budgetram 340 485 340 485 0 318 570 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -4 694 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• Kulturskolan fortsätter med samma organisation som under höstterminen 2020 och 
inför avgiftshöjningarna som var planerade 2020 samt har avyttrat lokaler.  

• Grundsärskolan minskar sin organisation motsvarande samma summa som de ökade 
kostnaderna för Interkommunal ersättning för gymnasiesäreleverna. Detta innebär, 
1,5 miljoner kronor då de blir en klass färre. 

• Gymnasiet lägger inför höstterminstart 2021 ner programmet Restaurang- och 
livsmedel då det är för få sökande elever. Gymnasiet ställer också om verksamheten 
på grund av ett minskat elevantal på IM språkintroduktion. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna hittills har haft förväntad effekt vilket 
medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• Budget 2021 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (Intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade). 

• Flytt av kostorganisationen till samhällsbyggnadsnämnden som ska genomföras inför 
höstterminens start innebär ett nollsummespel (självkostnad). 

• Driftskostnader för 2021 är indexerade med 2 procent i budgeten. 

• Personalkostnaderna bygger på en snittlön inom respektive verksamhet och 
behörighet. 

• Lönerevisionen för 2021 är beräknad till 3 procent. 

• Antalet elever som söker till Rudbecksgymnasiet 2021 är i nivå med föregående år. 

• Verksamheten kulturskolan har samma ambitionsnivå som höstterminen 2020. 

• Idrottshallen Rosenberg tas i bruk 1 januari 2021. 

• Riktade statsbidrag bidrag uppgår till 19 miljoner för 2021. 

• Bidrag från Migrationsverket uppgår till 2,5 miljoner för 2021. 

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 370 800 

Minskade intäkter  50 

Utökade statliga bidrag -577 -850 

Övrigt   

Total påverkan -207 0 

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter påverkas av covid-19 pandemin vilket medför 

• ökade kostnader i form av sjukvikarier och digital utrustning för distansundervisning. 

• minskade intäkter i form av entré till Kulturskolans konserter. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer troligtvis att få ta del av utökade statliga bidrag som 
syftar till att täcka ökade sjuklönekostnader till följd av pandemin. 
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Helårsprognosen för påverkan av pandemin efter april månad blir 0 kr då ökade kostnader 
troligtvis kommer att täckas av ökade intäkter i form av statsbidrag. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     

3.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för 
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg
etering 

Summa 
budget 

2021 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Utfall/ 
Budget 

Inventarier Kulturskolan 
900
10 

26 0 125 125 125  

Inventarier Forsen skolområde 
900
97 

 25  25 25  

Inventarier CRT 
900
11 

 25  25 25  

Inventarier Treklövern 
900
15 

 25  25 25  

Inventarier 
Rudbecksgymnasiet 

900
17 

 100  100 100  

Inventarier KompetensCentrum 
900
18 

 25  25 25  

Inventarier Hökensås skolomr. 
900
98 

144 500  500 500  

Inventarier Utbildningskontoret 
900
09 

 75  75 75  
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Inentarier Rosenberg 
930
91 

13 25  25 25  

Inventarier Förskolor 
901
18 

61 200  200 200  

Summa  244 1 000 125 1 125 1 125  

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari – maj förbrukat 0,2 miljoner kronor av 
den totala investeringsbudgeten för 2021 om 1,1 miljoner kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/233 

§ 46 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårutfall 2021 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-05-19. 
 Redovisning riktade statsbidrag juni 2021, förvaltningsekonom Marie 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2021/233 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-606321 
marie.vitenberg@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Årlig redovisning av riktade statsbidrag 
 
Ärendet 
Redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårutfall 2021 för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 1, Redovisning riktade statsbidrag juni 2021. 

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

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

Ativitet Statsbidrag tkr Prognos-

Utfall 2020 Budget Utfall Prognos avvikelse

10063 Lärarlönelyftet 3082 3311 3311 0

631 Lovskola sommar 87 100 100 0

631 Lovskola övriga lov 0

642 Karriärtjänst 722 1504 1504 0

10076 Likvärdig skola 6763 8485 4332 4153 0

Samordning nyanlända 0

660 Lärarassistenter 562 550 550 0

Högskolestudier specialpedagogik 454 250 -250

Kvalitetssäkrande åtgärder 276 565 282 283 0

Maxtaxa 1176 2362 1174 1188 0

Introduktionsprogram 160 0

10066 Läxhjälp 1298 1200 1306 -106

10090 Mindre barngrupper 1397 1200 1200 0

Skolmiljarden 0 591 590 -1181

BOA 25 183 -183

Förstärkt elevhälsa 106 0 0

10105 Språkutveckling förskolan 379 -379

19277 7685 13312 -1720

0

Migrationsverket Utfall Budget Utfall Prognos

0

FK och Grundskola 800 500 500 0

Gymnasiet 0 0 0

Schablon 848 2000 2000 0

0

2500 0 2500 0

0

Övriga bidrag Utfall Budget Utfall Prognos

10074 Närvaroteamet 852 Avslutas vt VGR

10086 Plugg innan 592 Avslutat VGR

10013 Skapande skola 300 350 Kulturrådet

*031 EU-Mjölkstöd 138 EU

2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/234 

§ 45 Information om ekonomisk redovisning av vårterminen 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare i år beslutat att nämnden ska få en 
ekonomisk redovisning som sammanfattar vårterminen. 
 
Redovisningen kommer att presenteras vid nämndens sammanträde i juni. 
 
Förslag till beslut 

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

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ekonomisk redovisning av 

vårterminen 2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-18. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 18/2021 ”Beslut om 

uppföljning av helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari månad år 2021”, 2021-02-18.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-18 
 
Ärendenummer 
2021/234 Barn- och utbildningsnämnden  
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om ekonomisk redovisning av 
vårterminen 2021 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare i år beslutat att nämnden ska få en 
ekonomisk redovisning som sammanfattar vårterminen. 
 
Redovisningen kommer att presenteras vid nämndens sammanträde i juni. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/28 

§ 18 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari månad år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om 
månadsuppföljning/helårsprognos för januari 2021 till handlingarna. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upphöra med egna 
månatliga ekonomiska uppföljningar för att istället följa gemensam rutin 
för ekonomisk redovisning. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
- att nämnden ska få en ekonomisk redovisning som sammanfattar 

vårterminen. 
- att lägga till en tabell som visar per verksamhet. 
- att nämnden uppmärksammat att prognosen för grundskolan är 

554,000 kr i underskott samt att detta ska täckas av statsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsuppföljning/helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari månad år 2021.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen om månadsuppföljning/helårsprognos för januari 2021 till 
handlingarna. 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
upphöra med egna månatliga ekonomiska uppföljningar för att istället 
följa gemensam rutin för ekonomisk redovisning. 

- Ordföranden framför följande tilläggsyrkanden till förvaltningens förslag 
till beslut och föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

o att nämnden ska få en ekonomisk redovisning som 
sammanfattar vårterminen. 

o att lägga till en tabell som visar per verksamhet. 
o att nämnden uppmärksammat att prognosen är 554,000 kr i 

underskott för grundskolan samt att detta ska täckas av 
statsbidrag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut från förvaltningen 
samt tilläggsyrkanden från ordföranden. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med dessa. 
 
Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkanden under proposition 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla dessa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2021 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari månad år 2021”, 2021-02-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari månad år 2021”, 
förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2021-02-11. 

 Rutin – Standardformuleringar ekonomiska beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/235 

§ 47 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2022 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde lämnas information om 
barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 
budgetarbetet för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

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

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 

ekonomiska förutsättningar inför år 2022”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-05-18.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-18 
 
Ärendenummer 
2021/235 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar inför år 2022 
 
Ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde lämnas information om 
barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 
budgetarbetet för år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Budgetförutsättningar 
2022

Barn- och utbildningsnämnden
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Budgetramar 2021-2023
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- 2 000 - 1 036
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 9 193  1 500
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 9 208  -  2 892  353 143

Chart Title

Increase Decrease Total
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Nettokostnadsavvikelse i %
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Nettokostnadsavvikelse miljoner kr.
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Indexering med
2,7 % av 2021 års 
budget
- Underskott  8 363 tkr

tidaholm.se
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Effektivitetsindex förskolan

tidaholm.se
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Förskolan

• Platsbrist
• Kompetensförsörjning
•Hållbart uppdrag ledning / administration
• BOA
• BHT – utökning av kompetenser (SAM-kraft)
• Lokaler – upprustning/internhyror

tidaholm.se
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Fritids

• Kompetensförsörjning
• Kvalitetssäkring
• - 3 elever mot 2021 (extens)

tidaholm.se
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Effektivitetsindex grundskolan

tidaholm.se
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Grundskola inkl. Förskoleklass

• Ytterskolor (utredning)
• Likvärdighet
• Elevhälsa
- Organisation (samordning för elever med stora behov)
• Kompetensförsörjning – öka behörigheter
• Lokaler – renovering ytterskolor
• + 6 elever mot 2021(extens)

tidaholm.se
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Särskolorna

Grundsärskolan
- Oförändrad verksamhet mot år             
2021

Gymnasiesärskolan
- Endast köp av verksamhet

tidaholm.se
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Effektivitetsindex gymnasiet

tidaholm.se
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Gymnasiet

•Dimensionering
• Lokaler – hyresavtal/behov - idrottshallen

tidaholm.se
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KC

• Utbildningsplatser
• Lokaler  - behov
• Samverkan – gy/AME…

tidaholm.se
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Kulturskolan

•Hållbar organisation
• Tillgänglighet

tidaholm.se
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Övergripande

• Staben/stödfunktioner
•Digital kompetens/verktyg

tidaholm.se
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Osäkerhetsfaktorer

•Ny måltidsorganisation
• Extramedel BP-21
• SAM-kraft / Närvaroteamet
• Extramedel Madängsholm
• Statsbidrag
• Bemanningsenhet

tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/223 

§ 48 Beslut om utdelning ur Samfonden 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
tilldela beloppet i sin helhet till ansökan gällande Hellidsskolans 
skolgård med motivering att det varit ett elevprojekt som elever jobbat 
med samt för att bidra till likvärdighet mellan skolgårdarna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
År 2021 finns medel att söka ur Samfonden. Fyra ansökningar har inkommit till 
barn- och utbildningsnämnden. Utdelningsbart belopp är 100 000 kronor. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela medel till XX. 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att 

beräkna kostnader för de ansökningar som nämnden beslutat att 
tilldela medel. 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta att tilldela beloppet i sin helhet till ansökan 
gällande Hellidsskolans skolgård med motivering att det varit ett 
elevprojekt som elever jobbat med samt för att bidra till likvärdighet 
mellan skolgårdarna. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Ordföranden ställer 
ordförandens förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utdelning ur Samfonden”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-20. 
 Ansökan till Samfonden - Rosenbergsskolan hoppgrop. 
 Ansökan till Samfonden - Rosenbergsskolan rastbod. 
 Ansökan till Samfonden - Rosenbergsskolan dokumentkamera. 
 Ansökan till Samfonden - Hellidsskolan skolgård. 
 Följebrev skolgård Hellidsskolan. 
 Skiss skolgård Hellidsskolan. 
 Stadgar för Samfonden vid Tidaholms grundskola. 

48



 1/1

 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-20 
 
Ärendenummer 
2021/223 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om utdelning ur Samfonden 
 
Ärendet 
År 2021 finns medel att söka ur Samfonden. Fyra ansökningar har inkommit till 
barn- och utbildningsnämnden. Utdelningsbart belopp är 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan till Samfonden - Rosenbergsskolan hoppgrop. 
 Ansökan till Samfonden - Rosenbergsskolan rastbod. 
 Ansökan till Samfonden - Rosenbergsskolan dokumentkamera. 
 Ansökan till Samfonden - Hellidsskolan skolgård. 
 Följebrev skolgård Hellidsskolan. 
 Skiss skolgård Hellidsskolan. 
 Stadgar för Samfonden vid Tidaholms grundskola. 

 
Barnrättsbedömning 
Samfonden syftar till att användas till förmån för eleverna vid Tidaholms 
kommuns grundskolor. Möjligheten att ansöka om medel ur Samfonden 
främjar barns rätt till delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen artikel 
12.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela medel till XX. 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att 

beräkna kostnader för de ansökningar som nämnden beslutat att 
tilldela medel. 

 
Sändlista 
Rektorer på de enheter som inkommit med ansökan.
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Ansökan om bidrag från stiftelsen Samfonden i 
Tidaholms kommun. 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (LGR 11) står att läsa: ”Värdegrundsarbetet sker överallt 
och hela tiden. Alla barn och elever ska känna sig trygga och 
få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation 
genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla 
demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion. 
(…) Elever ska göras delaktiga i aktiviteter för att främja en 
god atmosfär på skolan. Aktiviteter som främjar relationer kan 
leda till en känsla av gemenskap som stärker känslan av 
tillhörighet till skolan.”  

 

Rosenbergsskolan är en nybyggd skola sedan hösten 2020. Skolan 
har ca 420 elever. I nybyggnationen ingick inte förråd till 
uteverksamheten, vi tog med oss två förråd från Hökensåsskolan 
som var tänkt att räcka till rastverksamhet, TL, fritids och 
skolidrott.  

 

På Rosenbergsskolan jobbar vi mycket med rastverksamhet i 
olika former för att bidra till en bättre samanhållning, 
förebygga konflikter, öka trivseln och främja mer varierad 
aktivitet på rasten. I vår verksamhetsidé står det att 
”Rosenbergsskolan ska vara en plats där vi utvecklar kunskap 
för livet och sätter elevernas bästa i fokus. Eleverna ska ges 
förutsättningar som främjar individens utveckling och lärande 
och lägger grund för en positiv och hälsosam livsstil.”  

Tidaholms kommun har beslutat att hela kommunen ska jobba med 
Trivselledarprogrammet som bidrar till att ge eleverna större 
inflytande och delaktighet på rasterna. Rasten utgör ca 20% av 
en skoldag därför behöver vi ha vi ett målmedvetet och 
strukturerat arbete med rastverksamheten. 

I vårt fortsatta arbete för att ge eleverna en meningsfull och 
aktiv rast behöver vi ge eleverna bättre förutsättningar för 
att kunna nå dessa ovanstående mål.  Ett förråd- en ”Rastbod” 
som är till för eleverna, där eleverna till stor del kan 
ansvara själva för material, t.ex. genom ”utlåningsystem” av 
lekmaterial och ordna diverse aktiviteter etc. skulle ge 
eleverna möjlighet att ta ansvar och känna delaktighet i sin 
skoldag, vilket vi i Tidaholms kommun arbetar för i vårt 
utvecklingsområde ”DiTis”, Delaktighet i Tidaholms skolor. 
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Vi har nu insett att de förråd vi fick med från Hökensåsskolan 
inte räcker till för att utveckla den verksamhet vi strävar 
efter för att nå våra mål. 

Vi på Rosenbergsskolan ansöker därför om bidrag till en 
”Rastbod” som kan användas av våra elever. 
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Ansökan till Samfond 

 

Hej 

Vi i Idrott och Hälsa önskar att ansöka om en hoppgrop i anslutning till löparbanan mot ishallen. Vi 
önskar detta för att kunna ge eleverna rätt upplevelse och likvärdighet på skolorna då vi inte har 
någon friidrottsanläggning i anslutning till skolan.  

Vi har erfarenhet av att det är en uppskattat aktivitet för eleverna både på idrottslektion, rast och 
fritidshemmen.  

 

Mvh  

Fredrik och Sara 
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Ansökan samfonden 

 

Hellidsskolan tillkom läsåret 20/21 via en sammanslagning av två befintliga 7-9 enheter och en då 
befintlig F-9 skola med en fysisk miljö anpassad därefter skulle istället rymma enbart 
högstadieungdomar. 

Skolenheten bestod vid starten av 16 klasser 7-9, grundsärskola samt två särskilda 
undervisningsgrupper. Sammantaget fanns på skolan 440 elever och cirka 70 personal. 

 Vid starten saknades uppehållsrum och en anpassad utemiljö. Uppehållsrummet i ordningställdes 
under hösten och vad gäller utemiljön finns nu en plan på några få insatser som troligen sker i 
anslutning till sommarlovet. Det som är planerat är dock ej tillräckligt för att generera det vi önskar, 
möjlighet till fysisk aktivitet, gemenskap och återhämtning som i sin tur gör att eleverna ges bättre 
förutsättningar att lyckas i sitt lärande och sin kunskapsutveckling.  

Det finns en mängd relevant forskning som stödjer antagandet att hälsa och lärande är intimt 
förknippade med varandra. Välkända exempel är Bunkefloprojektet där eleverna under flera år hade 
fysisk aktivitet på schemat dagligen och där framförallt pojkarnas måluppfyllelse och behörighet till 
vidare studier visade en markant ökning. Nyligen kom också Folkhälsomyndigheten med en rapport 
kring korrelationen mellan skolbarns fysiska aktivitet och psykiska hälsa -se länk nedan. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/skolbarn-som-ar-
fysiskt-aktiva-upplever-battre-psykisk-
halsa/?fbclid=IwAR12927Q6_61ZqWPzgW4ujSXTO_eosRG_uSRTHIG96MYkvs8T8vVLS8fz0E 

 

Genom hela systemet på Hellidsskolan 7-9 saknade drygt 30% av eleverna i augusti 
gymnasiebehörighet till ett nationellt program och grovt uppskattat återfanns en lika hög procentandel 
vad gällde elever med problematisk skolfrånvaro. 

Under året och inför hösten gör vi en stort förbättringsarbete som processats fram i personalgruppen 
och vi hyser stora förhoppningar att inom tre år ha vänt trenden och kraftigt höjt måluppfyllelsen för 
ungdomarna i Tidaholm. Som nu enda högstadieskola besitter vi enorma möjligheter 

Inför nästa år har vi i vårt kvalitetsarbete ringat in fyra områden att arbeta vidare med, dessa återfinns 
i stora drag nedan –  

 

Prioriterade områden Hellidsskolan 2021/2022 

Tillgänglig lärmiljö 

Utifrån fyra olika perspektiv 

- Pedagogisk miljö –  ex olika sätt att lära, pedagogiska strukturer, hjälpmedel 
- Fysisk miljö –  ex ljudmiljö, rum för lärande,  utemiljö 
- Social miljö -  ex gemenskap, begripligt sammanhang, attityder, samverkan med 

hemmen 
- Förutsättningar för lärande – ex delaktighet, motivation, meningsskapande 
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Tillgänglig lärmiljö – enligt SPSM 

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller 
plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de 
förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en 
inkluderande skolverksamhet. 

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska 
och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Arbetet ingår i verksamhetens 
kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som ett stöd för 
likabehandlingsarbetet. 

Lärmiljön ska vara utformad så att alla barn, elever och studerande kan inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. 

 

 

 
 

 

Som enhet och i vår inre organisation har vi en mängd insatser och åtgärder kring flera av ovan aspekter 
men vad som kvarstår för att vi skall kunna uppnå samtliga delar är insatser i den fysiska miljön, varav 
utemiljön är en stor och betydelsefull del. 

I årskurs 9 har våra elever fått arbeta med skisser över en önskad skolgård och här bifogas en sådan 
med beskrivning. Sammantaget har ett 20-tal förslag inkommit till oss i skolledningen.  Önskan kring 
en kreativ och fysiskt stimulerande utemiljö har lyfts i flera forum där eleverna ingår, däribland klass 
och elevråd och det är delvis utifrån det som denna ansökan skrivs då elevers delaktighet skall 
främjas och uppmuntras. Om fonden skulle bidraga till detta avser ledningen gå igenom elevernas 
förslag för att göra diverse prioriteringar. 

Förhoppningen med denna ansökan är att vi skall få medel att ge ungdomarna som gör sina sista tre 
år i svenska grundskola hos oss på Hellidsskolan de allra bästa förutsättningarna att lyckas med sina 
studier och att ta sig vidare. En viktig pusselbit är den fysiska miljön. 

 

Skolledningen på Hellidsskolan 
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Jessica Karlsson Rektor 

Lottie Risberg Rektor 
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Hellidskolans skolgård 
 

Detta är en skiss på en skolgård som passar alla. Det finns olika rörelseaktiviteter för de som 
är trötta på stillasittandet som te.x kompisgungor, kingplaner, banor som går att anpassa 
beroende på vad man vill göra. Detta kan vara tennis, badminton och volleyboll eller så kan 
man ta bort nätet helt för att köra fotboll. Avskilt från våra planer finns stora bänkar. Är det 
varmt finns små hus med bord att äta, spela spel eller bara umgås i. Denna skolgård kommer 
också passa för undervisning, våra planer kommer funka för idrott och alla bänkar kommer 
göra det möjligt att sitta ute och plugga. Alla olika ytor är cirkelformade och kommer vara 
omgivna av varierad natur, detta är blommor, buskar men också större träd. Gångarna är breda 
nog för att vara anpassade för eventuell Corona, gångarna kommer också göra det möjligt för 
handikappade att ta sig fram. För att kunna känna fridfullhet på skolgården kommer en fontän 
finnas i närheten av några bänkar.  
 
Vi anser att detta är den perfekta skolgården för att elever ska röra mer på sig alternativt vara 
utomhus på rasterna. Detta leder till ökad koncentration och bättre arbetsmiljö under 
lektionerna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/450 

§ 49 Beslut om svar på motion - allas elever rätt till mensskydd 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta om 
omedelbar justering av paragrafen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att remittera motionen - 
allas elever rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden. 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat i ärendet och lämnade då inget 
förslag till beslut till kommunstyrelsen.  
 
Enligt Riktlinje för beredning av motioner och e-förslag, ska nämnd som fått en 
motion skickad till sig på remiss, lämna förslag till beslut, som ska följa något 
av de förslag till beslut som finns uppräknade i riktlinjen. Eftersom barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att inte lämna något förslag till beslut, har 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-06-10. 
 
Förslag till beslut 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering av 
paragrafen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - allas elever rätt till 

mensskydd”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-20. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om mensskydd”, 2021-03-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 

motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 

remittering motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 
 Motion – allas elever rätt till mensskydd.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-20 
 
Ärendenummer 
2020/450 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på motion - allas elever rätt till 
mensskydd 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att remittera motionen - 
allas elever rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden. 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat i ärendet och lämnade då inget 
förslag till beslut till kommunstyrelsen.  
 
Enligt Riktlinje för beredning av motioner och e-förslag, ska nämnd som fått en 
motion skickad till sig på remiss, lämna förslag till beslut, som ska följa något 
av de förslag till beslut som finns uppräknade i riktlinjen. Eftersom barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att inte lämna något förslag till beslut, har 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-06-10. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut om 

besvarande av motion om mensskydd”, 2021-03-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 

motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 

remittering motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 
 Motion – allas elever rätt till mensskydd. 

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

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

www.tidaholm.se

Barnrättsbedömning 
Förslaget till beslut strider inte mot barnkonventionen.  
 
Förslag till beslut 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering av 
paragrafen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen

63



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/336 

§ 37 Beslut om besvarande av motion om mensskydd 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen 
om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden 
för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av motioner och e-
förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) och Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion om 
allas elevers rätt till mensskydd. 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. 
 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen 
om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden 
för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av motioner och e-
förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera motionen 

om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och utbildningsnämnden 
för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av motioner och e-
förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
Enligt Riktlinje för beredning av motioner och e-förslag, ska nämnd som fått en 
motion skickad till sig på remiss, lämna förslag till beslut, som ska följa något 
av de förslag till beslut som finns uppräknade i riktlinjen. Eftersom barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att inte lämna något förslag till beslut, föreslås 
kommunstyrelsen besluta att återremittera remissen till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera 
motionen om allas elevers rätt till mensskydd till barn- och 
utbildningsnämnden för förslag till beslut enligt Riktlinje Beredning av 
motioner och e-förslag, senast den 10 juni 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om elevers rätt till 

mensskydd” sekreterare Karin Hammerby, 2021-03-09. 
 Riktlinje Beredning av motioner och e-förslag, 2020-01-08. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 7/2021 ”Beslut om svar på 

motion angående alla elevers rätt till mensskydd”, 2021-01-21. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113/2020 ”Beslut om 

remittering motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2020-10-21. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Motion – allas elever rätt till mensskydd, 2020-09-28. 
 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
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. 

 

66



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-21 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/336 

§ 113 Beslut om remittering motion - allas elever rätt till 
mensskydd 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2020-02-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet.  
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2020-02-01. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering motion - allas elever rätt till 

mensskydd”, vik kommunsekreterare Karin Hammerby, 2020-10-08. 
 Motion – allas elever rätt till mensskydd. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 89/2020 ”Handlingar att anmäla”, 2020-

09-28. 
 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-27 
 
Ärendenummer 
2021/243 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-606321 
marie.vitenberg@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om projekt gällande utredning av 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
 
Ärendet 
Enligt bilaga till strategisk plan och budget 2021-2023 skall en utredning göras 
gällande ytterskolornas roll i skolorganisationen. 
 
Beslutsunderlag 
 Mall projektdirektiv 

 
Utredning 
Utredningen är tänkt att göras i projektform där första steget blir att ta fram ett 
projektdirektiv enligt bifogad mall, där man tar in extern utredare för att få en 
så objektiv bild som möjligt.  
 
Tidigare utredningar där man tagit in externa utredare har kostat cirka  
400 000 kronor. 
 
Barnrättsbedömning 
Hur barn kommer att påverkas av eventuellt beslut som tas av utredningen 
kommer att framgå under projektets gång men barn berörs inte av själva 
utredningen. 
 
Förslag till beslut 

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

Ansvarig förvaltning/avdelning 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: Datum 

 Reviderad: Datum 

 

Projektdirektiv för [Skriv projektets namn] 
OBS! All blå text är hjälptext, som skall tas bort när du är klar med dokumentet. 

Beställare/Uppdragsgivare Initiativtagare och kontaktperson för projektdirektivet. 

Bakgrund Beskriv kortfattat varför projektet ska starta. Syftet med denna 
punkt är att ge projektledaren och projektdeltagarna en 
bakgrund så att de kan se sitt arbete i rätt sammanhang. 

Förväntad nytta/effekt Beskriv den förväntade effekten som projektet ska bidra till att 
uppnå och för vem. Den förväntade effekten, är det resultat i 
verksamheten som vi på sikt vill uppnå med hjälp av det som 
projektet åstadkommer. 

Beskriv kopplingen till kommunens övergripande mål och 
vision. 

Projektets syfte Beskriv sammanfattande vilket syfte projektet har. 

Projektets mål och 
leveranser 

Beskriv sammanfattande projektets mål utifrån vilket konkret 
resultat som ska levereras, både löpande under projektet och 
vid avslut. Förtydliga projektets förväntade leveranser i 
största möjliga mån. 

Avgränsningar Förtydliga projektets uppdrag och mål genom att beskriva vad 
som inte ingår i projektets åtagande. 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Finns det beröringspunkter och eventuella beroenden till 
andra projekt eller annat arbete i förvaltningarna som är 
viktiga för projektet att känna till? Finns det exempelvis andra 
projektet som projektledaren bör ta del av eller invänta? 
Syftet är också att i förväg se vilka specifika förutsättningar 
som behöver finnas på plats när projektet är klart. Det kan 
gälla påverkan på organisationen, människorna, 
informationstillgångar eller verksamhetssystem. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

Finns det specifika krav eller önskemål hur projektet ska 
rapportera? Beskriv hur och till vem/vilka löpande 
rapportering av projektet ska ske. Här beskrivs även 
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Projektdirektiv 

eventuella politiska avstämningar som behöver ske under 
projektet. 

Tid för projektets 
genomförande 

Beskriv när projektet ska starta och när det ska vara klart. 
Finns vissa redan nu fastställda leveranstidpunkter som 
projektet måste ta hänsyn till bör dessa beskrivas här. Finns 
det ett slutdatum som absolut måste hållas ska detta framgå 
tydligt.  

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

 

 

Vid behov prioriteras vad av tid, kvalité och resurser, som 
anses viktigast i arbetet med projektet. Se exempel nedan 
(där kvalitet prioriteras högst sedan tid osv): 

1. Kvalitet: följande kvalitetskrav skall vara uppfyllda för 
att projektet ska kunna godkännas: XX, XX, XX. 
Avstämningar med styr och referensgrupp under 
arbetets gång.  

2. Tid: Projektet ska vara klar senast XXX 
3. Resurser: Kostanden får som mest överskrida 

projektbudget med X% alt tid för personella resurser 
får inte överskridas. 

Överlämning  Beskriv hur och till vem (intern mottagare) projektresultatet 
ska överlämnas. En funktion som ska förvalta/utveckla 
resultatet av projektet.  

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Beskriv hur de förväntade effektmålen utvärderas efter 
projektets slut. Ange vem som är ansvarig för att 
utvärderingen görs. 

Projektledare/organisation  Förslag till projektledare och projektorganisation (kan lämnas 
tom om inga krav finns). 

Projektbudget Ange projektbudget och grov uppskattning av hur 
kostnaderna fördelas på olika kostnadsposter. Beskriv hur 
projektet ska finansieras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-27 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/243 

§ 52 Beslut om projektdirektiv gällande utredning av 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att flytta beslutsärendet till första 
nämndsammanträdet efter sommaren, den 15 september, men tar 
ärendet vidare som information till nämndsammanträdet den 10 juni. 

 
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 är tänkt att ske i projektform. Förvaltningen arbetar med att färdigställa 
ett förslag till projektdirektiv. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projektdirektivet 
gällande ytterskolornas roll i skolorganisationen. 

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att flytta beslutsärendet till 
första nämndsammanträdet efter sommaren, den 15 september, men 
tar ärendet vidare som information till nämndsammanträdet den 10 
juni. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
ordförandens förslag under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar 
att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektdirektiv gällande ytterskolornas roll i 

skolorganisationen”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-20. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-20 
 
Ärendenummer 
2021/243 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om projektdirektiv gällande 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
 
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 kommer att ske i projektform. Förvaltningen arbetar med att 
färdigställa ett förslag till projektdirektiv som skickas med som underlag i 
kallelsen till nämnd och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömning kommer att genomföras under projektets gång. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projektdirektivet 
gällande ytterskolornas roll i skolorganisationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/158 

§ 122 Beslut om Strategisk plan och budget 2021-2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

 att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
 att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,25 % enligt SKR:s 
rekommendation (cirkulär 20:7).  

 att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220 
miljoner kronor.  

 att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021. 

 att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,0 %. 

 att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

 att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

 att 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. 

 att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

 att fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att målen för god ekonomisk hushållning för 
verksamheten ska uppnås, vilket innebär: 

 att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt 

 att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt 
och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till strategisk plan och budget för åren 
2021-2023 och har överlämnat den till kommunfullmäktige för beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att 
styra och leda den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktiges vision av 
hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för 
verksamhetsplaner samt budget. 
 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för 
åren 2021-2023.  Planen inkluderar  

- resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys med 
finansieringsbehov enligt upprättat förslag.  

- en driftsbudget med ett resultatmål om 2,1 % för 2021, och resultatmål 
mellan 2,1 - 2,2 % för åren 2022 - 2023. 

-  verksamheternas nettokostnader för 2021 om 755,7 miljoner kronor 
(budgetramar) 

- en investeringsbudget för 2021 på 59,1 miljoner kronor 
(skattefinansierad verksamhet) och 11,6 miljoner kronor för 
affärsdrivande verksamhet (Vatten- och avloppsverk och renhållning).  

 
Som bilaga till dokumentet återfinns den politiska överenskommelse som 
samtliga representanter i kommunstyrelsens budgetberedning har skrivit 
under. 
 
Kommunstyrelsen har skickat med följande förslag på utredningsuppdrag: 

 Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom 
skolorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms kommun. Att 
detta sker under kommande treårsperiod. 

 Att uppdra till kultur -och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26 att återemittera ärendet till 
kommunstyrelsen då kommunstyrelsens förslag till budget i nuläget inte var 
finansierad i händelse av en eventuell kommande folkomröstning som gör att 
Lindängens äldreboende ska vara kvar och att miljöpartiets förslag till budget 
för 2021 ska beredas samt att väckta tilläggsyrkanden som lagts under 
kommunfullmäktiges sammanträde beaktas. 
 
Kommunstyrelsen har berett ärendet och har utrett de frågor och förslag som 
fanns i återremissen samt i de tilläggsyrkanden som behandlades på 
kommunfullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  

- att för år 2021 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona 
- att beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad 

verksamhet så ska den nominella räntan uppgå till 1,25 % enligt SKR:s 
rekommendation (cirkulär 20:7).  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

- att låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 220 
miljoner kronor.  

- att ränta på upplånade medel avseende investeringar till 
balansräkningsenheter fastställs till 2.0 % för 2021. 

- att indexering på internhyresbelopp för är 2021 mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och verksamheterna räknas upp med den 
faktiska kapitalkostnaden och indexering av driftskostnader med högst 
2,0 %. 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.35 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Bostads AB (TBAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- att för 2021 ta ut en borgensavgift på 0.28 % på de lån som 
kommunen gått i borgen för till Tidaholms Energi AB (TEAB). 
Borgensavgiften beräknas på låneskulden per den 1 januari respektive 
verksamhetsår. 

- att 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. 

- att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga 
nämnder se över alternativa driftsformer för ishallen i Tidaholms 
kommun 

- att fastställa Strategisk plan och budget 2021-2023 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att målen för god 
ekonomisk hushållning för verksamheten ska uppnås, vilket innebär: 

- att verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som fastställts i den 
strategiska planen samt 

- att det övergripande finansiella målet ska vara att resultatet är positivt 
och minst motsvara 2,0 procent av skatteintäkter och kommunal 
ekonomisk utjämning.  

 
- Anna-Karin Skatt (S), Runo Johansson (L), Hajrudin Abdihodzic (V), 

Anna Zöögling (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Lena 
Andersson (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Peter Friberg (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.  
 

- Karin Olofsson (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
Strategisk plan och budget 2021-2023 med justeringar efter 
Miljöpartiers budgetförslag vilket innebär ett sänkt resultatmål från 2,1 
procent till 1,6 procent samt en utökad budget till social- och 
omvårdnadsnämnden på 4200 tkr med syftet att täcka besparingen för 
nedläggningen av Lindängen. Miljöpartiets budgetförslag innehåller 
även tre utredningsuppdrag vilka är: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda vilka bidrag som 
finns att söka och i vilken omfattning Tidaholms kommun skulle 
kunna utnyttja dessa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 
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2. Att uppdra till kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden att utreda internhyressystemet, 
dess konsekvenser och se över om det går att justera systemet 
för att slippa oönskade effekter. 

3. Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur medborgarna 
kan inkluderas i budgetprocessen och hur budgetprocessen 
kan göras mer transparent. 
 

- Zelal- Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD), Ingemar Johansson 
(L), Birgitta Andersson (L), Lennart Axelssons (C), Ida Davidsson (M), 
Lennart Nilsson (SD) och Marika Lund (SD) yrkar bifall till miljöpartiets 
förslag till budget 2021. 

 
- Ingemar Johansson (L) framför ett tilläggsyrkande till Miljöpartiets 

förslag till budget 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
uppdra till social-och omvårdnadsnämnden att i samråd med berörda 
nämnder förutsättningslöst utreda äldreboendet Lindängens roll inom 
omvårdnadsorganisationen i dialog med medborgare i Tidaholms 
kommun. Detta ska ske under kommande treårsperiod. 

 
- Birgitta Andersson (L) yrkar bifall till Ingemar Johanssons (L) 

tilläggsyrkande.  
 
- Karin Olofsson (MP) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag skrivs in i Strategiska 
mål för Tidaholms kommande budget. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta 
ställning till budgetberedningens förslag utan beaktande av bilagan. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunfullmäktige, av de extra medel i BP (Regeringens 
budgetproposition) som tilldelas social- och omvårdnadsnämnden, gör 
en riktad budgetprioritering på 6 miljoner kronor med syfte att behålla 
Lindängen och att förstärka hemvården. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 13,8 miljoner kronor, för förskola i Ekedalen tas bort. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 

förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
anslagna medel, 5 miljoner kronor, för ”Rudbecksgymnasiet lösning 
matsal” tas bort. 
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- Zelal- Sara Yesildeniz (-) yrkar bifall till samtliga tilläggsyrkanden lagda 
av Gunilla Dverstorp (M). 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns åtta förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Olofssons förslag, Johansons tilläggsyrkande till miljöpartiets förslag 
till budget, Olofssons tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag, Dverstorps 
fyra tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förslag.   
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Olofssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Olofssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 23 
NEJ: 18 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Henrik Granqvist (M), Erik Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), 
Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf 
(M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (-), Krister Rohman (KD) 
 
Ordförande konstaterar därefter att Johanssons tilläggsyrkande till 
miljöpartiets förslag till budget faller.  
 
Ordföranden ställer därefter Olofssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Olofssons tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Olofssons tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 11 
NEJ: 30 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) 
Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Camilla Graaf (M), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Johan Liljegrahn (M), Henrik Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart 
Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), Krister 
Rohman (KD), Erik Ezelius (S) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta beslut utan 
att beakta bilagan under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 16 
NEJ: 23 
Avstår: 1 
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Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Ida Davidsson (M), 
Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf (M), Henrik 
Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Petri Niska (SD), 
Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), 
Ambjörn Lennartsson (M), Erik Ezelius (S) 
 
Följande avstår: 
Marika Lund (SD) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om riktad 
budgetprioritering inom social- och omvårdnadsnämnden under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 17 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA: 
Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) 
Lennart Axelsson (C), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan 
Liljegrahn (M), Camilla Graaf (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), 
Per Nordström (SD), Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 

81



 8/10 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Runo 
Johansson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Henrik Granqvist 
(M), Erik Ezelius (S) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta bort 
anslagna medel till förskolan i Ekedalen under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 11 
NEJ: 27 
Avstår:1 
 
Följande röstar JA: 
Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny 
Hedlund (KD), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), 
Camilla Graaf (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Zelal-Sara 
Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Runo Johansson (L), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Lennart 
Axelsson (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Henrik Granqvist 
(M), Krister Rohman (KD) Erik Ezelius (S) 
 
Följande avstår: 
Marika Lund (SD) 
 
Ordföranden ställer därefter Dverstorps tilläggsyrkande om att ta bort 
anslagna medel för Rudbecksgymnasiets matsal under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
NEJ: 
Avslag till Dverstorps tilläggsyrkande. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 8 
NEJ: 31 
 
Följande röstar JA: 
Birgitta Andersson (L), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Camilla 
Graaf (M), Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), 
Zelal-Sara Yesildeniz (-)  
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Fahad Almedane (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth 
Ider (V), Karin Olofsson (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C) Lennart Axelsson 
(C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Marika 
Lund (SD), Krister Rohman (KD) Erik Ezelius (S) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 234/2020 ”Beslut om Strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-11-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Strategisk plan och budget 2021-2023”, ekonomichef 

Henrik Johansson, 2020-11-12. 
 Strategisk plan och budget 2021–2023. 
 Strategisk plan och budget 2021–2023 – Bilaga. 
 Miljöpartiets förslag till budget, 2020-10-15. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 101/2020 ”Beslut om strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-10-26. 
 Kommunstyrelsens beslut § 184/2020 ”Beslut om strategisk plan och 

budget 2021-2023”, 2020-10-14. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2021-

2023”, controller Louise Holmvik, 2020-09-14. 
 
Protokollsanteckning 
Zelal- Sara Yesildeniz (S), Karin Olofsson (MP), Birgitta Andersson (L), Ida 
Davidsson (M), Camilla Graaf (M) Lennart Nilsson (SD), och Marika Lund (SD) 
lämnar en protokollsanteckning och uppmanar kommunstyrelsen besluta att 
”budgetberedningen” ska utökas från och med årsskiftet 2020/2021 till 

83



 10/10 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-12-21 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

samtliga folkvalda representanter i Tidaholms kommunfullmäktige, det vill 
säga med en representant från SD, MP och det politiska oberoende mandatet 
som har lika många mandat som MP i Tidaholm kommunfullmäktige som är 
kommunens högsta beslutande organ. 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
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2021/236 

§ 51 Information om det kommunala aktivitetsansvaret och 
tvärprofessionella team 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret samt de tvärprofessionella teamen  
SAM-KRAFT och närvaroteamet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om det kommunala aktivitetsansvaret och 

tvärprofessionella team”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-
18.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-18 
 
Ärendenummer 
2021/236 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om det kommunala 
aktivitetsansvaret och tvärprofessionella team 
 
Ärendet 
Muntlig information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret samt de tvärprofessionella teamen  
SAM-KRAFT och närvaroteamet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-26 
 
Ärendenummer 
2021/250 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om förändringar av Västtrafiks 
trafiklinjer 
 
Ärendet 
Västtrafik har meddelat att de planerar att genomföra förändringar av deras 
trafiklinjer. Dessa förändringar berör Tidaholms kommun och organisationen 
kring skolskjutsar. 
 
Beslutsunderlag 
 Förstudie trafik 2024, trafiksamordnare Susanne Swärd. 

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

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Förstudie trafik 2024 

Förvaltningen har under våren deltagit i ett antal möten gällande förstudie trafik 2024. Förstudien 
som pågår under 2021 syftar till att analysera framtida behov av allmän kollektivtrafik i kommunerna. 
Västtrafik har presenterat ett förslag på trafikförändringar för Tidaholms kommun som innebär att 
linjerna 321, 322, 323, 326/327 föreslås avvecklas. Västtrafiks motivering är att 
kostnadstäckningsgraden är för låg samt att resenärerna till största del består av grundskoleelever. 
Skolskjuts för grundskoleelever är kommunalt ansvar. Om dessa förändringar genomförs innebär 
detta att Tidaholms kommun måste ersätta ovanstående linjer med upphandlad skoltrafik. Dessutom 
kommer kollektivtrafikutbudet för medborgaren att försämras. 
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2021/232 

§ 50 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av 
beslut som fattats av nämnden det första halvåret 2021. Ärendet omfattar de 
beslut som fattats utöver de ordinära beslut som fastställs löpande under året.
  
2021-01-21  Beslut om svar på motion angående alla elevers rätt till 

mensskydd. 
 

2021-02-18  Beslut om Fröjereds skola. 
 

2021-03-18   Beslut om yttrande till kommunrevisionen gällande 
granskningsrapport om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning. 

 Beslut om yttrande angående överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. 

 Beslut om yttrande gällande behov av förskola. 
 

2021-04-15  Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet. 
 Beslut om svar på skrivelse från Fröjereds skolas 

personal. 
 Beslut om ändringar i budget med anledning av utökning 

av Fröjereds skola. 
 Beslut om framtida budgetpåverkande beslut. 
 Beslut om att upphäva beslut om anställningsstopp. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 

fattade beslut”, skolchef Anneli Alm, 2021-05-18.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-18 
 
Ärendenummer 
2021/232 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-60 61 03 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Information om barn- och utbildningsnämndens 
fattade beslut 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av 
beslut som fattats av nämnden det första halvåret 2021. Ärendet omfattar de 
beslut som fattats utöver de ordinära beslut som fastställs löpande under året.
  
2021-01-21  Beslut om svar på motion angående alla elevers rätt till 

mensskydd. 
 

2021-02-18  Beslut om Fröjereds skola. 
 

2021-03-18   Beslut om yttrande till kommunrevisionen gällande 
granskningsrapport om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning. 

 Beslut om yttrande angående överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. 

 Beslut om yttrande gällande behov av förskola. 
 

2021-04-15  Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet. 
 Beslut om svar på skrivelse från Fröjereds skolas 

personal. 
 Beslut om ändringar i budget med anledning av utökning 

av Fröjereds skola. 
 Beslut om framtida budgetpåverkande beslut. 
 Beslut om att upphäva beslut om anställningsstopp. 

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

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-06-03 
 
Ärendenummer 
2021/258 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Ulf Alteg (M) från sitt uppdrag 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och har därefter förrättat 
fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade att utse Johan Liljegrahn (M) till 
ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M). 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse XX som ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M). 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-26 
 
Ärendenummer 
2021/1 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
 
Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-26 
 
Ärendenummer 
2021/2 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
 
Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

93



 1/1

 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-26 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
 
Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under 
sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-26 
 
Ärendenummer 
2021/150 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Rapport från mötesobservatör 
 
Ärendet 
Vid sammanträdets slut informerar mötesobservatören om sina iakttagelser 
från sammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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