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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Barn- och 
utbildningsnämnden 
2022-03-17 kl. 08:30-12:30  Sessionssalen, Stadshuset 
Ajournering mellan kl. 10:20-10:40 samt kl. 11:25-11:35 

§§ 31-45 

Beslutande 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), 
Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Stig Emanuelsson (MP), Jenny 
Svensson (L), Johan Liljegrahn (M). 

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

Ersättare 
Othmar Fiala (S), Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C).  

Tjänstepersoner 
Ci Olofsson, rektor §§ 33-35 
Angelica Lemcke, socialpedagog § 35 
Pernilla Svärdh, specialpedagog § 35 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 36-37 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Övriga 
Jonas Storm, Lärarförbundet §§ 33-40 

Justering 
Utses att justera: Georgos Moschos (S)  

Justeringens tid: 2022-03-24  

Björn Yngvesson (KD), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Georgos Moschos (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-03-24-2022-04-15 

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-17 

Protokollet förvaras: Stadshuset Tidaholm 

Johanna Aldén  
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§ 31 Information om inkomna beslut och skrivelser 
BUN 2022/14 

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Polismyndigheten 
BUN 2022/56. Polisanmälan om ofredande då en person olovligen gått in på Hellidsskolan. 
Förundersökning inleds inte då förfarandet som anmälts inte är brottsligt. 

Tidaholms kommuns dataskyddsombud 
BUN 2022/81. Information om granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med 
begäran om redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land. 

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

handlingarna. 

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

Johanna Aldén, 2022-03-02. 
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§ 32 Information om delegationsbeslut 
BUN 2022/6 

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

Sammanfattning av ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-02-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
292486 

Skolchef 
 

2022-02-17 5.1 
Beslut om placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavaren 
önskar (omfattar åtta elever) 

BUN 
2022/73 
2022/72 
2022/71 
2022/70 
2022/69 
2022/68 
2022/67 
2022/66 

Rektor 
 

2022-02-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
294344 

Skolchef 
 

2022-02-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
294731 
294812 

Skolchef 
 

2022-02-24 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
295064 
295283 
295317 

Skolchef 
 

2022-02-25 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
295473 
295474 
295502 
295506 
295569 
295575 
295593 

Skolchef 
 

2022-02-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
295625 
295627 

Skolchef 
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295879 
295921 

2022-03-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
296000 
296027 
296150 

Skolchef 
 

2022-03-04 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
297459 

Skolchef 
 

2022-03-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
297737 
297747 

Skolchef 
 

2022-03-07 5.18 Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

BUN 
2022/89 

Verksamhetschef 
CRT  
 

2022-03-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
298315 

Skolchef 
 

2022-03-08 1.3 Avge yttrande till tillsynsmyndighet BUN 
2021/455 

Skolchef 
 

2022-03-09 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
298682 

Skolchef 
 

2022-03-10 1.1 Brådskande beslut 
BUN 
2022/95 

Ordförande 
 

 

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

av delegationsbeslut. 

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

2022-03-10. 
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§ 33 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - 
program och inriktningar läsåret 2022/2023 
BUN 2022/62 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stoppa antagningen på vård- och 

omsorgsprogrammet höstterminen 2022 och ändrar antalet platser enligt tabellen ”förslag 
på ny organisation”.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda förutsättningarna tillsammans med 
social- och omvårdnadsförvaltningen samt VO-college om nystart av vård- och 
omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24. Nämnden ska få återkoppling 
under utredningens gång med ytterligare idéer. 

Sammanfattning av ärendet 
Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till Rudbecksgymnasiet 
hösten 2022. 

Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg skall anordnande kommun senast den 1 april anmäla 
till antagningskansliet om man önskar stoppa antagningen till ett eller flera program/inriktningar. 
Mindre korrigeringar av utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter 
omvalsperioden dock senast 25 maj. När det gäller antalet elever i statistiken nedan så kan det 
komma till elever som inte tillhör kommunens antagningskansli, då företrädesvis på ES, NA och SA 
programmen (klasser för ungdomar med högfungerande autism). 
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 Summa 126 94 108 

Barn och fritidsprogrammet   BF 12 5 12 

 inr Pedagogiskt och socialt arbete       
Ekonomiprogrammet EK 14 4 10 

 inr Ekonomi       
El- och energiprogrammet EE 10 6 10 

 inr Elteknik       
Estetiska programmet   ES 10 4 10 

 inr Bild och formgivning       
Fordons- och transportprogrammet FT 14 27 14 

 inr Lastbil och mobila maskiner, lärling       

 inr Personbil       

 inr Transport       
Industritekniska programmet  IN 8 15 8 

 inr Produkt- och maskinteknik, lärling       

 inr Svetsteknik, lärling       
Naturvetenskapsprogrammet   NA 14 11 16 

10 inr Naturvetenskap       

 inr Naturvetenskap och samhälle       
Samhällsvetenskapsprogrammet   SA 24 13 20 

 inr Samhällsvetenskap       

 inr Beteendevetenskap       
Teknikprogrammet TE 10 5 8 

 inr Produktionsteknik       

 inr Informations och medieteknik       
Vård- och omsorgsprogrammet VO 10 4 0 
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Inga elever som sökt vård- och omsorgsprogrammet i första hand är behöriga. Det är endast en 
elev som är preliminärt antagen på programmet men den eleven har sökt annan utbildning i första 
hand. Det är 3 elever från Tidaholm som sökt vård- och omsorgsutbildningen hos annan 
huvudman. Förvaltningen behöver samverka med social- och omvårdnadsförvaltningen och VO-
college inför beslut om organisation 2023. Tidaholms kommun är en stor arbetsgivare för elever 
som slutför sin utbildning från vård- och omsorgsprogrammet varför det anses angeläget att i 
framtiden kunna attrahera ungdomar till denna utbildning och kunna erbjuda det i Tidaholms 
kommun. 

Antal elever per årskurs och program HT-22 
  

    

Program Åk1(sökande 
09 feb-2022) Åk2 Åk3 

Barn och fritidsprogrammet  5 11 10 
El- och energiprogrammet 6 10 7 
Ekonomiprogrammet  4   10 
Estetiska programmet bild & form  4 10 1 
Fordons- och transportprogrammet  27 12 14 
Industriprogrammet  15 8 7 
Naturvetenskapsprogrammet 11 4 10 
Samhällsvetenskapsprogrammet 13 9 21 
Samhäll/Naturv. programmet  X 6 8 
Teknikprogrammet 5 4 10 
Vård- och omsorgsprogrammet  4     
Summa 94 74 98 

    
Sökande 1 februari aktuellt år 94 80 105 
Preliminärt antagna februari aktuellt år 55 46 75 

 

Utifrån elevernas förstahandsval och befintliga elever så görs bedömning att antagningen på vård- 
och omsorgsprogrammet bör stoppas. I kolumnen ”förslag på ny organisation” framgår det vilka 
program som anses kunna förändra antalet platser. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att stoppa antagningen på 

vård- och omsorgsprogrammet höstterminen 2022 och ändrar antalet platser enligt 
tabellen ”förslag på ny organisation”. 
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- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utreda 
förutsättningarna tillsammans med social- och omvårdnadsförvaltningen samt VO-college 
om nystart av vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24. 

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut och föreslår 
barn- och utbildningsnämnden besluta att nämnden ska få återkoppling under utredningens 
gång med ytterligare idéer. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut från arbetsutskottet och ett 
tilläggsyrkande från ordföranden. 

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med dessa. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2022 ”Beslut om 

Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar läsåret 2022/2023”, 2022-03-
07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar 
läsåret 2022/2023”, rektor Daniel Larsson och rektor Ci Olofsson, 2022-02-05. 

 Tidigare beslutad organisation i barn- och utbildningsnämnden. 
 Sökstatistik från Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund. 
 Sammanställning av antalet elever läsåret 22/23 fördelat per årskurs och program. 

Sändlista 
Antagningskansliet Skaraborgs Kommunalförbund  
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§ 34 Information om samverkansprojekt mellan 
barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden 
BUN 2022/63 

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

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån KPMG:s rapport 2018-11-25 ”Granskning av samverkan barn och unga i behov av stöd” så 
lämnas information om vilka insatser som berör både barn- och utbildningsnämnden samt social- 
och omvårdnadsnämnden. 

o Partssamverkan, en delregional ledningsgrupp med ett antal arbetsgrupper med 
representanter från bl.a. förskola, skola, gymnasium, elevhälsa och socialtjänst. 

o SIP, (samordnad individuell plan) som är en arbetsform för samverkan mellan hem, 
skola, socialtjänst och externa verksamheter. Ingår i Partssamverkan. Se ovan. 

o Konsultationsteam, där representanter ingår från elevhälsa, socialtjänst samt LSS. 

o SAM-kraft, riktad verksamhet mot förskolan med kompetenserna, förskollärare, 
specialpedagog samt socialpedagog. 

 
Förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 29/2022 ”Information om 

samverkansprojekt mellan barn- och utbildningsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden”, 2022-03-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-
21.  
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§ 35 Information om SAM-KRAFT 
BUN 2022/79 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
SAM-KRAFT närvarar vid nämndsammanträdet och informerar om sitt arbete i verksamheten. 

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

handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 30/22 ”Information om SAM-

KRAFT”, 2022-03-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om SAM-KRAFT”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-24.  
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§ 36 Beslut om månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari – februari år 
2022 
BUN 2022/64 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att 

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-februari år 2022. 

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

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 

januari – februari år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-03-08. 
 Månadsrapport februari 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 28/2022 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari – februari år 2022”, 
2022-03-07. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 37 Beslut om yttrande angående förslag till 
revidering av riktlinje för internhyresmodell 
BUN 2022/15 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avge yttrandet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta revidera riktlinjen för 
internhyresmodell enligt upprättat förslag.   

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att de nämnder som berörs av förslaget lämnar 
sina synpunkter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har granskat underlagen och barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott har kompletterat med synpunkter. Yttrande föreslås enligt nedan. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell. Barn- och utbildningsnämnden vill även framföra att utgångspunkt för 
förändringar under året bör vara att justering av hyra enbart ska göras vid investeringar som tas i 
bruk och som finns med i investeringsplan. Övriga hyror bör inte ändras under innevarande år 
utan ska läggas till nästkommande årsbudget. 

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

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-08. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 27 ”Beslut om yttrande angående 

förslag till revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2022-03-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, kanslichef Anna Eklund, 2022-01-07. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 188/2021”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, 2021-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
 Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03.  
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 38 Beslut om redovisning av utförda kontroller 
enligt barn- och utbildningsnämndens interna 
kontrollplan för år 2021/2022 
BUN 2021/399 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av utförda kontroller 

enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska varje nämnd se till att det årligen upprättas och 
fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en uppföljning av de interna kontrollerna och de 
genomförda åtgärderna. 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt en intern kontrollplan för perioden 2021/2022 
(§ 134/2021) och förvaltningen har nu följt upp de kontroller som anges i planen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna redovisning 

av utförda kontroller enligt kontrollplanen för år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 26/2022 ”Beslut om redovisning av 

utförda kontroller enligt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för år 
2021/2022”, 2022-03-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om redovisning av utförda kontroller enligt barn- och 
utbildningsnämndens interna kontrollplan för år 2021/2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-
02-17. 

 Rapport Uppföljning av kontroller 2021-2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 39 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
BUN 2022/61 

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

upprättade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Hellidsskolan har upprättat en ansökan om folkhälsomedel till folkhälsorådet. Ansökan gäller 
medel om 20 000 kronor för anordnande av föreläsning om psykiskt mående, ”Inte min Match” 
med föreläsare Erica Hellberg. 

Förhoppningen är att föreläsningen ska ge elever och personal ökad förståelse i att kunna hantera 
och möta elever med psykisk ohälsa. Satsningen kan kopplas till folkhälsorådets tre prioriterade 
områden "psykisk hälsa", "tidiga insatser" och "ett aktivt och delaktigt liv”. 

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

folkhälsomedel enligt förvaltningens upprättade förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2022 ”Beslut om ansökan om 

folkhälsomedel”, 2022-03-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, skolchef Anneli Alm, 2022-02-

17. 
 Ansökan om folkhälsomedel, Tf. rektor Andreas Cederqvist, 2022-02-15. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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§ 40 Beslut om förstudie investeringsprojekt 
förskolan Ekedalen 
BUN 2020/343 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna alternativ 1 och alternativ 2 som 

framgår av förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen. Följande redaktionella ändringar ska göras i 
alternativ 1: 

o Skrivningen i stycke 2 ”Se ritningsunderlag” tas bort. 
o Skrivningen i stycke 5 ändras till ”Lösningen bedöms omfatta 4 st. avdelningar, ca. 

64 barn. Vid behov kan det också kombineras med uteverksamhet”. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för 
förskoleverksamheten i Ekedalen.  

Det finns sedan tidigare en förstudie framtagen men då ärendet av olika skäl dragit ut på tiden har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat att göra omtag med förstudien för att få med nya 
omständigheter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen uppdaterat 
förstudien för om- och nybyggnation av förskola i Ekedalen. 

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

förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
framför att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vidhåller att bästa alternativet för 
förskola i Ekedalen är ombyggnation av Lindängens lokaler, det blir bättre lokaler med 
större möjligheter att öka och minska antalet platser efter behov, fantastisk utemiljö. Det 
är att ta ansvar och att nyttja varje skattekrona optimalt samt yrkar: 

o att barn- och utbildningsnämnden avvaktar beslut om förstudie för att invänta 
utredning om framtidens äldreomsorg och beslut från social- och 
omvårdnadsnämnden angående Lindängens lokaler. 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna alternativ 1 och 
alternativ 2 som framgår av förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för vidare hantering enligt investeringsprocessen. Följande redaktionella ändringar ska 
göras i alternativ 1: 

o Skrivningen i stycke 2 ”Se ritningsunderlag” tas bort. 
o Skrivningen i stycke 5 ändras till ”Lösningen bedöms omfatta 4 st. avdelningar, ca. 

64 barn. Vid behov kan det också kombineras med uteverksamhet”. 
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- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att återremittera ärendet för att låta 
facknämnden ta fram det alternativa förslaget samt att komplettera ärendet med en 
totalkostnadskalkyl då det sedan ska hanteras i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut. 

Ordföranden ställer först Anderssons m.fl. förslag om återremiss under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå detta. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Avslag till förslaget om återremiss. 

NEJ: 
Bifall till förslaget om återremiss. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Johan Liljegrahn (M), Per-Erik 
Vrang (M), Christina Forsling (SD). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (-), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), 
Lisbeth Ider (V) 

Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ordföranden ställer därefter resterande tre förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden beslutar att Anderssons m.fl. förslag ska utgöra motförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till ordförandens förslag. 
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NEJ: 
Bifall till Anderssons m.fl. förslag. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 4 
AVSTÅR: 1 

Följande röstar JA: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), Johan Liljegrahn (M), Per-Erik 
Vrang (M), Christina Forsling (SD). 

Följande röstar NEJ: 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V). 

Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-) 

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-10. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen. 

Reservation 
Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om återremiss samt förslag om att avvakta 
beslut om förstudie. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 41 Beslut om entledigande samt val av ny ledamot 
och ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

o Att entlediga Ann-Sofie Hagenvind (-) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

o Att välja Lisbeth Ider (V) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

o Att välja Georgos Moschos (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Sofie Hagenvind (-) har lämnat Socialdemokraterna och Lena Andersson (S) initierar ett 
ärende för beslut om entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Förslag till beslut 
- Lena Andersson (S) föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

- att entlediga Ann-Sofie Hagenvind (-) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 

- att välja Lisbeth Ider (V) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

- att välja Georgos Moschos (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Information från skolchef 
BUN 2022/2 

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

Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Skolval och placering förskoleklass inför läsåret 2022/2023.  
o Förberedelser för mottagande av barn och elever pågår med anledning av situationen i 

Ukraina. 
o Tidaholms kommun har tilldelats statsbidrag riktat till elever som missat undervisning med 

anledning av coronapandemin. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-03-

01. 
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§ 43 Information från ordförande 
BUN 2022/3 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Presidiet och skolchef har deltagit i möte med Ernst & Young angående utredning 
ytterskolornas roll. Härnäst väntar intervjuer för bland andra pedagoger, rektorer och 
presidiet. 

o Presidiet och skolchef har deltagit vid skol- och utbildningskonferens i Falköping den 10/3. 
o Barn- och utbildningsnämndens nästkommande sammanträde kommer att hållas på 

Rosenbergsskolan. 

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

handlingarna. 

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

03-01. 
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§ 44 Återkoppling arbetsmiljön 
BUN 2022/17 

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

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

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-03-

01. 
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§ 45 Beslut om medgivande för närvaro vid 
sammanträde 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna medgivande till den fackliga 

representanten att närvara under §§ 33-40. 

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

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

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

fackliga representanten att närvara under §§ 33-40. 
 
Beslutsunderlag 

 - 
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