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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Digitalt/Sessionssalen, 2021-06-10 kl. 08:30-12:20 
Ajournering mellan kl. 09:37-09:50 samt 11:37-11:45 
§§ 69–87 

 
 
Beslutande 
Lena Andersson (S) ordförande, Björn Yngvesson (KD) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind 
(S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Lisbeth Ider (V), Jenny Svensson (L), 
Elisabeth Alfredsson (M).  
 
Tjänstgörande ersättare 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande: 

o Pia Blomqvist (S) ersätter Stig Emanuelsson (MP) 
o Ulf Persson (C) ersätter Johan Liljegrahn (M) 
o Othmar Fiala (S) ersätter Marika Lund (SD) 

  
Tjänstepersoner 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 72–76 
Anneli Alm, skolchef 
Sandra Teike, digital administratör 
Johanna Aldén, nämndsekreterare  
 
Övriga 
Jonas Storm, Lärarförbundet §§ 72–81 
 
Justering 
Utses att justera: Björn Yngvesson (KD)  
Justeringens tid: 2021-06-17 
 

Underskrift sekreterare  
 Johanna Aldén 

Underskrift ordförande  
 Lena Andersson (S) 

Underskrift justerare  
 Björn Yngvesson (KD)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

 
Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-06-17 – 2021-07-09 
 
Nämnd/styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-06-10 
 
Protokollet förvaras: 
Stadshuset Tidaholm 
 
Underskrift 
 

Johanna Aldén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 
§ 69 Val av mötesobservatör 4 
§ 70 Information om inkomna beslut och skrivelser 5 - 6 
§ 71 Information om delegationsbeslut 7 - 9 
§ 72 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende maj månad 2021 
10 

§ 73 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 11 
§ 74 Information om ekonomisk redovisning av vårterminen 2021 12 
§ 75 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar inför år 2022 
13 

§ 76 Beslut om utdelning ur Samfonden 14 
§ 77 Beslut om svar på motion - allas elever rätt till mensskydd 15 - 

16 
§ 78 Information om projekt gällande utredning av ytterskolornas 

roll i skolorganisationen 
17 

§ 79 Information om det kommunala aktivitetsansvaret och 
tvärprofessionella team 

18 

§ 80 Information om förändringar av Västtrafiks trafiklinjer 19 
§ 81 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade 

beslut 
20 

§ 82 Beslut om fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M) 

21 

§ 83 Information från skolchef 22 
§ 84 Information från ordförande 23 
§ 85 Återkoppling arbetsmiljön 24 
§ 86 Rapport från mötesobservatör 25 
§ 87 Beslut om medgivande för närvaro vid sammanträde 26 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/150 

§ 69 Val av mötesobservatör 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Othmar Fiala (S) som 
mötesobservatör vid dagens sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Innan ärendena på dagordningen behandlas ska mötesobservatör utses.  
 
Oppositionen avstår från att anmäla mötesobservatör från oppositionens sida. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utse 
Othmar Fiala (S) som mötesobservatör vid dagens sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Val av mötesobservatör”, nämndsekreterare Johanna 

Aldén, 2021-05-26.

4



 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/4 

§ 70 Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 
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. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om inkomna beslut och skrivelser”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-06-03.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/5 

§ 71 Information om delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2020-05-25 9.2  BUN 2021/161  

2020-05-25 9.2  BUN 2021/161  

2020-05-27 9.2  BUN 2021/161  

2020-05-29 9.2  BUN 2021/161  

2020-06-01 9.2  BUN 2021/161  

2020-06-01 9.2  BUN 2021/161  

2020-06-04 9.2  BUN 2021/161  

2020-06-22 9.2  BUN 2021/161  

2020-08-20 9.2  BUN 2021/161  

2020-08-24 9.2  BUN 2021/161  
2020-09-17 9.2  BUN 2021/161  
2020-10-05 9.2  BUN 2021/161  

2020-11-02 9.2  BUN 2021/161  

2020-11-17 9.2  BUN 2021/161  

2020-11-23 9.2  BUN 2021/161  

2020-12-01 9.2  BUN 2021/161  

2020-12-08 9.2  BUN 2021/161  

2020-12-18 9.2  BUN 2021/161  

2021-01-21 9.2  BUN 2021/161  

2021-03-23 9.2  BUN 2021/161  

2021-04-12 4.6  BUN 2021/159  

2021-04-15 4.6  BUN 2021/158  

2021-05-04 13.3  Id nr 234868  

2021-05-06 7.8  BUN 2021/96  

2021-05-07 13.3  Id nr 235922  

2021-05-10 5.16  BUN 2021/217  
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Barn- och utbildningsnämnden 
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BUN 2021/216 
BUN 2021/215 
BUN 2021/214 

 

2021-05-11 13.3  

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

 

2021-05-12 13.3  Id nr 236694 
Id nr 236962 

Skolchef  
 

2021-05-12 1.1  BUN 2020/472 Ordförande 
 

2021-05-14 9.2  BUN 2021/161 Rektor 
 

2021-05-17 13.3  Id nr 237064 
Id nr 237178 

Skolchef  
 

2021-05-17 1.3  BUN 2020/461 Skolchef  
 

2021-05-17 4.3  BUN 2021/241 Rektor  
 

2021-05-18 5.12  BUN 2021/242 Skolchef  
 

2021-05-19 13.3  Id nr 237879 Skolchef  
 

2021-05-19 9.2  BUN 2021/161 Rektor 
 

2021-05-20 4.6  BUN 2021/244 Skolchef  
 

2021-05-21 13.3  Id nr 238524 Skolchef  
 

2021-05-24 13.3  

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

Skolchef  
 

2021-05-25 13.3  Id nr 240343 Skolchef  
 

2021-05-27 13.3  Id nr 241033 
Id nr 241167 

Skolchef  
 

2021-05-27 1.1  BUN 2021/251 Ordförande 
 

2021-05-27 9.2  BUN 2021/161 Rektor 
 

2021-05-28 13.3  Id nr 241440 Skolchef  
 

2021-03-31 13.3  Id nr 241477 Skolchef  
 

2021-06-01 7.8  BUN 2021/96 Rektor 
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2021-06-02 13.3  Id nr 242064 Skolchef  
 

2021-06-03 13.3  Id nr 242324 Skolchef  
 

 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om delegationsbeslut”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-06-03.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/28 

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 
2021.  
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Helårsprognos maj 2021 (Barn- och utbildningsnämnd), 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 44/2021 

”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende maj månad 202”, 2021-05-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende maj månad år 2021”, nämndsekreterare 
Johanna Aldén, 2021-05-18. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/233 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

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

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

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 46/2021 

”Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 2021-05-27. 
 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 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/234 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att nämnden ska få en 
ekonomisk redovisning som sammanfattar vårterminen. Redovisningen 
presenteras vid sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 45/2021 

”Information om ekonomisk redovisning av vårterminen 2021”, 2021-
05-27. 

 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 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/235 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 
inför budgetarbetet för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Bilaga ”PP Budgetförutsättningar 2022”, förvaltningsekonom Marie 

Vitenberg. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 47/2021 ”Information om 

barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 
2022”, 2021-05-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar inför år 2022”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-05-18.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/223 

§ 76 Beslut om utdelning ur Samfonden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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 

- 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.  

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2021 

”Beslut om utdelning ur Samfonden”, 2021-05-27. 
 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. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Ansvarig rektor för de enheter som skickat in ansökan
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2020/450 

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

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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. 
 
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. 

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

15



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 49/2021 

”Beslut om svar på motion - allas elever rätt till mensskydd”, 2021-05-
27. 

 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. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen

16



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/243 

§ 78 Information om projekt gällande utredning av ytterskolornas 
roll i skolorganisationen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
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. Projektdirektivet kommer att presenteras för 
nämnden vid dess sammanträde i september. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om projekt gällande utredning av 

ytterskolornas roll i skolorganisationen”, förvaltningsekonom Marie 
Vitenberg, 2021-05-27. 

 Mall Projektdirektiv. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 52/2021 

”Beslut om projektdirektiv gällande utredning av ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, 2021-05-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om projektdirektiv gällande ytterskolornas roll i 
skolorganisationen”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-20. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 122/2020 ”Beslut om Strategisk plan och 
budget 2021–2023”, 2020-12-21.
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2021/236 

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

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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 

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

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 51/2021 

”Information om det kommunala aktivitetsansvaret och 
tvärprofessionella team”, 2021-05-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om det kommunala aktivitetsansvaret och 
tvärprofessionella team”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-
18.
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2021/250 

§ 80 Information om förändringar av Västtrafiks trafiklinjer 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Västtrafik har meddelat att de planerar att genomföra förändringar av deras 
trafiklinjer. Dessa förändringar berör Tidaholms kommun och organisationen 
kring skolskjutsar. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om förändringar av Västtrafiks 

trafiklinjer”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-05-26. 
 Förstudie trafik 2024, trafiksamordnare Susanne Swärd.
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2021/232 

§ 81 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om verkställighet av 
beslut som fattats av nämnden mellan januari till april 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 

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

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 50/2021 

”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut”, 2021-
05-27. 

 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens 
fattade beslut”, skolchef Anneli Alm, 2021-05-18.

20



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-10 
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2021/258 

§ 82 Beslut om fyllnadsval av ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ärendet utgår vid dagens möte eftersom det inte fanns förslag på ny ersättare 
till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Ulf Alteg (M). Ärendet 
flyttas till nämndens nästa möte i september. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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2021/1 

§ 83 Information från skolchef 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skolchefen informerar om följande: 

o Nulägesrapport med anledning av covid-19. 
- Enstaka fall av smitta har förekommit inom verksamheten den 
senaste tiden. 
- Avstämning med Smittskydd Västra Götaland. Förhoppning om ett 
mer normalläge till hösten. 

o Presentation av antalet kränkningsanmälningar som inkommit under 
vårterminen 2021 fördelat på respektive enhet. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från skolchef”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-05-26.
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2021/2 

§ 84 Information från ordförande 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om följande: 

o Älvsbyhus har beslutat att bygga lägenheter på Rosenbergsområdet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från ordförande”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-05-26. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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2021/150 

§ 85 Återkoppling arbetsmiljön 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

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

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Återkoppling arbetsmiljön”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-05-26.
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Barn- och utbildningsnämnden 
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2021/150 

§ 86 Rapport från mötesobservatör 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Othmar Fiala (S) som valts till mötesobservatör informerar om sina 
iakttagelser från sammanträdet. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport från mötesobservatör”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-05-26.
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 87 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 §§ 72–81. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Storm, facklig representant från Lärarförbundet, begär att få delta vid 
nämndens sammanträde. 
 
Punkten läggs till dagordningen och beslut fattas före övriga ärenden 
behandlas. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lämna medgivande till den 
fackliga representanten att närvara under §§ 72–81. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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