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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Barn- och 
utbildningsnämnden 
2022-04-21 kl. 08:30-11:55  Rosenbergsskolan 
Ajournering mellan kl. 10:00-10:15 samt 10:45-11:05 

§§ 46-62 

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), Elisabeth Alfredsson (-), Marika Lund (SD) §§ 48-62 

Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S) beslutande §§ 46-47 samt ersättare §§ 48-62, Ulf Persson (C)  

Ersättare 
Pia Blomqvist (S)  

Tjänstepersoner 
Marie Vitenberg, förvaltningsekonom §§ 48-50 
Eva-Lena Svensson, rektor § 49 
Anneli Alm, skolchef 
Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Justering 
Utses att justera: Kristina Spetz-Larsson (S)  

Justeringens tid: 2022-05-03  

Björn Yngvesson (KD), ordförande Johanna Aldén, sekreterare

Kristina Spetz-Larsson (S), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-05-03-2022-05-25 

Nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-04-21 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

Kommunfullmäktige 
BUN 2021/305. Kommunfullmäktiges beslut (§ 14/2022) om besvarande av motion om porrfilter i 
förskola och skola. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

BUN 2021/415. Kommunfullmäktiges beslut (§ 15/2022) om besvarande av motion om avgiftsfri 
grundskola. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

BUN 2021/410. Kommunfullmäktiges beslut (§ 30/2022) om regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig 
bakom förslaget till överenskommelsen. 

Kommunstyrelsen 
BUN 2022/147. Kommunstyrelsens beslut (§ 55/2022) om årsredovisning för Tidaholms kommun 
avseende år 2021. 

BUN 2022/148. Kommunstyrelsens beslut (§ 57/2022) om månadsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – februari år 2022. 

BUN 2022/149. Kommunstyrelsens beslut (§ 58/2022) om årsredovisning för stiftelsen samfonden 
Tidaholms grundskola avseende år 2021. 
 
Polismyndigheten 
BUN 2022/142. Polisanmälan om skadegörelse på Rosenbergsskolan. En person har orsakat skada 
på vägg. 

BUN 2022/138. Polisanmälan om skadegörelse på Hellidsskolan. En person har tänt eld på en 
papperskorg i skolan. 

BUN 2022/116. Polisanmälan om stöld på en förskola. Stöld av barnkläder vid flera tillfällen. 

Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2022/66, 2022/68, 2022/71–73 samt 2022/93. Förelägganden om att skicka in 
kompletterande handlingar och tillfälle till yttrande. Gäller överklagade beslut om skolplacering 
förskoleklass. 
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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, 2022-04-12. 
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§ 47 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 

2022-01-24 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-02-01 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare 
(omfattar 23 sökande) 

BUN 
2022/113 

Rektor  
 

2022-02-03 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare 
(omfattar två sökande) 

BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-02-04 9.2 Beslut om avslag Yrkesförare BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-02-17 5.1 
Beslut om placering vid annan 
skolenhet än den vårdnadshavaren 
önskar (skolplacering förskoleklass) 

BUN 
2022/93 

Rektor  
 

2022-02-24 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar BUN 
2022/6 

Rektor  
 

2022-03-10 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
299014 
299063 
299071 

Skolchef  
 

2022-03-11 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
299355 

Skolchef  
 

2022-03-14 9.2 Beslut om antagning till Yrkesförare BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-03-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
300314 

Skolchef  
 

2022-03-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
300939 
301409 
301485 

Skolchef  
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2022-03-17 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
301919 
302164 

Skolchef 
 

2022-03-17 9.2 Beslut om avslag gymnasial kurs BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-03-18 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
302425 
302606 
302722 

Skolchef 
 

2022-03-21 7.8 
Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 
(omfattar sju elever) 

BUN 
2022/101 

Rektor  
 

2022-03-21 9.2 Beslut om avslag, orienteringskurs BUN 
2022/114 

Rektor 
 

2022-03-22 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
303268 
303308 
303309 
303412 

Skolchef 
 

2022-03-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
303927 

Skolchef 
 

2022-03-25 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
304876 

Skolchef 
 

2022-03-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
305070 
305152 
305326 

Skolchef 
 

2022-03-29 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
305456 
305457 

Skolchef 
 

2022-03-29 9.2 Beslut om avslag gymnasial kurs BUN 
2022/113 

Rektor 
 

2022-03-30 5.18 Beslut om att ta emot elev i 
grundsärskola 

BUN 
2022/132 

Rektor 
 

2022-03-30 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
306272 
306283 

Skolchef 
 

2022-03-31 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
306460 
306536 

Skolchef  
 

2022-04-01 5.7 
Beslut om undervisning för elev på 
annan plats än i skolan (omfattar två 
elever) 

BUN 
2022/129 

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

Id nr 
307485 

Skolchef 
 

2022-04-05 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
309195 
309310 

Skolchef 
 

2022-04-06 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
309372 
309436 
309464 
310101 
310138 

Skolchef 
 

2022-04-06 1.14 Minnesgåvor och uppvaktningar 
(omfattar två personal) 

BUN 
2022/6 

Rektor  
 

2022-04-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
310650 
310777 
310830 

Skolchef 
 

2022-04-07 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor  
 

2022-04-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
311476 
311492 
311645 

Skolchef 
 

2022-04-11 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor  
 

2022-04-11 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
311972 
311974 

Skolchef 
 

 

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

av delegationsbeslut. 

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

2022-04-12. 
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§ 48 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende mars 
månad år 2022 
BUN 2022/109 

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

överlämna den till kommunstyrelsen. 
• Barn- och utbildningsnämnden konstaterar en helårsprognos med ett underskott på 0,5 

miljoner kronor på grund av uteblivet statsbidrag och uppdrar till förvaltningen att ta fram 
förslag på åtgärdsplan till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende mars månad år 2022.  

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

helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 
- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag och föreslår barn- 

och utbildningsnämnden konstatera en helårsprognos med ett underskott på 0,5 miljoner 
kronor på grund av uteblivet statsbidrag och besluta uppdra till förvaltningen att ta fram 
förslag på åtgärdsplan till nästa sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
Andersson. 

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

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

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

utbildningsnämnden avseende mars månad år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-04-12. 

 Helårsprognos mars 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende mars månad år 2022”, 2022-
04-07. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Beslut om förstudie förskolan Linblomman i 
Madängsholm 
BUN 2020/99 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad förstudie 

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

• Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar och ifrågasätter att en nyproducerad lokal 
är dyrare i drift än den befintliga för samma antal barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har under en längre tid funnits behov av ändamålsenliga lokallösningar för förskolan 
Linblomman i Madängsholm.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-14 (§ 39/2019) att godkänna 
lokalutredning med föreslagna åtgärder där en av åtgärderna var att lägga ner förskolan 
Linblomman på grund av ej ändamålsenliga lokaler.  
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-17 (§ 110/2019) att lyfta ur åtgärden 
gällande förskolan Linblomman från beslut § 39/2019. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade även att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa ändamålsenliga 
lokaler för förskolan i Madängsholm (§ 111/2019) och att förskolan i Madängsholm ska 
utgöras av två avdelningar samt att ansöka hos kommunstyrelsen om att få starta en 
förstudie för att ta fram alternativa lösningar för att tillskapa en förskola i Madängsholm 
med två avdelningar (§ 112/2019).   
 

• Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-05 (§ 20/2020) att skicka tillbaka ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden för hantering enligt den nya investeringsprocessen. Innan det 
fattas beslut om byggnation behöver barn- och utbildningsnämnden komplettera med 
uppgifter. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-09 att inte gå vidare med förstudien  
(§ 87/2020) samt beslutade att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att tillskapa 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm, enligt budgetberedningens 
överenskommelse (§ 86/2020). 
 

• 2020-12-10 (§ 150/2020) informerades barn- och utbildningsnämnden om förslag till 
placering av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm och fick möjlighet att 
lämna synpunkter på tilltänkt placering. 
 

• 2021-04-22 (§ 56/2021) beslutade samhällsbyggnadsnämnden att:  
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- projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering på del av fastigheten 
Madängsholm 5:37, enligt alternativ 2 i upprättat underlag 

- informera Madängsholms samhällsförening om projektet. 
 

• 2021-05-20 (§ 58/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om 
samhällsbyggnadsnämndens beslut (§ 56/2021) i ärendet ”Inkomna beslut och skrivelser”.  
 

• 2021-11-11 (§ 128/2021) informerades barn- och utbildningsnämnden om nuläget kring 
processen att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta ett projektdirektiv. 
 

• 2021-12-09 (§ 155/2021) närvarade representant från samhällsbyggnadsförvaltningen vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde för att besvara frågor och lämna information 
kring uppdraget att tillskapa ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. 

 
Mot bakgrund av ovanstående framgår att det inte finns någon komplett framtagen förstudie 
angående förskolan Linblomman. Enligt kommunens investeringsprocess ska förstudier beslutas i 
kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har därför tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram en förstudie för investeringsprojekt förskolan Linblomman som föreslås godkännas och 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

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

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

- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag och föreslår 
barn- och utbildningsnämnden uppmärksamma och ifrågasätta att en nyproducerad lokal 
är dyrare i drift än den befintliga för samma antal barn. 

- Lena Andersson (S), Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S) och Lisbeth Ider (V) 
föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inte gå vidare med förstudien av flera 
olika skäl: 

1. Att investering 6,5 miljoner ryms inte i nuvarande investeringsplan i strategisk plan 
och budget 2022-2024 tagen av kommunfullmäktige 2021-11-19, i den framgår det 
att till förskola Madängsholm är avsatt 2,5 miljoner 2021 samt 2,5 miljoner 2022 
alltså totalt 5 miljoner. 

2. Att barn- och utbildningsnämnden inte i dagsläget har någon plan för den ökade 
driftskostnaden om 486 000. 

3. Att eftersom det inte finns någon plan för den ökade kostnaden är risken 
överhängande att den kostnaden kommer att betalas med personalneddragningar, 
vilket då resulterar i en försämrad kvalitet i våra verksamheter. 

4. Att det inte är försvarbart eller ansvarsfullt att hantera skattemedel med så litet 
barnunderlag, dessutom framgår det av handlingarna att fler och fler väljer att 
placera barn på andra förskolor. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
Andersson. 

Ordföranden ställer först de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 

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), Elisabeth Alfredsson (-), 
Marika Lund (SD), Ulf Persson (C). 

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

Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-). 

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

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 41/2022 ”Beslut om förstudie 

förskolan Linblomman i Madängsholm”, 2022-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie förskolan Linblomman i Madängsholm”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-31. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Linblomman, 2022-03-31. 
 Totalkostnadskalkyl Madängsholms förskola inklusive utegård. 
 Ritning ”Tidaholm-A32.01_201013”. 
 Karta ”Förslag 102”. 
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 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 155/2021 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-12-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 128/2021 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2021-11-11. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 58/2021 ”Information om inkomna beslut och 
skrivelser”, 2021-05-20. 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 56/2021 ”Beslut om placering i projektering av ny 
förskola i Madängsholm”, 2021-04-22. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 150/2020 ”Information om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm”, 2020-12-10. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 86/2020 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler för förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 87/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av 
förskola i Madängsholm”, 2020-06-09. 

 Kommunstyrelsens beslut § 20/2020 ”Beslut om förstudie om byggnation av förskola i 
Madängsholm”, 2020-02-05. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 112/2019 ”Beslut om ansökan kring förstudie 
kring förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 111/2019 ”Beslut om tillskapande av 
ändamålsenliga lokaler förskolan i Madängsholm”, 2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 110/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-10-17. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 39/2019 ”Beslut om lokalutredning förskolor”, 
2019-03-14. 

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

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 50 Beslut om förstudie investeringsprojekt 
förskolan Ekedalen 
BUN 2020/343 

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

förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen och därmed upphävs beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden 
2022-03-17. 

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 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att göra omtag med förstudien för att få med nya 
omständigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdaterade förstudien enligt beslutet. 

Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat att godkänna alternativ 1 och alternativ 2 som 
framgår av förstudien, med några redaktionella ändringar, samt att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Uppgifter har nu framkommit att barn- och utbildningsnämnden endast ska förorda ett alternativ 
som framgår av förstudien innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet har även 
kompletterats med en totalkostnadskalkyl.  

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna alternativ 2 som 
framgår av förstudien. Detta med anledning av att det ger större möjligheter till samordning 
gällande både verksamhet och kök. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna alternativ 2 

som framgår av förstudien samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen.  

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag och föreslår att följande 
läggs till beslutstexten ”och därmed upphävs beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden 
2022-03-17”. 

- 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: 

15



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-04-21 

Sida 2 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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. 

o att investering 30,4 miljoner inte ryms i nuvarande investeringsplan i strategisk 
plan och budget 2022-2024 tagen av kommunfullmäktige 2021-11-19, i den 
framgår det att till förskolan Ekedalen är avsatt totalt 13,8 miljoner 2021. 
Dessutom finns ingen plan i barn- och utbildningsnämnden för de ökade 
driftskostnaderna om drygt 1,3 miljon. Därför är risken överhängande att den 
kostnaden kommer att betalas med personalneddragningar vilket resulterar i 
försämrad kvalitet i våra verksamheter. 

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

Ordföranden ställer först de båda förslagen mot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

JA: 
Bifall till förvaltningens förslag. 

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), Elisabeth Alfredsson (-), 
Marika Lund (SD), Ulf Persson (C). 

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

Följande AVSTÅR: 
Ann-Sofie Hagenvind (-). 

Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-04-20. 
 Förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen, 2022-04-20. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 1. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning Ekedalens förskola alternativ 2. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 40 ”Beslut om förstudie investeringsprojekt 

förskolan Ekedalen”, 2022-03-17. 

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

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 51 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
JENSEN gymnasium Skövde 
BUN 2022/78 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Skövdes beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde i Skövde 
kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Skövdes beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 33/2022 ”Beslut om yttrande till 

Skolinspektionen - nyetablering av fristående gymnasieskola vid JENSEN gymnasium 
Skövde”, 2022-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 

 Remiss från Skolinspektionen 2022-02-24 ”Ansökan JENSEN education college AB”, dnr SI 
2022:1033. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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§ 52 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
utökning av fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Skövde 
BUN 2022/80 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Skövdes beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Skövdes beslut. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 34/2022 ”Beslut om yttrande till 

Skolinspektionen - utökning av fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde”, 
2022-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - utökning av fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skövde”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 

 Remiss från Skolinspektionen 2022-02-24 ”Ansökan Lärande i Sverige AB”, dnr SI 
2022:723. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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§ 53 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Sparresäter 
BUN 2022/87 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Skövdes beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun 
fr.o.m. läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Skövdes beslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 35/2022 ”Beslut om yttrande till 

Skolinspektionen - nyetablering av fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet 
Sparresäter”, 2022-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 

 Remiss från Skolinspektionen 2022-03-02 ”Ansökan Olinsgymnasiet Sparresäter”, dnr SI 
2022:910. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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§ 54 Beslut om yttrande till Skolinspektionen - 
nyetablering av fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Tibro 
BUN 2022/102 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följa lägeskommunen Tibros kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för 
en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro i Tibro kommun fr.o.m. 
läsåret 2023/2024. 

Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i enlighet med  
2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 6 maj. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa lägeskommunen 

Tibros kommun. 
 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2022 ”Beslut om yttrande till 

Skolinspektionen - nyetablering av fristående gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro”, 
2022-04-07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande till Skolinspektionen - nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro”, skolchef Anneli Alm, 2022-03-31. 

 Remiss från Skolinspektionen 2022-03-18 ”Ansökan Olinsgymnasiet Tibro”, dnr SI 
2022:688. 

Sändlista 
Skolinspektionen 
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§ 55 Beslut om samverkansavtal 
naturbruksutbildningar 
BUN 2022/26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal med Västra 

Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Förslaget till nytt samverkansavtal har varit ute på remiss och barn- och utbildningsnämnden 
lämnade då ett yttrande. 

Avtalsförslaget har även behandlats av Skaraborgs Kommunalförbunds direktion som beslutat 
rekommendera kommunerna i Skaraborg att godkänna avtalet. 

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

avtal med Västra Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 
januari 2023. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 37/2022 ”Beslut om 

samverkansavtal naturbruksutbildningar”, 2022-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-03-31. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte sammanträde § 3/22, 

2022-03-11.  
 Omarbetat förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 24/2022 ”Beslut om svar på remiss angående 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar”, 2022-02-24. 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
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§ 56 Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
BUN 2022/77 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att revidera kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen. Detta 
föranleder att respektive delegationsordning behöver ändras. 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 
delegationsordningar samt att genomföra övriga ändringar som kommunstyrelsen beslutat om. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning.  

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

delegationsordningen enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2022 ”Beslut om revidering av 

barn- och utbildningsnämndens delegationsordning”, 2022-04-07- 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-03-10. 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2022 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09. 
 Delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 57 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
BUN 2022/111 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapport om årlig uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – mars 2022 samt att 
överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen 
har utifrån detta sammanställt en rapport med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
avseende perioden mars 2021 – mars 2022.  

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

årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – mars 
2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2022 ”Beslut om årlig 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete”, 2022-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-23. 
 Rapport ”Årlig uppföljning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” (Barn- och 

utbildningsnämnd). 
 Rapport ”Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021” (Barn- och 

utbildningsnämnd. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 58 Beslut om att utöka antalet 
kompetensutvecklingsdagar för förskola och 
fritidshem 
BUN 2022/117 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar till 

fyra per läsår för förskola och fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet 
Förskolan är ålagda enligt lag (SFS 2010:800) att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Syftet 
med kvalitetsarbetet är att synliggöra kvalité och likvärdighet. Robinsson (2015) betonar vikten av 
att skolledare tillsammans med personalen definierar mål och förväntningar tillsammans för att 
sträva efter en god kvalité och likvärdighet. Arbetsformen för detta är kollegialt lärande, 
”Kollegialt lärande-resan mot framtidens skola” (Blossing & Wennergren, 2019) och som är en del 
i förvaltningens utvecklingsarbete ”DiTis”.  

Det är viktigt att huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för att möjliggöra forum för 
kollegialt lärande. Då förskola och fritids har verksamhet igång från kl. 06.00-18.30 så är 
förutsättningarna begränsade för att all personal på respektive enhet ska kunna mötas i kollegiala 
samtal. Av den anledningen ser rektorerna för förskola och fritids det som angeläget att utöka 
kompetensutvecklingsdagarna från tre till fyra per läsår.    

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utöka antalet 

kompetensutvecklingsdagar till fyra per läsår för förskola och fritidshem. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 42/2022 ”Beslut om att utöka 

antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola och fritidshem”, 2022-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola och 

fritidshem”, rektor Eva-Lena Svensson 2022-03-29. 

25



Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-04-21 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 59 Beslut om ansökan om folkhälsomedel 
BUN 2022/21 

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

upprättade förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat (§ 12/2022) att ansöka om folkhälsomedel 
gällande rePULSE®, som är en utbildning och välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och 
träning av sociala färdigheter. Syftet med den tidigare ansökan är att utbilda kuratorerna inom 
förvaltningen.  

Skolledningsgruppen och centrala elevhälsan ser ett behov av att även låta två specialpedagoger 
och två talpedagoger genomföra utbildningen då de nästan dagligen möter elever med bristande 
impulskontroll. Därför har centrala elevhälsan upprättat en tilläggsansökan om folkhälsomedel till 
folkhälsorådet gällande 27 200 kronor för rePULSE® utbildning. 

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

folkhälsomedel enligt förvaltningens upprättade förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, skolchef Anneli Alm,  

2022-04-12. 
 Ansökan om folkhälsomedel, verksamhetschef centrala elevhälsan Ci Olofsson,  

2022-03-29 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 12/2022 ”Beslut om ansökan om folkhälsomedel”, 

2022-01-27. 

Sändlista 
Folkhälsorådet 
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§ 60 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 Den 21/4 börjar en ny rektor på Rosenbergsskolan. 
o Verksamheten kommer inom kort att ta emot en elev från Ukraina. 
o Medborgardialoger om utredning ytterskolornas roll kommer att hållas den 27-28/4. 

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

handlingarna. 

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

2022-04-14. 
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§ 61 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 ska ha möte den 21/4 med Ernst & Young kring pågående utredning 
ytterskolornas roll. 

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

handlingarna. 

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

2022-04-14. 
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§ 62 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,  

2022-04-11. 
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