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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-05-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kompetenscenter, tisdagen den 26 maj 2020 kl 13:00-16:25 

Beslutande Alda Danial   (L) Ordförande §§ 64-68 samt 70-77 
Ann-Britt Danielsson  (M) Ordförande § 69 
Ann-Britt Danielsson  (M) Vice ordförande 
Pernilla Hagstedt  (S) Ersätter A-M Wahlström 
Ingela Lager   (S) 
Andreas Rännare  (S) 
Maria Marić   (KD) 
Åse Nicklasson   (SD) 
Kristoffer By   (SD) §§ 64-68 samt 70-77 
Leif Widsing  (SD) Ersätter K. By § 69 
Micael Algotsson  (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Leif Widsing   (SD) §§ 64-68 samt 70-77 (20 minuter) 

Övriga deltagande Eva Gustavsson Skolchef 
Malena Lundberg Administrativ chef 
Madelene Wallenius Handläggare 
Bodil Sandnes  Handläggare Barnomsorg  § 68 
Sofia Andersson Rektor Häggetorpsskolan  § 69 
Johan Wernvik  Kvalitetsstrateg    §§ 70-71 
Mariethe Magnehed Rektor IM-programmen   § 73 

 
Utses att justera Micael Algotsson (C)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-06-02 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 64-77 

 Madelene Wallenius  

Ordförande   

 Alda Danial (L)    
§§ 64-68 samt 70-77  
  

Ann-Britt Danielsson (M) 
§ 69 

Justerare   

 Micael Algotsson (C)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-26 

Anslagsdatum 2020-06-02 Anslag tas ner 2020-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Madelene Wallenius 
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 Dnr 7799  

BUN § 64 Val av justerare 

Beslut 

Micael Algotsson (C) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 65 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 66 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den  

12 maj 2020 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000268 002 

BUN § 67 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 5, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 26 maj 2020, § 67, godkänns.      

Ärendet 

Redovisning av delegeringsbeslut fattade av barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsansvariga samt redovisning av anmälningar från rektor till huvudmannen om 

kränkande behandlingar enligt bifogad förteckning för perioden 1-30 april 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande 

och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte 

att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta 

lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 

beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.      

Beslutsunderlag 

• Delegeringsförteckning nummer 5, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-05-26.      

___________________ 

 



 Sida 7 (21) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-05-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000046 630 

BUN § 68 Aktuell förskolekö och elevstatistik 2020 

Beslut 

Redovisad statistik, avseende antalet inskrivna barn i förskola/fritidshem, aktuell 

barnomsorgskö samt antal barn födda 2004 – 2020 boende i Tibro kommun noteras.  

Ärendet 

Redovisning av aktuell förskolekö, antal inskrivna barn i förskola/fritidshem samt antal 

barn födda 2004 – 2020 boende i Tibro kommun är ett stående informationsärende på 

dagordningen för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Aktuell barnomsorgskö 

Redovisning, utifrån garantitiden fyra månader, av antal barn som vid avstämningsdagen, 

har ett omsorgsbehov under den aktuella månaden. 

Antal barn 

aktuell månad 

som ska 

garanteras plats 

Avstämningsdag 

19-07-31 

Avstämningsdag 

19-10-31 

Avstämningsdag 

20-01-31 

Avstämningsdag 

20-04-30 

Juni   1 2 

Augusti   23 52 

September    19 

Oktober    6 

November    3 

 

Antal inskrivna barn i förskola och skolbarnomsorg 

 28 februari 

2019 

31 juli 

2019 

31 oktober 

2019 

31 januari 

2020 

30 april 

2020 

Förskola 558 559 515 549 560 

Skolbarnomsorg 405 349 424 405 380 

Uppgifterna exkluderar den enskilda förskolan Solbacken, som har en egen barnomsorgskö 

motsvarande 34 platser. 
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Antal barn födda 2004 – 2020 som bor i Tibro kommun 

Födelseår Februari 

2019 

Juli 

2019 

Oktober 

2019 

Januari 

2020 

April 

2020 

2020    4 39 

2019 17 65 99 124 124 

2018 104 107 111 108 106 

2017 135 138 139 138 138 

2016 116 118 121 123 121 

2015 124 129 128 128 127 

2014 132 133 133 132 132 

2013 135 137 138 138 138 

2012 116 114 117 115 116 

2011 135 136 138 139 140 

2010 138 138 137 136 136 

2009 130 130 129 127 122 

2008 149 151 150 150 150 

2007 130 129 128 127 127 

2006 141 144 142 144 143 

2005 120 120 121 121 122 

2004 135 135 135 134 134 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-05-12, BUNAU § 59 

• Tjänsteskrivelse från Förskolan, 2020-04-30 

___________________ 
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 Dnr 2020-000251 611 

BUN § 69 Förändrad skolplacering för elever inom 

grundskolan på grund av ny skola, hösten 

2020 

Beslut 

Elever i nuvarande årskurs tre och fem vid Häggetorpsskolan kommer inför läsårsstarten 

2020/2021 att placeras vid Baggeboskolan. 

Berörda elever framgår av förteckning i ärendet. 

Ärendet 

Enligt Kommunallagens 6 kap 38 § punkt 3 - myndighetsövning mot enskilda om det är av 

principiell beskaffenhet som omplacering eller avstängning - kan beslut inte delegeras 

utan beslut måste fattas av barn- och utbildningsnämnden. 

Höstterminen 2020 kommer Tibro kommuns grundskolor att genomgå en viss förändring i 

och med att årskurs 6 kommer att flyttas till låg- och mellanstadieskolorna istället för att 

vara på högstadieskolan som det är idag. 

För Häggetorpsskolans del innebär den här förändringen att skolan inte kommer att kunna 

ha tre klasser i någon årskurs. Anledningen till detta är platsbrist i våra lokaler, både vad 

gäller klassrum, men även gemensamma ytor som till exempel matsal. Idag är det årskurs 

3 och 5 som har tre klasser, medan övriga årskurser har två. 

För att möjliggöra två klasser i nuvarande årskurs 3 respektive 5 kommer vissa elever att 

flyttas över till Baggeboskolan höstterminen 2020. Urvalet kommer att göras utifrån 

kriterierna: 

 1. Om det finns särskilda pedagogiska eller social omständigheter som skulle göra  

    en flytt gynnsam. 

 2. Närhetsprincipen – om elever som bor i det område som idag tillhör Smuleberg/Baggebo 

 3. Var eventuella syskon är placerade 

Verksamheterna Gärdsmygen och Rönnen kommer att flytta till Baggeboskolan. De elever 

som går i dessa verksamheter kommer att flyttas till Baggeboskolan.  

Efter ett första urval enligt ovanstående kriterier hade vårdnadshavare möjlighet att lämna 

synpunkter på sitt barns placering. Vissa av dessa önskemål har skolan kunnat ta hänsyn 

till, dock inte alla då det är alltför många som önskar Baggeboskolan. Även i denna 

process utgick skolan från ovanstående kriterier. 



 Sida 10 (21) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-05-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

De elever som blir kvar på Häggetorpsskolan kommer att delas in i två nya klasser per 

årskurs. Ingen elev kommer alltså att gå i befintlig klass, och vissa elever kommer att få 

nya lärare även om de går kvar på Häggetorpsskolan. Skolan kommer att göra allt för att 

det ska bli så bra som möjligt för varje enskild elev. 

Beslutsgång 

På grund av jäv deltar inte Alda Danial (L) i handläggningen av detta ärende. 

På grund av jäv deltar inte Kristoffer By (SD) i beslutet av detta ärende. 

Vice ordförande övertar ordförandeskapet under denna paragraf.  

Beslutsunderlag 

• Reviderad förteckning över elever i årskurs 3 och 5 som flyttas från Häggetorp till 

Baggebo inför läsåret 2020/21 

• Arbetsutskottet 2020-05-12, BUNAU § 57 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-05-08 

• Förteckning över elever i årskurs 3 och 5 som flyttas från Häggetorp till Baggebo 

inför läsåret 2020/21  

Beslut delges 

Rektor Häggetorpsskolan 

Rektor Baggeboskolan 

Vårdnadshavare till berörda elever 

___________________ 
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 Dnr 2020-000167 600 

BUN § 70 Grundläggande granskning 2019, styrelse 

och nämnder i Tibro kommun 

Beslut 

Kommunrevisionen har gett barn- och utbildningsnämnden två rekommendationer för att 

utveckla verksamheten utifrån rubricerad granskning. 

Kommunrevisionen besvaras i enlighet med nedanstående; 

Rekommendation 1:  Barn- och utbildningsnämnden antar aldrig någon internbudget för 

år 2019. Nämnden bör anta sin egen internbudget för att sätta 

ramar och ambitionsnivån för de olika verksamheterna. 

Åtgärd 1:  Barn- och utbildningsnämnden har antagit en internbudget för  

år 2020.  

Rekommendation 2:  Barn- och utbildningsnämnden bör vidare anta sin egen 

verksamhetsplan för året.  

Åtgärd 2:  Barn- och utbildningsnämnden kommer under hösten att anta en 

verksamhetsplan för 2021 utifrån politiskt fastställda riktlinjer för 

Tibro kommuns styrmodell.   

Ärendet 

Kommunrevisionen har genom PwC genomfört en grundläggande granskning avseende 

hur nämndernas förvaltning skett avseende styrning och måluppfyllelse. Granskningen är 

sammanställd i en rapport där resultat och rekommendationer framgår. 

Kommunrevisionen önskar senast 2020-05-31 svar på vilka åtgärder styrelse och 

nämnder vidtar med anledning av rapporten. 

För barn- och utbildningsnämndens del handlar det om att nämnden inte fattat beslut om 

internbudget för sin verksamhet och att nämnden inte har antagit en plan för sin 

verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden har inför 2020 fattat beslut om sin interna 

budget gällande budget 2020. Inför budget 2021 ska verksamhetsplaner antas enligt 

Riktlinjer för Tibro kommuns styrmodell, som antogs under 2019.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-05-12, BUNAU § 61 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-05-05 
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• Grundläggande granskning, Tibro kommuns revisorer Mars 2020  

Beslut delges 

Kommunrevisionen  

___________________ 
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 Dnr 2020-000050 04 

BUN § 71 Budgetuppföljning prognos 1, 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 4,1 mnkr vid 

budgetuppföljning 2020, prognos 1.  

Barn- och utbildningsnämnden redovisar omställningskostnader på 10,9 mnkr vid 

budgetuppföljning 2020, prognos 1. 

Några åtgärder utifrån redovisad prognos behöver inte vidtas. 

Förvaltningens redovisning av orsaker och åtgärder till de förändrade sjuk- och frisktalen 

för personal inom nämndens ansvarsområde i enlighet med uppdraget från nämndens 

sammanträde 2020-04-28, BUN § 56 noteras.   

Ärendet 

Ekonomi 

Driftprognos samt prognos för omställningar 

Barn- och utbildningsnämnden           

Prognos 200430 (mnkr)             

       

Verksamhetsområde (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Restr. Pandemi Omställning 

Nämnd o Gemens.resurser 13,5 15,1 -1,6 0,01 0,03 -1,8 

Förskola 67,0 66,6 0,4 0,40 0,00 0,0 

Grundskola 145,1 145,5 -0,4 0,59 0,39 -1,5 

Gymnasieskola 57,1 57,3 -0,1 0,01 -0,22 -1,1 

Kompetenscenter 14,2 19,2 -5,0 0,00 0,80 -6,5 

S:a nämnd 296,9 303,6 -6,8 1,01 1,00 -10,9 
 

 
Barn och utbildningsförvaltningen har avvikelse i driftsbudgeten med ett överskott på 

4,1 mnkr. Överskottet kommer dels av att verksamheterna håller restriktivitet, 1 

mnkr, samt minskade kostnader utifrån pandemin ca 1mnkr. Dels från minskade 

interkommunala kostnader för gymnasielever med ca 1,5 mnkr vilket beror på att 

ett lägre antal elever beräknas komma in på ett nationellt program till hösten. 

Vuxenutbildningen har också en ökad intäkt för sålda utbildningar med 0,5 mnkr.  

Barn och utbildningsförvaltningen har utifrån tidigare beslut om att köpa 

vuxenutbildning fån Skövde kommun och nedläggning av gymnasieskolan m.m. 
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också en beräknad omställningskostnad med 10,9 mnkr 2020. Dessa kostnader 

ligger utanför verksamheternas budget.   

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-05-12, BUNAU § 60 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-05-04  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

___________________ 
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 Dnr 2020-000094 08 

BUN § 72 Motion - om att förbjuda slöja i Tibro 

kommuns förskolor och grundskolor 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta avslå motionen om att förbjuda slöja i kommunens 

förskolor och grundskolor med anledning av att rätten att bära religiös klädsel är skyddad 

genom lag 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot beslutat och meddelar att 

de avser att före protokollets justering komma in med en skriftlig reservation.  

Ärendet 

En motion om att förbjuda muslimsk slöja i kommunens förskolor och grundskolor har 

överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Motionärerna skriver bland annat att skolan ska verka för jämställdhet, men att de anser 

att det är omöjligt om vissa flickor ska bära slöja och menar att slöjförbud är en nödvändig 

åtgärd för att komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Motionärerna 

föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta att införa förbud mot religiös slöja i Tibro 

kommuns förskolor och grundskolor. 

Rätten att bära religiös klädsel är emellertid skyddad genom regeringsformen, 

europakonventionen och diskrimineringslagen. Att generellt förbjuda viss klädsel 

representativ för en specifik religion skulle därmed inkräkta på religionsfriheten och vara 

diskriminerade mot barn/elever/personal i Tibro kommuns förskolor och grundskolor. 

 

Förslag till beslut under överläggningarna  
 
Förslag 1: Arbetsutskottets förslag om att avslå motionen.  

Förslag 2: Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner genom acklamation att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag om att avslå motionen.  
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-05-12, BUNAU § 62 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-04-20 

• Dom i Arbetsdomstolen, 2018-08-15, Diskrimineringsgrund: Religion eller annan 

trosuppfattning, Diarienummer: ANM 2017/638  

• DO Tillsynsbeslut 2017-08-28 – Arbetsgivares klädpolicy, (GRA 2017/26) 

• Beslut från Skolinspektionen 2011, (dnr 42-2011:3737, dnr 42-2011:3511) 

• Motion om att förbjuda slöja i kommunens förskolor och grundskolor, 2019-12-20      

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2020-000191 612 

BUN § 73 Uppföljning av Introduktionsprogrammen, 

läsåret 2019/2020 

Beslut 

Uppföljningen av Introduktionsprogrammen för läsåret 2019/2020 godkänns.  

Ärendet 

Introduktionsprogrammen (IM) ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett 

nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer 

en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen 

mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan 

det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid. 

Det finns fyra introduktionsprogram varav Tibro erbjuder de tre sistnämnda; 

Programinriktat val (IMV), Yrkesintroduktion (IMYRK), Individuellt alternativ (ININD), 

Språkintroduktion (IMSPR). 

Uppföljning IM ska ingå i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet, men tills det har 

förverkligats fullt ut så kommer IM att följas upp som ett separat ärende till nämnden. 

Uppföljningen innefattar: 

• de programinriktningar som anordnas i Tibro samt gruppindelningar 

• antalet elever vid läsårsstart, per den 29 april 2020 samt prognos  

inför läsåret 2020/21 

• elevgenomströmning 

• organisation och undervisning   

• framtida utveckling 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-05-12, BUNAU § 58 

• Tjänsteskrivelse från Nyboskolan, 2020-05-05 

___________________ 
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 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 74 Folkhälsofrågor 2020 

Beslut 

Ärendet lämnas därhän då ingen information lämnas i ärendet.       

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring folkhälsofrågor.       

___________________ 
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 Dnr 2020-000020 79 

BUN § 75 Barnrättsfrågor 2020 

Beslut 

Ärendet lämnas därhän då ingen information lämnas i ärendet.       

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring barnrättsfrågor.       

___________________ 
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 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 76 Fadderverksamheten 2020 

Beslut 

Ärendet lämnas därhän då ingen information lämnas i ärendet.      

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten.       

___________________ 

 



 Sida 21 (21) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-05-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000232 000 

BUN § 77 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 5, 2020 

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Information: 

a) Eventuell evakuering av Kullerbyttan på grund av att ventilationen måste åtgärdas. 

b) Ansvaret för fastigheterna på Minizoo läggs på Samhällsbyggnad. 

c) Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av fullmäktige att bereda en 

motion om Drogpolicy.(Dnr 2020-000210   08)  

d) Information om hur skolavslutningarna kommer att genomföras med anledning av 

Corona. 

e) Inkommande skrivelse från personal på Nyboskolan. (dnr 2020-000278   108).  

___________________ 

 


