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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-06-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Plats och tid Näringslivets Hus, Eken, tisdagen den 23 juni 2020 kl 13:00-15:30 
Beslutande Alda Danial   (L),  Ordförande 

Ann-Britt Danielsson (M),  1:e vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström (S) 
Ingela Lager  (S) 
Maria Marić   (KD) 
Åse Nicklasson   (SD) 
Leif Widsing   (SD) Ersätter K. By 
Micael Algotsson (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter  

Övriga deltagande Madelene Wallenius   Handläggare 
Eva Gustavsson  Förvaltningschef 
Mariethe Magnehed  Rektor IM-programmet  § 82 
Johan Wernvik   Kvalitetsstrateg  § 83 
Mattias Gustavsson  Utvecklingsledare § 88 

 
Utses att justera Maria Marić (KD)   
Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-06-25 
 

Underskrifter 
Sekreterare  Paragrafer §§ 78-88 

 Madelene Wallenius  
Ordförande   
 Alda Danial (L)  
Justerare   
 Maria Marić (KD)  
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-06-23 
Anslagsdatum 2020-06-26 Anslag tas ner 2020-07-19 
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
Underskrift  
 Madelene Wallenius 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-06-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 Dnr 7799  

BUN § 78 Val av justerare 
Beslut 

Maria Marić (KD) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-06-23  
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 Dnr 7235  

BUN § 79 Godkännande av dagordning 
Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.  

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 80 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 
Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 
9 juni 2020 anmäls och läggs till handlingarna.  

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-06-23  
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 Dnr 2020-000292 002 

BUN § 81 Delegeringsbeslut och anmälan om 
kränkande behandling nummer 6, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 
om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 23 juni 2020, § 81, 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 1–31 maj 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 6, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-06-23 

      

___________________ 
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 Dnr 2020-000245 612 

BUN § 82 Plan för utbildning, 
introduktionsprogrammen läsåret 
2020/2021 

Beslut 

Planen - Introduktionsprogrammen Plan för utbildning 2020-2021 fastställs. 

Planen ska årligen revideras inför varje nytt läsår. 

  

Ärendet 

Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas 
av barn- och utbildningsnämnden. En sådan fastställd plan saknas idag. Planen bör utgå 
ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. 

Eftersom introduktionsprogrammen (IM) inte har en nationellt fastställd struktur blir Plan 
för utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga. En elev som har börjat 
på ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den 
plan som gällde när hon eller han påbörjade utbildningen. Eleven har också rätt att fullfölja 
utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen 
på ett mer precist sätt beskriver elevens mål med utbildningen.  

Planen för utbildningen ska minst innehålla: 

• vilket syfte utbildningen har 

• utbildningens längd samt 

• vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll 

 

Förslag till beslut under överläggningar 

Förslag 1: Arbetsutskottets förslag om att fastställa planen och att planen årligen ska 
revideras inför varje nytt läsår. 
Förslag 2: Åse Nicklasson (SD) och Leif Widsing (SD) tilläggsyrkande på att 
språkintroduktionen i fortsättningen inte ska ske i Tibro kommun utan istället erbjudas av 
Skövde kommun. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner genom acklamation att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag om att planen - 
Introduktionsprogrammen plan för utbildning 2020–2021 fastställs och att planen ska 
årligen revideras inför varje nytt läsår. 
 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-06-09, BUNAU § 70 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-06-01 

• Introduktionsprogrammen Plan för utbildning 2020-2021 Tibro kommun, 2020-06-
01 

___________________ 
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 Dnr 2020-000190 618 

BUN § 83 Uppföljning av det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA), 2020 

Beslut 

Uppföljning av Tibro kommuns aktivitetsansvar (KAA) per den 29:e maj 2020 godkänns. 

  

Ärendet 

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i 
kommunen. Detta ansvar omfattar ungdomar under 20 år som fullföljt sin skolplikt, det vill 
säga grundskola eller grundsärskola, men inte genomför eller har fullföljt utbildning på ett 
nationellt program i gymnasieskola, något Introduktionsprogram, gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning. För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas – studiebevis 
är inte tillräckligt. 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som 
omfattas av ansvaret, vid behov bidra med insatser för att ungdomarna ska starta eller 
återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning, dokumentera och föra register över de 
ungdomar som omfattas samt rapportera in dokumenterade uppgifter till Statistiska 
Centralbyrån. 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret redovisas  

• Inskrivna ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret 

• Inskrivna ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret baserat på ålder 

• Avhopp från gymnasieskolan  

 
Inskrivna ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret 

Totalt antal inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret 27 

b) KAA-U (Uppsökande/Bevakande) 17 

c) KAA-Å (Åtgärd) 10 

Det finns 27 ungdomar, upp till 20 års ålder, som inte är inskrivna på ett nationellt 
program, något introduktionsprogram alternativt har inte fått en gymnasieexamen.  
Av dessa finns 17 ungdomar där Tibro kommun arbetar uppsökande och 10 ungdomar 
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Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

där vi vet att det finns en åtgärd. Av de 27 ungdomar som är registrerade inom 
kommunernas aktivitetsansvar är 10 flickor och 17 pojkar.  

Inskrivna ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret baserat på ålder  

Ålder Inskrivna inom det kommunala aktivitetsansvaret 

16 5 

17 6 

18 6 

        19 10 

Det kommunala aktivitetsansvaret redovisat utifrån ålder. Den största åldersgruppen är de 
som är 19 år. 
 
Avhopp från gymnasieskolan (nationellt program eller introduktionsprogram) 

11 elever har hoppat av gymnasiet sen september 2018. Tibro kommuns operativa team 
kring kommunernas aktivitetsansvar arbetar med fokus på att få dessa ungdomar i 
aktivitet.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-06-09, BUNAU § 68 

• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-06-04 

___________________ 
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 Dnr 2020-000283 21 

BUN § 84 Detaljplan för kvarteret Alen 2 m fl, Tibro, 
Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att i skrivningarna 
i ”Detaljplanen, för kvarteret Alen 2 m.fl. ta hänsyn till.  

• Att storleken på en eventuell ny eller renoverad förskola bör innehålla minst sex 
avdelningar.  

• Att förskolan, Kullerbyttan är i mycket dåligt skick och inte heller är anpassad 
utifrån dagens storlek på barngrupper och pedagogik.  

• Att barn och utbildningsförvaltningen i nuläget inte ser behov av att utöka det totala 
antalet platser inom förskolan. 

  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska senast den 29 juni lämna synpunkter på detaljplanen 
för kvarteret Alen 2 m fl, Tibro, Tibro kommun. 

Planen Alen 2 m fl är beläget söder om Skövdevägen och direkt öster om Tidans strand i 
Tibro tätort, där Gamla Smulebergsskolan och förskolan Kullerbyttan finns idag. 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för helt ny eller delvis ny användning av 
kvarteret Alen 2. Planen syftar även till att skydda en bevarandevärd kulturmiljö. 
Detaljplanen görs så flexibel som möjligt med hänsyn till att den framtida användningen är 
osäker.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-06-09, BUNAU § 72 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-06-05 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-06-22 

• Plan- och Genomförandebeskrivning - Detaljplan för kvarteret Alen 2 m fl, 
Samhällsbyggnad, maj 2020 

• Plankarta – Detaljplan för kvarteret Alen 2 m fl, Tibro, Tibro kommun, 
Samhällsbyggnad 
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• Plansamråd – Detaljplan för kvarteret Alen 2 m fl, Tibro, Tibro kommun, 
Samhällsbyggnad 
 

Beslut delges 
Samhällsbyggnad 

___________________ 
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 Dnr 2020-000020 79 

BUN § 85 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 § 86 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.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 87 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 2020-000279 000 

BUN § 88 Tillkommande information, rapporter och 
inbjudningar nummer 6, 2020 

Beslut 

b) Extrainsatt sammanträde med Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskottet den 29 
september 2020. 

Övrig information noteras.  

  

Ärendet 

Information: 

a) Domslut från Länsstyrelsen 
Beslut från Länsstyrelsen angående barn- och utbildningsnämndens överklagande 
av föreläggande om städrutiner i skolor i Tibro kommun. 

b) Sammanträde med arbetsutskottet 
Behov av ett extrainsatt sammanträde med arbetsutskottet den 29 september 
2020.   

c) Arbetsmiljösituationen vid Nyboskolan 

d) Information om Tibro Kompetenscenter  
Utvecklingsledaren informerar om hur Tibro Kompetenscenter kommer vara 
uppbyggt till hösten 2020. 

e) Nybyggnationen Ransbergs skola 
Nämnden efterfrågar vilken arbetsmetod som skall arbetas med under 
nybyggnationen av Ransbergs skola. Nämnden vill säkerställa så att det blir ett 
skolutvecklingsprojekt. 

 

___________________ 
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