
 Sida 1 (18) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-09-01  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Plats och tid Näringslivets Hus, tisdagen den 1 september 2020 kl 13:00-16:30 
Beslutande Alda Danial (L),    Ordförande 

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

Ej tjänstgörande ledamöter  

Övriga deltagande Madelene Wallenius  Handläggare 
Eva Gustavsson    Förvaltningschef 
Frida Blomqvist   Kanslistchef § 93 
Erika Vikström   Trafikplanerare § 93 
Emma Lindblad   Kommunstrateg § 94 
Johan Wernvik   Kvalitetsstrateg § 94-96 
Mattias Gustafsson  Utvecklingsledare § 96-97 

 
Utses att justera Anne-Marie Wahlström (S)   
Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-09-08  
 

Underskrifter 
Sekreterare  Paragrafer §§ 89-101 

 Madelene Wallenius  
Ordförande   
 Alda Danial (L)  
Justerare   
 Anne-Marie Wahlström (S)  
 

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

 
Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-09-01 
Anslagsdatum 2020-09-09 Anslag tas ner 2020-10-01 
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
Underskrift  
 Madelene Wallenius 



 Sida 2 (18) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-09-01  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
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 Dnr 7799  

BUN § 89 Val av justerare 
Beslut 

Anne-Marie Wahlström (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 90 Godkännande av dagordning 
Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 91 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 
Beslut 

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

___________________ 

 



 Sida 6 (18) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-09-01  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 Dnr 2020-000400 002 

BUN § 92 Delegeringsbeslut och anmälan om 
kränkande behandling nummer 7, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 
om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 2 september 2020, § 92, 
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 juni-31 juli 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 7, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-09-01 

___________________ 
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 Dnr 2020-000359 623 

BUN § 93 Skolskjuts inom Tibro kommun 
Beslut 

Nämnden noterar information kring gällande bestämmelser om rätten till skolskjuts för 
varje skolform, barn- och utbildningsnämndens ansvar avseende skolskjuts, kommunens 
rutiner och hantering kring ansökningsförfarande och beslut om skolskjuts samt hur 
kommunens beslut kan överklagas. 
 
Nämnden ger Kollektivtrafikkontoret i uppdrag att revidera Skolskjutsreglementet inför 
nästa läsår 2021/2022 och reglementet presenteras sedan för nämnden i april 2021.  

Ärendet 

Information från Kollektivtrafikkontoret om rätten till skolskjuts i Tibro kommun, barn- och 
utbildningsnämndens ansvar avseende skolskjuts, kommunens rutiner och hantering kring 
ansökningsförfarande och beslut om skolskjuts samt hur kommunens beslut kan 
överklagas organisation. 

Rätt till skolskjuts 

I skollagen finns bestämmelser om rätten till skolskjuts för varje skolform. Kommunen är 
skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola (SL 10 kap 32 §) och 
särskola (både grundsärskolan och gymnasiesärskolan) (SL 11 kap 31§), om det behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan 
särskild omständighet. För barn i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för 
kommunen att svara för skolskjuts men det är skäligt att de får skolskjuts på samma sätt 
som elever i grundskolan. Skyldigheten gäller endast om eleven går i den skola 
kommunen anvisat.  

Kommunen har ingen laglig skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever (utom 
gymnasiesärskolan), däremot har gymnasieelever (t o m vårterminen det år de fyller 20 
år) rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen 
(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, se reglemente för 
elevresor gymnasieelever i Tibro kommun. 

Ansökningsförfarande och beslut 

Beviljande av skolskjutsar utifrån villkoren om färdvägens längd (med hänsyn till 
avgränsade bostadsområden) sker per automatik via kollektivtrafikkontorets administrativa 
system och kräver ingen särskild ansökan. Beslut om rätt till skolskjuts enligt kommunens 
reglemente tas i första hand av trafikplanerare på Kollektivtrafikkontoret för förskoleklass 
till grundskoleår 9/10.   
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Elever som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd och önskar 
åberopa trafiksäkerhet, funktionshinder eller annan särskild omständighet skall inkomma 
med särskild ansökan om skolskjuts. Särskild ansökan gäller även för skolskjuts vid 
växelvis boende. Beslutet grundar sig på utredning som gjorts av trafikplanerare, och är 
fattat med stöd av delegering från barn och utbildningsnämnden i Tibro. 
Handläggningstiden är upp till fyra veckor. 

Överklagande 

Kommunens beslut avseende skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrättsdomstolen 
enligt anvisningar som bifogas beslutet.  

Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än den som kommunen skulle ha 
placerat eleven i kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-08-18, BUNAU § 80 

• PPT – Uppdrag skolskjuts, 2020-08-18 

• Skolskjutsreglemente för Tibro kommun, 2017-08-01 

Beslut delges 
Kollektivtrafikkontoret 

___________________ 
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 Dnr 2019-000435 00 

BUN § 94 Tibro kommuns styrmodell  
Beslut 

Nämnden noterar informationen avseende Tibro kommuns styrmodell samt nämndens 
och förvaltningens arbetsprocess med att implementera styrmodellen inom det egna 
ansvarsområdet.  

Ärendet 

Efter särskilt önskemål från barn- och utbildningsnämnden sker en föredragning kring de 
av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjerna för Tibro kommuns styrmodell”, som började 
gälla från den 1 januari 2020. 

Politisk styrning handlar om att styra organisationen så att den politiska viljan får 
genomslag. Politisk styrning sker genom både struktur och kultur. Med struktur menas till 
exempel kommunens organisation, nämndernas reglementen, kommunens styrdokument 
och processer medan kultur till exempel handlar om medledarskap, kommunikation, 
samarbete och dialog. En styrmodell är de förtroendevaldas verktyg för att styra Tibro 
kommuns verksamheter. Strukturen i modellen främjar tilliten inom organisationen och 
mellan kommunen och kommunens invånare och dess intressenter. Den tillitsbaserade 
styrningen bygger på att tillit finns till att kärnverksamheten har kunskap om verksamheten 
och att viljan finns att genomföra sitt arbete på bästa sätt, utan detaljerad styrning, med 
nyttan för medborgaren i fokus. ”Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att lita 
på att människor i kärnverksamheten har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt 
arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning och att organisationens viktigaste uppdrag är att 
skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och medborgare. 
I riktlinjen för Tibro kommuns styrmodell finns övergripande beskrivning av målstyrningens 
delar som ska styra på såväl politisk nivå som på förvaltningsnivå. Verksamheten styrs av 
det nationella uppdraget och utgår från gällande lagstiftning samt av kommunens interna 
styrdokument.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-08-18, BUNAU § 76 

• PPT – Visionsarbete och verksamhetsplan BUN inför 2021, 2020-08-18 

• Riktlinjer för Tibro kommun styrmodell, Kommunstyrelsens dnr 2019-332  

• Kommunfullmäktige 2019-11-29, KF § 145 

___________________ 
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 Dnr 2020-000353 600 

BUN § 95 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - 
uppföljning 2 

Beslut 

Kvalitetsuppföljning 2 för 2020 som innefattande förskolans service, närvaro och skolplikt 
samt skolan och omvärlden fastställs.  

Presenterade underlag från uppföljningen ska användas i framtagandet av barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att årligen följa upp verksamhetens kvalitet 
och likvärdighet. 

För samtliga verksamheter förutom arbetsmarknadsenheten finns statliga och kommunala 
styrdokument som reglerar verksamheten i form av skollag, grund- och gymnasie-
förordning, läroplaner, kurs- och timplaner samt kommunala mål- och budgetdokument. 

Redovisningen av verksamhetens resultat finns i dokumentet ”Verksamhetsanalys 2 
2019-2020 – Barn- och utbildningsnämnden”. 

Redovisningen omfattar: 

• Förskolans servicekvalitet – hur vårdnadshavare uppfattar kvaliteten i förskolan 

• Främja närvaro och bevaka skolplikten i grundskolan 

• Skolan och omvärlden – antagna till gymnasiet 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-08-18, BUNAU § 77 

• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning 2020-08-14 

___________________ 
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 Dnr 2020-000270 04 

BUN § 96 Revidering av grundskolans 
resursfördelningsmodell 

Beslut 

Nämnden beslutar att förvaltningen inrättar en budgetpost från grundskolans budget för 
2021, enligt tidigare beslutad handlingsplan, om 200 t kr. Fördelning av denna beslutas i 
maj månad av barn- och utbildningsnämnden för det år budgeten gäller. Om inga behov 
finns delas potten lika utifrån elevantal. 

De socioekonomiska faktorerna fastställs enligt följande: 

• Aktivt arbete med socioekonomisk fördelning 

• Eftergymnasial utbildningsnivå på den vårdnadshavaren med högst utbildning > 50 
% 

• Invandringsår de två senaste åren > 5 % 

• Ekonomiskt bistånd > 8 % 

• En vårdnadshavare > 5 % 

 
Nämnden beslutar avsätta 3,5 % av grundskolans ram för socioekonomisk fördelning. 

Nämnden beslutar avsätta 600 tkr till små skolenheter. 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ge förslag på riktlinjer för tilläggsbelopp senast 
under oktober månad 2020 samt att dessa riktlinjer för tilläggsbelopp föreslås gälla från 
budgetåret 2021 

Reservation 
Maria Maric (KD) reserverar sig mot fastställande av de socioekonomiska faktorerna.  

Ärendet 

Grundskolans resursfördelningsmodell fördelar resurser till förskoleklass, fritidshem och 
årskurs 1-9. Resurserna ger varje rektor sin rambudget. Rektor beslutar sedan om hur 
rambudgeten används utifrån elevers behov.  

En del av nämndens styrning innebär att besluta om en resursfördelningsmodell, följa upp 
samt revidera denna vid behov. 

Förvaltningen har analyserat resursfördelningen mellan förskoleklass, fritidshem och 
grundskola årskurs 1-9. Detsamma gäller resursfördelningen mellan enheterna. 
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Förvaltningen föreslår att inrätta en budgetpost från grundskolans budget för 2021, enligt 
tidigare beslutad handlingsplan, om 200 t kr. Fördelning av denna beslutas i maj månad 
av barn- och utbildningsnämnden för det år budgeten gäller. Om inga behov delas potten 
lika utifrån elevantal. Exempel på insatser är handledning och kompetensutveckling för 
personal i våra grundskolor. 

Förvaltningen föreslår att förändra de socioekonomiska faktorerna enligt följande; 

• Aktivt arbete med socioekonomisk fördelning. 

• Eftergymnasial utbildningsnivå på den vårdnadshavaren med högst utbildning > 50 
% 

• Invandringsår de två senaste åren > 5 % 

• Ekonomiskt bistånd > 8 % 

• En vårdnadshavare > 5 % 

• Andelen pojkar > 60 % 
 

Förvaltningen föreslår att nämnden avsätter 3,5 % av grundskolans ram för 
socioekonomisk fördelning.  
 
Förvaltningen föreslår också att nämnden avsätter 600 tkr till mindre skolenhet.  
 
Förvaltningen föreslår nämnden att uppdra förvaltningen att ge förslag på riktlinjer för 
tilläggsbelopp senast under oktober månad. Riktlinjer för tilläggsbelopp föreslås gälla från 
budgetåret 2021. 

Förslag till beslut under överläggningar 

Förslag 1: Micael Algotssons (C) förslag om att stryka andelen pojkar > 60 % från 
beslutet. 
Förslag 2: Maria Maric (KD) förslag om att låta andelen pojkar > 60 % kvarstå i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner genom acklamation att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller Micael Algotssons förslag om att stryka andelen pojkar > 60 
%.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-08-18, BUNAU § 78 
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• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning 2020-08-14 

• Presentation av elevpengsmodell 2020-08-14 

___________________ 
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 Dnr 2020-000364 04 

BUN § 97 Utökad sommarlovssatsning hösten 2020 
Beslut 

Nämnden godkänner ordförandebeslutet om att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna barn- och utbildningsnämnden nyttjar tilläggsanslaget, som tilldelades nämnden 
i mars 2020 för feriepraktik för ungdomar sommaren 2020, till den utökande satsningen 
”Sommarjobb och jobb för unga”.   

Ärendet 

Arbetsförmedling (AF) har på uppdrag av regeringen utökat satsningen på 
feriepraktik/sommarjobb för ungdomar i åldern 15-18 år genom ”Sommarjobb och jobb  
för unga”. Denna satsning kommer att vara för de unga som gått ut gymnasiet och som 
har fyllt 18 år. Satsningen ger ytterligare ca 100.000 SEK till kommunen att söka från AF. 
Dessa är endast tillgängliga genom att teckna avtal senast den 31 augusti 2020. 

Tibro kommun har tidigare beslutat att avsätta medel till feriepraktik, vilket inte 
genomfördes på grund av COVID-19. När förutsättningar nu ändrats bör tidigare beslut 
ändras så medel till feriepraktik används till den utökade satsningen hösten 2020 samt att 
tillgängliga medel från arbetsförmedlingen söks. 

Snarast därefter bör arbetstillfällen säkerställas så ungdomar inom målgruppen kan 
erbjudas arbete från 1 oktober till 31 december 2020. 

Med anledning av ovanstående kan beslut från barn- och utbildningsnämnden inte 
inväntas därför hanteras det genom ordförandebeslut enligt kommunallagen 6 kap. § 39 
samt enligt nämndens delegeringsordning nummer 1:10.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-08-18, BUNAU § 79 

• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-08-18, BUNAU § 79 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-08-13 

• Ordförandebeslut    

___________________ 
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 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 98 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 2020-000020 79 

BUN § 99 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.       

___________________ 

 



 Sida 17 (18) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-09-01  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 100 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 2020-000354 000 

BUN § 101 Tillkommande information, rapporter och 
inbjudningar nummer 7, 2020 

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Information: 

a) Lägesrapport kring ledningsorganisationen och det administrativa chefsstödet 
inom Barn & Utbildning 

b) Inkomna synpunkter angående skolmåltider har hänvisats till Kostenheten. 

c) Överklagningsärende avseende byte av grundskola under pågående skolgång 

d) Utlämning av lunchlådor för gymnasieelever i årskurs 2 och 3, folkbokförda i Tibro 
kommun. 
   

___________________ 
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