
 Sida 1 (14) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kompetenscenter, Eken, tisdagen den 3 november 2020 kl 13:00-16:00 

Beslutande Alda Danial (L), Ordförande 
Hampus Borg (M)                           Ersätter A-B Danielsson 
Pernilla  Hagstedt (S)                     Ersätter A-M Wahlström 
Ingela Lager (S) 
Andreas Rännare (S) 
Maria Maric (KD) 
Åse Nicklasson (SD) 
Leif Widsing (SD)                           Ersätter K By 
Micael Algotsson (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter  

Övriga deltagande Monika Kronqvist                           Handläggare 
Eva Gustavsson                             Förvaltningschef 
Johan Wernvik                               Kvalitetsstrateg            §§ 124-125 
Katarina Kjellberg                          Avdelningschef  SHB   § 126 

 
Utses att justera Micael Algotsson (C)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset,  2020-11-06 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 120-130 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Micael Algotsson (C)  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2020-11-03 

Anslagsdatum 2020-11-09 Anslag tas ner 2020-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

   

BUN § 120 Val av justerare 

Beslut 

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

________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

   

BUN § 121 Godkännande av dagordning 

Beslut 

 Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

   

BUN § 122 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

 Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från 

den 20 oktober anmäls och läggs till handlingarna     

___________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000517 002 

BUN § 123 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 9, 2020 

Beslut 

 Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 3 november 2020, § 123, 

godkänns.     

Ärendet 

 Redovisning av delegeringsbeslut fattade av barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsansvariga samt redovisning av anmälningar från rektorer till huvudmannen 

om kränkande behandlingar enligt bifogad förteckning för perioden 1–30 september 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 9, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-11-03.    

___________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2019-000366 003 

BUN § 124 Internkontrollplan 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av nämndens internkontrollplan 

2020 och de gemensamma momenten från kommunstyrelsens internkontrollplan 2020.  

Ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll så har nämnderna det yttersta ansvaret 

för att den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde är tillräcklig. Nämnder ska 

inför varje år upprätta och anta en internkontrollplan.  

Barn- och utbildningsnämnden ska följa upp beslutad internkontrollplan för 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott färdigställer kontrollrapporter till beslutad 

internkontrollplan tillsammans med tjänstepersoner vid arbetsutskottets möte den 20 

oktober. Utöver uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan har 

nämnden även fått i uppgift att följa upp två processer från kommunstyrelsens 

internkontrollplan, dessa har följts upp. Kontrollrapporter finns med som beslutsunderlag 

till arbetsutskottets sammanträde. 

Resultat och kommentar till avvikelser kommer framgå av barn och utbildningsnämndens 

internkontrollplan med resultat och kontrollrapporter, samt av kontrollrapporter av de 

processer i kommunstyrelsens internkontrollplan som ska följas upp av alla nämnder.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-10-20, BUNAU § 101 

 Tjänsteskrivelse från Barn- och utbildning, 2020-10-14 

 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan med kontrollrapporter för 2020 

 Reglemente för intern kontroll 

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  
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 Dnr 2020-000520 04 

BUN § 125 Verksamhetsplan och budget 2021 för 

barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna preliminär verksamhetsplan exklusive 

budget 2021 samt att definitivt fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 för 

barn- och utbildningsnämnden sker på nämndens sammanträde 1 december.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-11 § 5 att ge nämnderna i uppdrag att redovisa en 

ramminskning på 1 % i 2021 års driftbudget. 

Nämnderna ska även, tillsammans med budgetförslaget, presentera en verksamhetsplan 

för 2021.  

Verksamhetsplanen baseras på det förslag till strategiska mål som remitterats till partierna 

samt det uppdrag som kommunstyrelsen gav nämnderna i februari 2020 gällande 2021 

års driftbudget. Verksamhetsplanen med budget kommer därmed definitivt fastställas av 

barn- och utbildningsnämnden i december, eftersom förutsättningarna först då kommer att 

vara fastställda. Kommunfullmäktige förväntas besluta de strategiska målen i oktober och 

drift- och investeringsbudget för 2021 i november.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-10-20, BUNAU § 102 

 Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-10-16 

 Förslag verksamhetsplan 2021 Barn- och utbildningsnämnden, 2020-10-14 

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-06, BUN § 111 

___________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000424 21 

BUN § 126 Plansamråd Översiktsplan 2021 Tibro 

kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen samt beslutar att varje ledamot 

lämnar synpunkter via det egna politiska partiet.       

Ärendet 

Tibro kommuns nu gällande översiktsplan är daterad till 2012 och kommunen har fattat 

beslutet att göra en ny översiktsplan.  

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska visa kommunens vilja 

gällande byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med naturresurser. 

Planen ska utgöra vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut 

om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken.  

Tibro kommun har valt att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, lättare att 

ajourföra och den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet. Eftersom 

hög funktionalitet eftersträvas är kommunen även intresserad av synpunkter på 

användarvänlighet och teknisk aspekter på den digitala översiktsplanen.  

Kommunen betraktar samrådsskedet som en del av utvecklings- och 

förankringsprocessen för innehåll och utformning av översiktsplanen, såväl internt som 

externt.  

Synpunkter på planen ska vara skriftliga och kommunen tillhanda senast den 16 

november 2020. Översiktsplanen finns att läsa på kommunens webbplats. 

Nämndens ledamöter har sedan den 6 oktober haft möjlighet att skicka in sina synpunkter 

på översiktsplanen till nämndens sekreterare.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-10-20, BUNAU § 104 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-10-06 

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-06, BUN § 119 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 93 

 Digital Översiktsplan Tibro kommun – samrådshandling augusti 2020  
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Beslut delges 

Samhällsbyggnad 

___________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 127 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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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000020 79 

BUN § 128 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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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 129 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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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-11-03  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000488 000 

BUN § 130 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 9, 2020 

Beslut 

a) Ann-Britt Danielsson (M) och Anne-Marie Wahlström (S) deltar vid mötet med 
Samhällsbyggnadsnämnden den 27 oktober 2020. 

b) Nyboskolans arbetsmiljökartläggning ska skickas ut till nämndens ordinarie 
ledamöter. Information om hur arbetet fortskrider på Nyboskolan önskas kontinuerligt. 

c)  Ordförande kan inte delta vid detta datum.  Nytt datum för möte blir 14 december 
2020.   

 

d-e) Övrig information noteras.      

Ärendet 

Tillkommande information:  
 

a)  Samhällsbyggnadsnämnden vill, som ansvarig beställare, föra en diskussion med 
verksamhetsansvariga nämnder om byggprojektet Ransberg skola och bjuder in till 
möte den 27 oktober kl 10-12.  

 
b) Förvaltningschef informerar om Nyboskolans arbetsmiljökartläggning och 

handlingsplan. 
  

c) Revisorerna önskar träff med barn- och utbildningsnämndens presidie den 28 
oktober kl 15.15-16.00. 

  
d) Förvaltningen har lämnat yttrande till Barn- och elevombudet gällande ett 

elevärende vid Ransbergs skola. 
  

e) Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) vill informera nämnden om att MÖS under 

början av 2021 ämnar kontrollera om det finns PCB i lokaler som används i 

grundskolor, fritidshem, förskoleklasser, gymnasier och förskolor.      

___________________ 

 


