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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-12-01  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 1 december 2020 kl 13:00-16:20 

Beslutande Alda Danial (L), Ordförande 
Ann-Britt Danielsson (M), 1:e vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström (S) 
Ingela Lager (S) 
Andreas Rännare (S) 
Maria Maric (KD) 
Åse Nicklasson (SD) 
Leif Widsing (SD)    tjg ers 
Micael Algotsson (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Hampus Borg (M)   ej tjg ers 
 

Övriga deltagande Monika Kronqvist                         Handläggare 
Eva Gustavsson                          Skolchef 
Bodil Sandnes                             Handläggare           §   135 
Johan Wernvik                            Kvalitetsstrateg       §§ 137-138 
 

  

 
Utses att justera Åse Nicklasson (SD)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset   2020-12-09 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 131-143 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Åse Nicklasson (SD)  
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ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2020-12-01 

Anslagsdatum 2020-12-10 Anslag tas ner 2021-01-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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BUN § 131 Val av justerare 

Beslut 

 Åse Nicklasson (SD) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.    

___________________ 
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BUN § 132 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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BUN § 133 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

17 november 2020 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000567 002 

BUN § 134 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 10, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 1 december 2020, § 134, 

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 oktober 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 

beslutanderätten genom att själva ta över ärendet och fatta beslut.      

Beslutsunderlag 

 Delegeringsförteckning nummer 10, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-12-01     

___________________ 
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 Dnr 2020-000046 630 

BUN § 135 Aktuell förskolekö och elevstatistik 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisad statistik, avseende antalet inskrivna barn 

i förskola/fritidshem, aktuell barnomsorgskö samt antal barn födda  

2005 – 2020 boende i Tibro kommun.  

Ärendet 

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

barn födda 2005 – 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 

20-01-31 

Avstämningsdag 

20-04-30 

Avstämningsdag 

20-07-31 

Avstämningsdag 

20-10-31 

November  3 13  

December   8  

Januari   16 31 

Februari    8 

Mars    5 

April    7 

Maj    2 
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Antal inskrivna barn i förskola och skolbarnomsorg 

 31 oktober 

2019 

31 januari 

2020 

30 april 

2020 

31 juli 

2020 

31 oktober 

2020 

Förskola 515 549 560 522 505 

Skolbarnomsorg 424 405 380 329 400 

Uppgifterna exkluderar den enskilda förskolan Solbacken, som har en egen 

barnomsorgskö motsvarande 34 platser. 

Antal barn födda 2005 – 2020 som bor i Tibro kommun 

Födelseår Oktober 

2019 

Januari 

2020 

April 

2020 

Juli 

2020 

Oktober 

2020 

2020  4 39 72 106 

2019 99 124 124 121 123 

2018 111 108 106 108 112 

2017 139 138 138 141 143 

2016 121 123 121 124 127 

2015 128 128 127 125 125 

2014 133 132 132 132 132 

2013 138 138 138 137 135 

2012 117 115 116 114 116 

2011 138 139 140 138 137 

2010 137 136 136 138 137 

2009 129 127 122 122 122 

2008 150 150 150 151 152 

2007 128 127 127 126 128 

2006 142 144 143 142 142 

2005 121 121 122 124 124 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2020-11-17, BUNAU § 109 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-10-31  

___________________ 
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 Dnr 2020-000166 04 

BUN § 136 Tibro kommuns feriepraktik 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se över 

dimensionering och kvalitetssäkring vad gäller Kompetenscenters verksamhet för att 

anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar där feriepraktik ska erbjudas till cirka 25 

ungdomar.   

Barn- och utbildningsnämnden uppmanar övriga nämnder att bidra till Tibro kommuns 

feriepraktikverksamhet inför 2021 på liknande sätt som barn- och utbildningsnämnden.  

Ärendet 

Feriepraktik är en viktig insats för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet förändrade 

ekonomiska förutsättningar för kommunen beror både på vilka medel som avsätts för 

kommunerna från staten och vilka medel som avsätts på kommunal nivå. Insatserna från 

statlig nivå varierar över åren.  Insatsen feriepraktik är så pass viktig för ungdomars 

utveckling och bör inte vara avhängig statliga medel. Därför bör kommunala medel 

avsättas i budget barn och utbildningsförvaltningen om 25 platser.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2020-11-17, BUNAU § 110 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-10-26 

Beslut delges 

 

Övriga styrelser och nämnder 

___________________ 
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 Dnr 2020-000439 003 

BUN § 137 Internkontrollplan 2021 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar prolongera nämndens internkontrollplan för 2020, 

att gälla även för verksamhetsåret 2021, med ett tillägg om barn- och elevers vistelse-

/arbetsmiljö som tillkommande punkt åtta.  

Ärendet 

Enligt ”Reglementet för intern kontroll för kommunstyrelse och övriga nämnder i Tibro 

kommun”, så ska varje nämnd inför varje år upprätta och anta en internkontrollplan. 

Planen ska säkerställa att följande mål nås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  

Innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa 

att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd 

verksamhetsinriktning och mål. 

• Tillförlitlig redovisning och rapportering av verksamheten  

Innebär att kommunstyrelse och nämnder har tillgång till rättvisande räkenskaper 

och verksamhetsuppföljning. 

• Efterlevnad av tillämpliga regelverk  

Innebär att lagar, regler och interna styrdokument ska följas när det gäller 

kommunens styrprocess och den löpande verksamhetsutövningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd internkontrollplan för 2020 som har följts 

upp enligt plan av barn- och utbildningsnämnden. Fastställda moment i internkontrollplan 

för 2020 äger god relevans intern kontroll för 2021. Rådande omständigheter gör att 

förvaltningen föreslår nämnden att prolongera nämndens internkontrollplan för 2020, att 

gälla även för verksamhetsåret 2021.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2020-11-17, BUNAU § 112 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-11-11 

Reglemente för intern kontroll 

Förslag till internkontrollplan för 2021 
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___________________ 
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 Dnr 2020-000520 04 

BUN § 138 Verksamhetsplan och budget 2021 för 

barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa Verksamhetsplan med budget för 2021. 

Budget fördelad per budgetansvar samt investeringsbudget för 2021.  

Tillkommer gör tilläggsbidrag och särskilt riktade statsbidrag som fördelas till 

verksamheter i enlighet med fattade beslut 

Reservation  

Åse Nicklasson (SD)  reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.    

Ärendet 

Fördelning av budget 

Budget 2021 avser rambudget. Ramen går till skolenheten och fördelas därefter till 

respektive budgetansvar och budgetansvarig Vid lagd detaljbudget blir fördelningen 

mellan en enhets budgetansvar annorlunda. Varje chef fördelar sina ramar utifrån de 

behov som varje chef ser inom sina olika ansvarsområde. Grundsärskolan och 

autismgrupp har anslagsfinansierad budget och fördelas därmed inte via elevpeng. 

Grundskolan tilldelas dels riktad budget såsom medel för kuratorer, resa Krakow samt 

gemensamma medel för modersmål dels utifrån fördelningsmodellen via elevpeng. 

Beviljade tilläggsbelopp samt statsbidrag läggs ut i detaljbudget utanför ram. 

Satsningar i budget 2021 

Ökad kostnad för bättre arbetsmiljö för chefer 2021 som är ett prioriterat område. En 

utökning av rektor förskola, ökat administrativt stöd samt utrymme för vidare 

förstärkningar av ledningsorganisationen finns med i budget.  
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Behov av investeringar inom förvaltningen är företrädesvis uteleksaker och ev. 

anpassningar för särskilda behov. Investeringar görs utifrån uppkomna behov  

Tabell: investeringar, tkr 

Projekt 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Inventarier/ investeringar 500 500 500 

     

     

Summa tkr 500 500 500 

 
  

Förslag till beslut under överläggningar 

Förslag 1: Arbetsutskottets förslag att besluta fastställa Verksamhetsplan med budget för 

2021.Budget fördelad per budgetansvar samt investeringsbudget för 2021. Tillkommer gör 

tilläggsbidrag och särskilt riktade statsbidrag som fördelas till verksamheter i enlighet med 

fattade beslut. 

Förslag 2: Åse Nicklasson (SD) och Leif Widsing (SD) tilläggsyrkande på ett annat 

besparingsförslag än på resurspersonal. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner genom acklamation att Barn- och 

utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag om att besluta fastställa 

Verksamhetsplan med budget för 2021. Budget fördelad per budgetansvar samt 

investeringsbudget för 2021. Tillkommer gör tilläggsbidrag och särskilt riktade statsbidrag 

som fördelas till verksamheter i enlighet med fattade beslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2020-11-17, BUNAU § 113 

Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning 2020-11-16  

Verksamhetsplan och budget för barn- och utbildningsnämnden 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-03, BUN § 125  

Förändringar statsbidrag 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige   
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___________________ 
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 Dnr 2020-000493 600 

BUN § 139 Sammanträdestider för barn- och 

utbildningsnämnden 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa nämndens sammanträdes- 

dagar och tider för 2021 enligt upprättat förslag.  

Ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar och tider för barn- och utbildningsnämnden, 

verksamhetsåret 2021. 

Arbetsutskottet, kl 08.30-12.00 Barn- och utbildningsnämnd, kl. 13.00-ca 16.00 

12 januari 26 januari 

9 februari 23 februari 

9 mars 23 mars 

6 april 20 april 

11 maj 25 maj 

8 juni 22 juni 

31 augusti 14 september 

28 september (5 oktober vid behov) 12 oktober 

26 oktober 9 november 

23 november 7 december 

14 december Januari 2021 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2020-11-17, BUNAU § 115 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-11-04  
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 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 140 Fadderverksamheten 2020 

Beslut 

 Alda Danial (L) och Ann-Britt Danielsson (M) informerade om besök på Häggetorpsskolan   

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 § 141 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 2020-000019 77 

BUN § 142 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 2020-000546 000 

BUN § 143 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 10, 2020 

Beslut 

c) En återkoppling ska ske till nämnden efter att rektor på Nyboskolan har träffat berörd 

elev och dennes vårdnadshavare.   

e) Rektor på Ransbergs skola bjuds in till arbetsutskottets sammanträde den  

15 december för att lämna en lägesrapport kring skolutvecklingsprojektet, 

”Nybyggnation Ransbergs skola”.  

Övrig information och anmälda ärenden noteras.  

Ärendet 

Information: 

a) Anmälan av inkommen MotionInformation om förskolebarn som vistas 15 timmar  

Motion om ”Ny förskola i Tibro tätort” har överlämnats av fullmäktige till nämnden 

för beredning.  

b) Anmälan om Lärarförbundets skolranking 2020 - Bästa skolkommun   

c) Öppet brev till barn- och utbildningsnämnden  

Elev vid Nyboskolan har skrivit till nämnden om den upplevda skolsituationen på 

Nyboskolan. Skolchef redogör för ärendets hantering. 

d) Pandemin 

Skolchef redogör för aktuellt pandemiläge samt förvaltningens utförda och 

planerade insatser. 

e) Rapport samrådsmötet Ransbergs skola.  

f) Möte med kommunens revision 

Presidiet ska möta revisionen den 14 december, kl 17.30 

g) Maria Maric tackar för sin tid i BUN, Hon går vidare till annat uppdrag och ersätts 

av Sara Holm  

h) Information om 15-timmars barn som går på Förskolan.  

___________________ 


