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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 26 januari 2021 kl 13:00-16:00 

Beslutande Alda Danial (L), Ordförande 
Ann-Britt Danielsson (M), 1:e vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström (S) 
Ingela Lager (S) 
Andreas Rännare (S) 
Sara Holm (KD) 
Åse Nicklasson (SD) 
Kristoffer By (SD)   kl.13:00-15:30 
Micael Algotsson (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Hampus Borg (M) 
Ulf  Lindström (SD)  Tjg. Ers. 15:30-16:00 

Övriga deltagande Monika Kronqvist                    Handläggare 
Eva Gustavsson                      Förvaltningschef 
Johan Wernvik                        Kvalitetsstrateg                  § 5-7 
Christopher Nilsson                 Rektor Ransbergs skola    § 12 

  

 
Utses att justera Ann-Britt Danielsson (M)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset  2021-02-01 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-15 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Ann-Britt Danielsson (M)  
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ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Anslagsdatum 2021-02-02 Anslag tas ner 2021-02-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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BUN § 1 Val av justerare 

Beslut 

 Ann-Britt Danielsson (M) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll     

___________________ 

 



 Sida 5 (23) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  

BUN § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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BUN § 3 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträde med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

15 december 2020 och 12 januari 2021 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000654 002 

BUN § 4 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 11 och 12 , 

2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 26 januari 2021, § 4 godkänns.     

Ärendet 

Redovisning av delegeringsbeslut fattade av barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsansvariga samt redovisning av anmälningar från rektor till huvudmannen om 

kränkand behandlingar enligt bifogad förteckning för perioden 1 november – 31 december 

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 11 och 12, 2020 från Barn & Utbildning, 2021-01-26.     

___________________ 
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 Dnr 2020-000535 600 

BUN § 5 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - 

uppföljning 3 

Beslut 

Utifrån barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete, beslutar nämnden 

godkänna uppföljning tre för verksamhetsåret 2019/2020 innefattande barn- och 

utbildningsnämndens prioriterade mål, lagbundna verksamhetsformer utifrån nationella 

mål samt arbetsmarknadsenhetens verksamhet.  

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 2019-

2020 – Barn- och utbildningsnämnden” 

Redovisningen omfattar: 

• uppföljning av barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål 

• uppföljning av alla våra lagbundna verksamhetsformer utifrån nationella mål 

• uppföljning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-12-15, BUNAU § 122 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-12-08 

• Verksamhetsanalys – uppföljning 3 2019-2020 – Barn- och utbildningsnämnden 

• Presentation uppföljning 3, 2019-2020 

___________________ 
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 Dnr 2020-000652  

BUN § 6 Årsredovisning och bokslut 2020 Barn- 

och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera informationen om texter till Tibro kommuns 

årsredovisning 2020 och invänta slutgiltig formulering till nämndssammanträdet den 23 

februari 2021.  

Ärendet 

Lägesrapport kring Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2020.  

Bokslut 2020 redovisas vid nämndens sammanträde den 23 februari 2021.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-01-12, BUNAU § 3 

• Tjänsteskrivelse, Barn & Utbildning, 2021-01-07 

• Bilaga 2 - Barn- och utbildningsnämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål 

• Bilaga 3 - Nämndsprioriterade mål 

• Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse 

 

___________________ 
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 Dnr 2019-000392 106 

BUN § 7 Revisionens granskning av styrning och 

utveckling av utbildningen, november 

2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa redovisad uppföljning av upprättad 

handlingsplan utifrån Revisionens granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning 

och utveckling av utbildningen från november 2019.   

Uppföljning ska fortsatt ske kring de redovisade bristerna gällande dokumentstöd och 

rapporteringen till huvudman enligt årshjulet. Redovisning ska ske till nämndens 

sammanträde i maj 2021.  

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tibro kommun genomfört en 

granskning av styrning och utveckling av utbildningen. Granskningens syfte är att bedöma 

om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning. 

Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden.  

Utifrån genomförd granskning hösten 2019 var den samlade bedömningen att barn- och 

utbildningsnämnden ej säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning 

En handlingsplan upprättades för att rätta till de punkter som revisionen anmärkte på. 

Vid uppföljning av handlingsplanen i december 2020 framgår att förvaltningen har gjort 

klart vissa delar men har några delar kvar. De delar som inte är klara är delar som 

påverkats av corona samt av en hög arbetsbelastning. Vidare några delar som i och med 

den beslutade nya styrmodellen kommer att kräva andra dokument än som skulle 

upprättats 2020. Dessa delar har förvaltningen avvaktat med för att inte lägga tid på 

dubbelarbete.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-01-12, BUNAU § 4 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-01-11 

• Handlingsplan utifrån PwC-rapport med uppföljning   

• Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-25, BUN § 25 

• Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 17 
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• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-02-06 

• Förslag handlingsplan utifrån PwC-rapport med uppföljning   

• Missiv – styrning och utveckling av utbildningen, Tibro 

• Revisionsrapport – Styrning och utveckling av utbildningen 

___________________ 
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 Dnr 2020-000323 08 

BUN § 8 Motionsyttrande - Feriejobb 

Beslut 

Barn & Utbildning ansvarar för administrationen av feriearbetsplatser. Det är sedan upp till 

varje förvaltning att ta fram lämpliga feriearbetsplatser inom sitt verksamhetsområde.   

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen därmed 

ska anses besvarad.  

Ärendet 

En motion om feriejobb om att bilda arbetslag bestående av ungdomar som har i uppgift 

att ”piffa upp och utföra enklare renoveringar” har inkommit till kommunfullmäktige från 

Sverigedemokraterna (SD). Ärendet är överlämnat till barn- och utbildningsförvaltningen 

för beredning, som samordnare av feriepraktik och jobb för unga.  

Eftersom Samhällsbyggnad arbetsleder och har ansvar för arbetsmiljön inom detta 

ansvarsområde, är bedömningen att det är samhällsbyggnadsnämnden som behöver 

göra en utredning kring bildandet av ungdomsarbetslag – inte barn- och 

utbildningsnämnden.  

Ärendet bör därför överlämnas för att utredas och besvaras av samhällsbyggnads-

nämnden.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-12-15, BUNAU § 121 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-11-26 

• Motion - Feriejobb 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2020-000427 003 

BUN § 9 Revidering av barn- och 

utbildningsnämndens reglemente 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat 

reglemente för barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med upprättat förslag, att gälla 

från och med den 1 mars 2021.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige ansvarar för att skolverksamheten motsvarar de nationella målen och 

kravnivåerna, och ska enligt skollag och kommunallag utse en nämnd som ser till att de 

statliga uppdragen för skolverksamheten utförs (2 kap. 2 § skollagen, 3 kap. 3 § 

kommunallagen). 

Nämnden har verksamhetsansvar inför kommunfullmäktige, som i sin tur har 

huvudmannaansvar inför staten.  

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde styrs av kommunallagen och av regler 

som är antagna av kommunfullmäktige. Utöver det som föreskrivs om nämnden i lagar 

och författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet beskriver 

nämndens verksamhet och arbetsformer. 

Barn- och utbildningsnämndens senaste revidering av reglementet gjordes den 1 juli 

2018. Nu behövs ytterligare revideringar ske, bland annat beroende på fullmäktiges beslut 

om distansdeltagande vid sammanträden och förtydliganden gällande medborgarförslag 

och barnkonventionen som blivit lag 2019. Revideringarna framgår genom rödmarkerad 

och överstruken text i nu gällande reglemente.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-12-15, BUNAU § 123 

• Arbetsutskottet 2020-11-17, BUNAU § 114  

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-11-04  

• Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

Beslut delges 

 

Kommunfullmäktige 
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___________________ 
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 Dnr 2020-000595 04 

BUN § 10 Maxtaxa, fastställda bidragsramar 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa Tibro kommuns avgiftstak för 

barnomsorgsavgift till 50 340 kr per månad, att gälla från och med 1 januari 2021 till  

den 31 december 2021.  

Ärendet 

Tibro kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att hushållet 

betalar viss procent av sin bruttoinkomst i barnomsorgsavgift. Tibro kommun har valt att 

följa riksnormen som är maximalt 3 % av bruttoinkomsten upp till inkomsttaket. 

Inkomsttaket är idag fastställt till 50 340 kr.  

I januari 2015 ändrades förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 

tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet, till att inkomsttaket indexeras årligen. 

Den 1 januari 2021 kommer avgiftstaket att höjas från 49 280 kr till 50 340 kr per månad. 

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka, och att 

statsbidraget minskas i motsvarande omfattning. 

Kommunfullmäktige har delegerat till barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om 

bidragsramar för maxtaxa. 

Nya avgiftstak från och med 2021-01-01 enligt beslutad förordning – se tabell. 

 

Förskola Avgiftstak Dock högst… Nuvarande 2020-01-01 

Barn 1 3 % 1 510 kr 1 478 kr 

Barn 2 2 % 1 007 kr 986 kr 

Barn 3 1 % 503 kr 493 kr 

Barn 4 0 %   

Fritidshem    

Barn 1 2 % 1 007 kr 986 kr 

Barn 2 1 % 503 kr 493 kr 

Barn 3 1 % 503 kr 493 kr 

Barn 4 0 %   

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 50 340 kr Inkomsttaket 49 280 kr per månad 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-12-15, BUNAU § 124 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-11-30 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige för kännedom 

Handläggare Barnomsorg 

___________________ 
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 Dnr 2020-000548 08 

BUN § 11 Motionsyttrande - Bygga ny förskola i 

centrum 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar motionen besvarad i  

och med kommunstyrelsens utredningsuppdrag från den 14 december 2020 gällande 

lokalutredning förskola.  

Utredningsuppdraget för förskola innehåller förstudie avseende nuläge och framtida 

behov och ska behandla frågorna eventuell ny förskola och ombyggnation av 

Smulebergskolan till förskola. Utredningen skall vara klar 2021-10-08 för att finnas med 

under höstens budgetbehandling. Utredningen leds av ekonomichef.  

Ärendet 

En motion om att bygga en ny förskola i centrum har inkommit och överlämnats till barn- 

och utbildningsnämnden för beredning. Motionärerna tycker att de lokalutredningar som 

görs går för långsamt och att kommunen nu behöver fokusera på förskolorna i Tibro. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige följande: 

• Att förskolan Kullerbyttan ersätts av en nybyggd förskola med minst sex 

avdelningar 

• Att en utredning ska göras snarast kring framtiden för förskolorna Kullerbyttan, 

Karusellen och Sprattelbo med målet att; 

1. Utreda var ”nya” Kullerbyttan ska byggas 

2. Utreda behovet av förskoleplatser i centralorten utifrån befolkningsprognoser till 

år 2030 

3. Föreslå framtiden för förskolorna Karusellen och Sprattelbo inklusive om och var 

nybyggnation bör ske. 

• Att utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2021 så hänsyn till resultatet kan 

tas i budget inför år 2022. 

Kommunstyrelsen har den 2020-12-14 fastställt ett utredningsuppdrag till 

kommunledningsförvaltningen gällande lokalutredning förskola. Utredningsuppdraget för 

förskola innehåller förstudie avseende nuläge och framtida behov och ska behandla 

eventuell ny förskola och/ eller ombyggnation av Smulebergskolan till förskola. 

Utredningen skall vara klar 2021-10-08 för att finnas med under höstens 

budgetbehandling.  
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-01-12, BUNAU § 5 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-01-08 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-20, KSAU § 184 

• Motion – Bygg ny förskola i centrum, 2020-09-24  

___________________ 

 



 Sida 19 (23) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000010  

BUN § 12 Funktionsprogram Nybyggnation 

Ransberg skola 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättad bilaga - gällande 

nybyggnation av F-6 skola, Ransbergs skola - till nämndens tidigare beslutade 

styrdokument ”Funktionsprogram för grundskolor och grundsärskola i Tibro kommun”  

(Dnr 2017-000218   609).  

Ärendet 

Gällande Funktionsprogram för grundskolor och grundsärskola i Tibro, beslutat 2018-01-

30 BUN § 11, ska fungera som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation 

mellan de människor som berörs vid utformande av skolan; vid beställning, planering, 

utformning, upphandling och uppförande av lokaler för skolans verksamhet. Det ska 

kunna läsas av alla som är intresserade av och underlätta förståelsen av skolans 

funktioner.  Funktionsprogrammet kommunicerar värden, funktioner och målsättning med 

verksamheter och bedrivs på skolan. Förståelsen för, och kunskapen om skolans behov 

och funktioner är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att skapa goda lär- och 

arbetsmiljöer.  Funktionsprogrammet är beslutat ska användas som stöd, vägledning och 

underlag till rektorer, referensgrupper, kommunens berörda förvaltningar, politiker och 

entreprenörer.  

Programmet ska användas aktivt i alla planeringsskeden som berör verksamheternas lär- 

och arbetsmiljöer, från behovsinventeringar, projektering och genomförande till 

utvärderingar, besiktningar samt skolans inre utvecklingsarbete. Funktionsprogrammet 

skall användas i dialog med ansvarig projektledare och/ eller entreprenör. Det är viktigt att 

avvikelser, förslag eller andra tolkningar kring projekt vad gäller utformning av skola 

dokumenteras så att erfarenheterna kan återföras till funktionsprogrammet. 

Funktionsprogrammet gäller i första hand nybyggnation men skall i tillämpliga delar även 

gälla vid om- och tillbyggnationer. Vid större ny- eller ombyggnationer ska eventuella 

avvikelser från funktionsprogrammet dokumenteras och godkännas av barn- och 

utbildningsnämnden (BUN). BUN har huvudansvaret för funktionsprogrammet. Revidering 

och uppdatering av hela innehållet ska ske vart fjärde år i dialog med berörda 

förvaltningar eller i anslutning till en större om och/eller nybyggnation.  

Våren 2020 beslutade kommunfullmäktige att en nybyggnation av Ransbergs skola skulle 

ske. Därav har verksamheten arbetat utifrån det beslutade funktionsprogrammet och gjort 
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revideringar för att anpassa funktionsprogrammet efter förutsättningar på en skola med en 

klass i varje årskurs. Revideringarna presenteras i bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-01-12, BUNAU § 6 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-01-05 

• Styrdokument - Funktionsprogram för grundskolor och grundsärskola i  

Tibro kommun 

• Bilaga 1 – Barn & Utbildning, Funktionsprogram Ransberg skola, 2020-01-05 

• Bilaga 2 – Samhällsbyggnad, tillagningskök, 

• Bilaga 3 – Samhällsbyggnad, lokalvård, 

• Bilaga 4 – Kultur och fritid, gymnastiksal 

• Bilaga 5 – Kultur och fritid, dagkollo. 

 

Beslut delges 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Rektor Ransberg skola 

___________________ 

 



 Sida 21 (23) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000672 000 

BUN § 13 Kameraövervakning Sporthallen 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna ärendet utan synpunkter  

eftersom nämnden inte bedriver någon verksamhet i Sporthallen under den tid 

kameraövervakningen skulle ske.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått samhällsbyggnadsnämndens förslag om 

kameraövervakning i Sporthallen på remiss – att besvara senast den 31 januari 2021 

Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt och fått tillstånd från 

Datainspektionen till kamerabevakning i Sporthallen på Gymnasiegatan i Tibro.  

Kamerabevakningen avser ytor inomhus. Syftet med bevakningen är att öka tryggheten 

för personal som stänger och öppnar sporthallen samt att komma tillrätta med den 

skadegörelse som förekommer. Bevakning ska endast ske när verksamhet inte pågår och 

Sporthallen är låst och larmad.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-01-12, BUNAU § 7 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-01-08  

• Underlag från samhällsbyggnadsnämnden 

 

Beslut delges 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

___________________ 

 



 Sida 22 (23) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000630 000 

BUN § 14 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 11, 2020 

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Information: 

Tibro kommuns hantering av pandemin 

Kommunchef har gett extern konsult i uppdrag att genomföra en genomlysning av barn- 

och utbildningsnämndens och förvaltningens arbete med pandemin. Detsamma ska ske 

för socialnämnden och dess förvaltning.  

___________________ 

 



 Sida 23 (23) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-26  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000004 000 

BUN § 15 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 1, 2021 

Beslut 

b) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens arbetsutskott deltar vid den 

digitala konferensen Skolriksdag 2021. 

Övrig information noteras.  

Ärendet 

Tillkommande information:  

a) Budget 2022 inför budgetupptakt 19 januari 2021 

Stämma av med politiken vad förvaltningen behöver ha i åtanke inför 

verksamhetsåret 2022. 

b) Skolriksdag 2021 

Önskemål om att arbetsutskottet deltar vid konferensen den 26-27 april 2021, som 

är en digital konferens 

c) Beslut från Barn- och elevombudet 

Information från beslut gällande elevärende vid Ransbergsskola (Dnr 2020-

000495)  

___________________ 

 


