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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 23 februari 2021 kl 13:00 – 14:50 

Beslutande Alda Danial (L), Ordförande 
Ann-Britt Danielsson (M), 1:e vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström (S) 
Ingela Lager (S) 
Andreas Rännare (S) 
Åse Nicklasson (SD)        kl 13.00 – 14.15 
Kristoffer By (SD) 
Sara Holm (KD) 
Micael Algotsson (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter  
Ulf  Lindström (SD)  ej tjg.ers. kl 13.00 – 13.55 
Leif Widsing (SD)     ej tjg.ers. kl 13.00 - 14.15  tjg.ers. kl 14.15 – 14.50 

Övriga deltagande Monika Kronqvist                Handläggare 
Eva Gustavsson                 Förvaltningschef 
Johan Wernvik                    Kvalitetsstrateg     §§ 20-21 
Anna-Karin Hidemyr           Ekonom/controller   § 20 

 
Utses att justera Anne-Marie Wahlström (S)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset  2021-03-02 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 16-23 

 Monika Kronqvist  

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 2021-02-23 

Anslagsdatum 2021-03-02 Anslag tas ner 2021-03-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-23  
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 Dnr 7799  

BUN § 16 Val av justerare 

Beslut 

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

__________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 17 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.  

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 18 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

9 februari 2021 anmäls och läggs till handlingarna.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000062 002 

BUN § 19 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 1, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 23 februari 2021, § 19, 

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 januari 2021. 

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 1, 2021 från Barn & Utbildning 2021-02-23.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000652  

BUN § 20 Årsredovisning och bokslut 2020 Barn- 

och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 7.188 tkr vid bokslut 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa barn- och utbildningsnämndens resultat 

och årsuppföljning för 2020 

Ärendet 

Barn och utbildningsnämnden ekonomisk sammanställning bokslut 

2020.

  Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 

Nämnd 691 615 710 95 

Gemensamma resurser 8 744 12 336 12 814 478 

Förskola 68 486 63 099 67 009 3 910 

Grundskola 141 605 141 571 145 024 3 453 

Gymnasieskola  53 522 54 939 57 113 2 174 

Kompetenscenter 16 585 17 120 14 198 -2 922 

Summa tkr 289 633 289 680 296 868 7 188 
 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 7,2 mnkr i bokslut 2020, vilket 

motsvarar en positiv budgetavvikelse med 2%. Årets intäkter visar ett överskott om drygt 

16 mnkr. Personalkostnaderna slutar på ett underskott i samma storleksordning om ca -16 

mnkr. Det innebär att intäktsökningen med 9,5 mnkr från statsbidragen om 8,4 mnkr 

(pandemi 2,9   Skolverket 2,0   Arbetsförmedlingen 2,6   Migrationsverket  0,9) och övriga 

intäkter 1,1 mnkr. Vid årets slut täcker förvaltningens underskott av omställningskostnader 

om -9,2 mnkr. Förvaltningens överskott med 7,2 mnkr beror därför på lägre kostnader för 

köp av utbildningsplatser (4,4) samt kurser och resor (2,5).  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-02-09, BUNAU § 14 

• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-02-08 

• Presentation årsredovisning - ekonomi 

• Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-26, BUN § 6 
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Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2020-000190 618 

BUN § 21 Uppföljning av det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA), 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa uppföljningen av det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) per den 31 december 2020.  

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 

24 

b) KAA-U (Uppsökande/Bevakande) 14 

c) KAA-Å (Åtgärd) 10 

 

Det finns 24 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 14 ungdomar där Tibro kommun arbetar uppsökande och 10 ungdomar 
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där vi vet att det finns en åtgärd. Av de 24 ungdomar som är registrerade inom 

kommunernas aktivitetsansvar är 11 flickor och 13 pojkar.  

Inskrivna ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret baserat på ålder  

Födelseår Inskrivna inom 

det kommunala 

aktivitetsansvaret 

Födda-04 3 

Födda-03 6 

Födda-02 3 

        Födda-01  12 

 

Det kommunala aktivitetsansvaret redovisat utifrån ålder. Den största åldersgruppen är de 

som är födda 2001.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-02-09, BUNAU § 13 

• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2021-02-08 

___________________ 
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 Dnr 2021-000043 11 

BUN § 22 Fyllnadsval inom barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse Sara Holm (KD) som nämndens ersättare i 

rådet för funktionshinderfrågor samt till att ingå i faddergruppen för grundskolan.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har entledigat Maria Maric (KD) från sitt uppdrag som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden. Sara Holm (KD) har utsetts som ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse nämndens ersättare i rådet för 

funktionshinderfrågor samt att utse vilken fadderverksamhet Sara Holm (KD) ska ingå i. 

Fyllnadsvalen gäller från och med 2021-02-23 – 2022-12-31.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-02-09, BUNAU § 15 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-02-01  

• Kommunfullmäktige 2021-01-25, KF § 18 

Beslut delges 

Sara Holm (KD) 

Rådet för funktionshinderfrågor 

___________________ 

 



 Sida 12 (13) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000028 000 

BUN § 23 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 2, 2021 

Beslut 

Informationen noteras. 

Avseende punkt fyra a-c): barn- och utbildningsnämnden beslutar att remissvaren lämnas 

utan yttrande eftersom kommunen inte har en egen gymnasieskola.  

Ärendet 

Information: 

1. Sekretess Avstängning av elev i grundskola 

Enligt skollagen ska barn- och utbildningsnämnden informeras vid rektors beslut 

om avstängning av elev i grundskolan. (Dnr 2021-000047) 

2. Skolmiljarden, Tibros tilldelning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 

2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 

kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 

pandemin. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna som betalas ut till alla 

kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna 

ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Kommunernas bidrag till 

enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Stödet 

betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari 

och den andra hälften betalas ut i juni. Tibro tilldelas 1 075 163 kronor. 

3. Anmälan av överlämnade motioner för beredning av barn- och 

utbildningsnämnden 

a)  Motion om kameraövervakning på Nyboskolan (dnr 2021-000061) 

 

b)  Motion om resursskola (dnr 2021-000060) 

4. Anmälan av remiss från Skolinspektionen (SI dnr 2021:630, SI dnr 2021:627 samt 

SI dnr 2021:559) 

a)  Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande  som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 

vid Olinsgymnasiet Falköping i Falköpings kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  
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Yttrande klart senast 7 maj 2021. (dnr 2021-000067)  

 

b)  Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande  som huvudman för en utökning av en befintlig fristående 

 gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet Skara i Skara kommun fr.o.m. läsåret 

2022/2023.  

Yttrande klart senast 7 maj 2021. (Dnr 2021-000067)  

c)   Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om  godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 

Realgymnasiet Skövde i Skövde kommun fr. o. m. läsåret 2022/2023. 

Yttrande klart senast 7 maj 2021. (Dnr 2021-000067) 

5. Anmälan av remiss från Skolinspektionen (SI dnr 2021:645) 

Raoul Wallenbergskolorna Skaraborg AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för fritidshem, förskoleklass och grundskola vid 

Raoul Wallenbergskolan Tibro i Tibro Kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Yttrande klart senast den 23 april 2021. (Dnr 2021-000069)    

6. Lägesrapport nybyggnation Ransbergs skola 

7. Lägesrapport Nyboskolan 

8. Elevstatistik 

Förvaltningen ska ta fram statistikuppgifter som redovisar hur många Tibroelever, 

som de senaste 3-5 åren, har övergått till enskild verksamhet. Önskan från 

nämndens ledamöter är att en rutin skapas, vid skolbyten, om varför bytet sker. 

9. Ann-Britt Danielsson informerar om mötet med Folkhälsorådet 2021-02-22. 

  

__________________ 

 


