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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-03-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 23 mars 2021 kl 13:00-15:35 

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) 
Kristoffer By (SD) 
Sara Holm (KD) 
Micael Algotsson (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Hampus Borg (M)      ej tjg.ers 
Leif Widsing (SD)       ej tjg.ers  

Övriga deltagande Monika Kronqvist                  Handläggare 
Eva Gustavsson                   Förvaltningschef/Skolchef 
Mattias Gustafsson              Chef Kompetenscenter       § 28 
Johan Wernvik                     Kvalitetsstrateg                   § 28 
Ann-Britt Holmstedt              Skolsköterska                     § 29 
Erika Vikström                      Trafikplanerare                   § 30             

 
Utses att justera Ann-Britt Danielsson (M)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-03-30 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 24-34 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)   

Justerare   

 Ann-Britt Danielsson (M)  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-03-23 

Anslagsdatum 2021-03-31 Anslag tas ner 2021-04-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Dnr 7799  

BUN § 24 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 25 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.  

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 26 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

9 mars 2021 anmäls och läggs till handlingarna.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000111 002 

BUN § 27 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 2, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 23 mars 2021, § 27, godkänns  

Informationen om redovisat diagram gällande kränkande behandling samt det 

förebyggande och främjande arbete som skolorna arbetar med i kommunen noteras..  

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 1–28 februari 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 2 2021, från Barn & Utbildning, 2021-03-23 

___________________ 
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 Dnr 2021-000069 619 

BUN § 28 Yttrande till Skolinspektionen över 

ansökan om godkännande som huvudman 

för en nyetablering av fristående 

grundskola, Raoul Wallenbergskolan Tibro 

i Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att 

tjänsteutlåtandet från Barn & Utbildning ska utgöra Tibro kommuns remissyttrande till 

Skolinspektionen i rubricerat ärende.  

Ärendet 

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. 

Tibro kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen 

ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga 

negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen 

(kommunal verksamhet).  

Kommunens remissvar i form av inskannad kopia på justerat protokoll från beslutande 

organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-03-09, BUNAU § 19 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-05 

• Bilaga 5 - Befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-15 år) av elever i 

kommunen.  

• Bilaga 4 - Sammanställning över samtliga kommunala och fristående 

förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen.  

• Bilaga 3 - Karta som visar placeringen av de kommunala och fristående 

grundskolorna i kommunen.  
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• Bilaga 2 - Remiss från Skolinspektionen över ansökan från Raoul 

Wallenbergsskolorna Skaraborg AB 

• Bilaga 1 Ansökan till Skolinspektionen gällande godkännande som huvudman för 

nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem 

 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2020-000602  

BUN § 29 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa patientsäkerhetsberättelsen för 2020.  

Ärendet 

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) och nya 

föreskrifter, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med lagen är att göra vården 

säkrare och att göra det enklare att anmäla felbehandling. Varje år ska en 

patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med patientsäkerhet 

beskrivs och utvärderas. Vårdgivarens medicinska och psykologiska elevhälsa innefattar 

verksamheterna förskoleklass, grundskola, grundsärskola och Introduktionsprogrammen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-09, BUNAU § 21 

Tjänsteskrivelse, Barn & Utbildning 2021-03-02 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

___________________ 
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 Dnr 2021-000058 623 

BUN § 30 Revidering av skolskjutsreglemente 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar anta förslaget till reviderat skolskjutsreglemente för 

Tibro kommun, att gälla från den 1 augusti 2021.  

Ärendet 

Hösten 2020 stod Baggeboskolan klar och detta innebar en förändring i både infrastruktur 

inom Tibro kommun samt vilka områden inom kommunen som blev skjutsberättigade 

enligt avståndskravet. Det var oklart om alla gång- och cykelbanor skulle hinna bli klara i 

tid innan höstterminens start. Detta medförde att Barn och utbildningsnämnden inom Tibro 

kommun valde att vara mer generösa än skolskjutsreglementet över vilka områden som 

enligt avståndskravet var skjutsberättigade. Nu är gång- och cykelbanorna färdigställda 

och skolan har varit i bruk sedan hösten -20.  

Förslaget är att ändra avståndskravet inom kommunen vilket då skulle medföra att; 

Avstånd till skola Avstånd till skola Avstånd till hållplats 

Förskoleklass – grundskola åk 3 2 km 2 km 

Grundskola åk 4-6 3 km 2 km 

Grundskola åk 7-9 4 km 3 km 

Gymnasiesärskola 6 km 6 km 

 

En revidering av skolskjutsreglementet behövs även då det har tillkommit förändringar i 

lagen sedan det förra reglementet antogs 2017. Nu omfattas även förskoleklass i 

skollagen i paragraferna kring skolskjuts.  

Ett förtydligande kring vårdnadshavarens ansvar gällande uppförande i bussar samt att 

det är vårdnadshavarens ansvar att förse sitt barn med reflexer samt förtydligande kring 

reglerna kring växelvis boende samt tillägg om reglerna kring självskjuts finns i förslaget.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-09, BUNAU § 20 

Tjänsteskrivelse från Kollektivtrafikkontoret, 2021-03-03  

Förslag till reviderat skoskjutsreglemente 
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Arbetsutskottet 2021-02-09, BUNAU § 11 

Tjänsteskrivelse från Kollektivtrafikkontoret, 2021-02-04 

Beslut delges 

Kollektivtrafikkontoret 

___________________ 
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 Dnr 2021-000081 08 

BUN § 31 Budget 2022 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera informationen.  

Budgetprocessen 2022 kommer barn- och utbildningsnämnden att besluta om vid 

sammanträdet den 13 april 2021.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställer i februari uppdrag till nämnderna avseende budget 2022. 

Dessa redovisas under april och behandlas sedan på budgetberedningens möten i april-

maj innan beslut avseende skattesats, investeringsbudget och nämndernas 

driftbudgetramar fattas av kommunfullmäktige i juni.  

I samband med budgetupptakten den 19 januari 2021 presenterades en framskrivning av 

kommunens resultat för 2022-2024 som baserades på det som är känt gällande intäkts- 

och kostnadsutvecklingen. Framskrivningen visar på ett förbättrat resultat 2022 (3,5 

miljoner kronor) och kraftiga försämringar 2023-2024 (cirka -11 miljoner kronor per år). 

Resultatet 2024 stannar vid -12 miljoner kronor, vilket är cirka 27 miljoner kronor lägre än 

de cirka 15 miljoner kronor som ett resultat om 2 % av skatter och statsbidrag motsvarar 

och ofta hålls som ett riktmärke för en god resultatnivå  

Uppdragen för barn- och utbildningsnämnden är:  

- Att redovisa en ramminskning med 1% i 2022 års driftbudget  

- Att redovisa hur en ramminskning om 3% fram till 2024 kan hanteras.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-09, BUNAU § 22 

Budget 2022 – Anvisningar gällande nämndernas material till budgetberedningen i april 

2021 

Budget 2022 – nämndernas uppdragsramar, Kommunstyrelsen 2021-02-09, KS § 5 

___________________ 
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 Dnr 2020-000473 21 

BUN § 32 Plansamråd gällande detaljplan för 

Ransbergs Prästbol 2:26 m fl, Tibro 

kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna yttrande över följande på rubricerad 

detaljplan: 

• Motsätter sig förslaget med en kioskverksamhet i planområdets nordöstra hörn  

• En bandyplan på skolgården skall vara i samma storlek som på övriga skolor i 
kommunen.  

 
• Motsätter sig förslaget med en miljöstation på planområdet 

• Gång- och cykelvägar behöver ses över inte bara till Fagersanna tätort, utan även 
till Bråbacka samt till det nya bostadsområdet vid Ransberg skola.  

• Säkerheten runt skolan bör ses över och att skolan inte skall ses som en allmän 
plats. 

• Att elever, personal vid Ransbergs skola blir involverade så långt det är möjligt i 
processen  

• Övrigt har nämnden inget att erinra utan ser med tillförsikt fram mot 
skolutvecklingsprojektet – i och med en ny skola i Ransberg  

  

Ärendet 

Rubricerad detaljplan, i plangranskningsskedet, inkom till barn- och utbildningsnämnden 

den 8 februari 2021 för yttrande senast den 8 mars 2021.  

Planområdet Ransbergs Prästbol 2:26 m fl är beläget i Ransberg. Detaljplanen syftar till 

att skapa förutsättningar för nybyggnad av en enparallellig F-6 skola med viss 

reservkapacitet i Ransberg. Befintlig skola rivs och den nya byggs på samma plats. 

Planen ska också medge andra funktioner som t ex en liten butik som kan ligga integrerad 

i skolbyggnaden eller som en separat byggnad.  

Planen har varit ute på samråd under hösten 2020 och under samrådsskedet har det 

framkommit önskemål om att köpa in mark i den södra delen, med anledning av att skolan 

utnyttjar marken idag till sin utevistelse. Under samrådsskedet framkom även önskemål 

om en plats för återvinning – se samrådsredogörelsen.  
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Nämndens arbetsutskott har delegation på att för nämndens räkning yttra sig över 

detaljplaner i samrådsskedet, och i yttrande från oktober 2020 framfördes: 

 

• Lämpligheten av kioskverksamhet i planområdets norra hörn ifrågasattes.  

• Skolgården måste inrymma en bandyplan  

• Gång och cykelvägar bör ses över även utanför planområdet.  

• Elever och personal bör involveras i processen  

 

Byggnads- och trafiknämnden har i samrådsredogörelsen bemött barn- och 

utbildningsnämndens synpunkter med att området för kioskverksamhet har tillkommit efter 

initiativ från Samhällsbyggnad. Lämpligheten bör tas upp till diskussion mellan 

förvaltningarna. Planen innebär att möjligheten finns.  

En fullstor bandyplan ryms inte inom planområdet och är inte lämplig på grund av 

områdets topografi. En mindre grusplan för skridskoåkning kommer att tas i beaktande vid 

kommande markprojektering. Planen utgör inget hinder för en sådan. 

Av planbeskrivningen framgår redan att gång- och cykelvägar till och från området är 

under översyn och kommer att studeras ytterligare.  

Under det kommande arbetet med planering och projektering av skolbyggnad, skolgård, 

angöring mm kommer elever och personal att ges ytterligare tillfälle till synpunkter och 

påverkan 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-09, BUNAU § 25 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-02 

Samrådsredogörelse kring Ranberg 2:26, Januari 2021 

Plankarta, Ransbergs Prästbol 

Plan- och genomförandebeskrivning, Ransberg 2:26, januari 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-20, BUNAU § 105 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-10-06  
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Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 

 



 Sida 16 (19) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-03-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000613 08 

BUN § 33 Motionsyttrande - Samarbete mellan 

äldreomsorg, skola och barnomsorg 

Beslut 

Ett samarbete mellan äldreomsorgen och förskola/skola liknande det som motionären 

föreslår startade redan hösten 2019.  

Motionärens förslag att samarbetet ska tas i beaktande vid framtida planering av 

barnomsorg, skola och äldreomsorg vid eventuell om- och/eller nybyggnation så finns det 

reglerat i Tibro kommuns översiktsplan, samt i Generella överenskommelser kopplade till 

lokalförsörjning.  

Med anledning av ovanstående barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå 

kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.  

Ärendet 

En motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg har överlämnats till 

barn- och utbildningsnämnden för beredning. Motionären skriver att man vid många 

äldreboenden har provat att låta de boende få interagera med både barn och djur, vilket 

har visat sig ge mycket positiv effekt. Bland annat har den positiva stämningen höjts rejält, 

upplevda krämpor bland de äldre har minskat och deltagande i olika aktiviteter har ökat. 

Motionären skriver vidare att även barnen har stort utbyte av att träffa äldre generationer 

och föreslår därför följande: 

- att möjligheterna för en samverkan mellan barnomsorg, skola och äldreomsorg på 

ett så effektivt sätt som möjligt ses över inom en mycket snar framtid för att stå 

redo när pandemin släppt sitt grepp, 

- att detta arbete ska ta hänsyn till dagens förutsättningar men även finnas med vid 

framtida planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller 

nybyggnation blir aktuell 

Ett samarbete mellan äldreomsorg och skola/förskola liknande det som motionären 

föreslår startade redan hösten 2019 mellan vissa av de båda förvaltningarnas 

verksamheter. Förslaget att detta samarbete ska tas i beaktande vid framtida planering av 

barnomsorg, skola och äldreomsorg vid eventuell om- och/eller nybyggnation så finns det 

reglerat i Tibro kommuns översiktsplan, samt i Generella överenskommelser kopplade till 

lokalförsörjning.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-09, BUNAU § 26 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-01  

Motion: samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg 2020-10-09 

Beslut delges 

Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2021-000109 000 

BUN § 34 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 3, 2021 

Beslut 

c) Barn- och utbildningsnämnden beslutar ändra arbetsutskottets- och nämndens 
mötestillfällen från 6 april till 30 mars respektive 20 april till 13 april.  

Reservation 

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

 

Övrig information noteras.       

      

Ärendet 

Information:  
 

 
a) SEKRETESS – Avstängning av elev i grundskola 

 
b) Elevstatistik enskild verksamhet  

            Elevstatistik enskild verksamhet kommer att redovisas i samband med 
            redovisningen av barnomsorgskön som sker i april och oktober månad.  
            Sedermera kommer denna elevstatistik fortsättningsvis att ingå i denna 
            redovisning. 
 

c) Ändring av sammanträdesdagar 2021  
           Med anledning av förändrade mötestillfällen med budgetberedningen måste barn-  
           och utbildningsnämnden ändra två av nämndens egna mötestillfällen.  
            
           Sammanträdet med BUNAU den 6 april flyttas till den 30 mars.  

           Sammanträdet med BUN den 20 april flyttas till den 13 april.    

d) Information lämnas från träffen med fackförbunden på Nyboskolan. 

e) Information lämnas av Ann-Britt Danielsson (M) från fadderbesök på 

Baggeboskolan och möte med rektorerna. 
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Förslag till beslut under överläggningar  

Förslag 1: Arbetsutskottets förslag att besluta fastställa ändrade mötestillfällen för 

BUNAU och BUN med anledning av förändrade mötestillfällen med 

budgetberedningen. 

Förslag 2: Åse Nicklasson (SD) reserverar sig mot förslag på beslut och vill ha 

förslag på andra sammanträdesdagar. 

Beslutsgång 

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

och utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag att besluta fastställa 

ändrade mötestillfällen för BUNAU och BUN från 6 april till 30 mars respektive 20 

april till 13 april.   

___________________ 

 


