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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-13  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 13 april 2021 kl 13:00-17:00 

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 13.00-14.30 
Kristoffer By (SD) 
Mouna Eskandar (KD)   tjg. ers. 
Gith Sjölander (C)    tjg. ers. 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Leif Widsing (SD)   ej tjg. ers.13.00-14.30 
                                   tjg. ers.14.30-17:00 

Övriga deltagande Monika Kronqvist                                    Handläggare 
Eva Gustavsson                                     Skolchef 
Johan Wernvik                                        Kvalitetsstrateg   § 38 
Mattias Gustafsson                                 AME-chef            § 38 

 
Utses att justera Anne-Marie Wahlström (S)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-04-20 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 35-43 

 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 2021-04-13 

Anslagsdatum 2021-04-21 Anslag tas ner 2021-05-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Dnr 7799  

BUN § 35 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 36 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 37 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

30 mars 2021 anmäls och läggs till handlingarna      

___________________ 
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 Dnr 2021-000081 08 

BUN § 38 Budget, effektiviseringar 2022-2024 för 

barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förvaltningens förslag som underlag för 

kommunens fortsatta budgetberedning vad gäller effektivisering  

Ärendet 

I samband med kommunstyrelsens möte den 2021-02-09 beslutades att ge nämnderna i 

uppdrag att redovisa en ramminskning med 1 % i 2022 års driftbudget samt att redovisa 

en minskning med 3 % fram till och med 2024 års driftbudget. Nämndens förslag ska 

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

innan beslut avseende skattesats, investeringsbudget och nämndernas driftbudgetramar 

fattas av kommunfullmäktige i juni. Förslag till effektivisering för barn och 

utbildningsnämndens verksamhet 1 % till 2022 och 3 % till 2024.  

Verksamhet
Förslag på 

effektiviseringar

Total 

effektivisering/ 

verksamhet

2022 2023 2024

Förskolan 550 tkr 550 tkr 300 tkr 1,4 mnkr

Grundskolan 800 tkr 800 tkr 700 tkr 2,3 mnkr

KC vuxenutbildning 650 tkr 650 tkr 1,3 mnkr

KC arbetsmarknadsenhet 0 nedläggning 1 mnkr 1 mnkr

Summa 2 mnkr 2 mnkr 2 mnkr 6 mnkr  

Utöver uppdrag att redovisa ramminskning med 1 % för 2022 samt med sammanlagt 3 % 

fram till 2024 kan Barn- och utbildningsnämnden behöva minska sina kostnader 

ytterligare. Barn och utbildningsnämnden kommer bland att erhålla 1,8 mnkr lägre 

statsbidrag 2022 mot 2021. I dagsläget är också flera andra delar osäkra. Dels ansökan 

från Raul Wallenberg skolan om att öppna en f-9 skola i Tibro med start hösten 2022. 

Beslut i frågan fattas av Skolinspektionen. Dels är inte statsbidragens nivåer fastställda. 

Statsbidragen kan komma att förändras ytterligare inför 2022. Kostnader för 

introduktionsprogrammen, IM, kan komma att behöva korrigeras utifrån vårens 

elevresultat. Vidare är de interkommunala kostnaderna, IKE, i nuläget uppskattade. Fler 

anpassningar kan därmed komma att behövas.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-03-30, BUNAU § 33 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-30  
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• Arbetsutskottet 2021-03-09, BUNAU § 22 

• Budget 2022 – Anvisningar gällande nämndernas material till budgetberedningen i 

april 2021 

• Kommunstyrelsen 2021-02-09, KS § 5  

___________________ 
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 Dnr 2020-000210 08 

BUN § 39 Motionsyttrande - Drogpolicy 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå fullmäktige besluta att motionen ska anses 

besvarad med hänvisning till att kommunens folkhälsostrateg nyligen har påbörjat arbetet 

med en kommunövergripande ANDTS-riktlinje. En riktlinje som kommer beslutas av 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och som sedan lämnar visst utrymme för varje 

förvaltning/verksamhet att utforma detaljer.      

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att bereda en motion angående 

drogpolicy.  

Motionären föreslår att berörd instans inför en drogpolicy som möjliggör förebyggande 

narkotikabesök samt inleder ett samarbete med polisen.  

 
Kommunövergripande ANDTS-riktlinje 

Kommunens folkhälsostrateg har påbörjat arbetet med en kommunövergripande  

ANDTS riktlinje. Riktlinjen fokuserar inte bara på de skadliga effekter som orsakas av 

alkohol, narkotika, dopning och tobak, utan även på de som orsakas av andra 

nikotinprodukter, samt av spel om pengar. Arbetet med att ta fram en riktlinje för 

kommunen kommer att göras tillsammans med representanter för de olika förvaltningarna. 

En riktlinje, som beslutas av kommunstyrelsen, lämnar sedan ett visst utrymme för varje 

förvaltning/verksamhet att utforma detaljer. 

 
Skolans uppdrag 

Ett drogförebyggande arbete pågår inom den ordinarie undervisningen i såväl årskurs 4-6 

som i årskurs 7-9 – vilket anges i kursplanerna för biologi och idrott och hälsa. 

På Nyboskolan har man utöver detta startat upp ett arbete med att ta fram en 

drogförebyggande plan tillsammans med fältassistenterna med målsättningen att skolan 

ska vara en drogfri arbetsplats. Man har även, i samband med detta, tagit en inledande 

kontakt med ungdomspolisen i Skövde. I den påbörjade planen finns ett antal 

förebyggande insatser listade, bland annat att skolans lokaler, med viss regelbundenhet, 

kan genomsökas av hundar i syfte att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna. I 

planen finns också åtgärder som ska vidtas om man misstänker 

droganvändning/droghantering eller om man påträffar en elev drogpåverkad. 
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Dessa redan påbörjade insatser kommer att bli en del av det kommunövergripande arbete 

som folhälsostrategen nu inlett och som kommer utmynna i en riktlinje beslutad av 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Riktlinjen lämnar sedan visst utrymme för varje 

förvaltning/verksamhet att utforma detaljer.  

I avvaktan på denna kommunövergripande riktlinje föreslås barn- och utbildningsnämnden 

besluta att motionen ska anses besvarad      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-30, BUNAU § 30 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-24 

Motion angående Drogpolicy, 2020-03-16 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige      

___________________ 
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 Dnr 2021-000144 003 

BUN § 40 Ändring i allmänna lokala föreskrifter för 

Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra i 

Tibro kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter så att skolgårdar, förskoletomter och 

fritidshemstomter inte ska anses vara offentlig plats under skoltid.   

Ett förtydligande önskas även gällande huruvida parkeringplatser i anslutning till 

skolgårdar, förskoletomter och fritidshemstomter ska anses vara offentlig plats eller inte.  

Ärendet 

Tibro kommun antog allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tibro kommun 1997-02-24 

(rev. 2018-05-28).  

De lokala ordningsföreskrifterna är tillämpliga på alla platser i Tibro kommun som, enligt 1 

kap. 2 § i ordningslagen, är offentlig plats.  

En kommun får enligt ordningslagen besluta att vissa platser skall jämställas med offentlig 

plats vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter, under 

förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Med offentlig plats avses 

mycket förenklat en plats som är upplåten för eller annars ofta besöks av allmänheten. 

I de lokala ordningsföreskrifterna för Tibro kommun kan följande områden jämställas med 

offentlig plats:  

• skolgårdar, förskoletomter, fritidshemstomter, idrottsanläggningar, lekplatser och 

kommunens skyltade motionsspår  

• kyrkogårdar  

• kommunala badplatserna vid Gamla Örlenbadet, Badvägen i Fagersanna och vid 

Campingplatsen  

De lokala ordningsföreskrifterna medför att skolgårdar, förskoletomter, fritidshemstomter 

ska jämställas med offentliga platser och att dessa platser är tillgängliga för allmänheten. 

Ansvaret för ordningshållningen på en offentlig plats är en uppgift för polisen och inte för 

fastighetsägaren (kommunen).  

Förvaltningens chefer har framfört att det tidvis har vållat problem för verksamheten att 

inte kunna avvisa personer från skolområdet då de vistats där utan att ha ett ärende eller 

annat berättigat skäl att besöka förskolan/skolan/fritidshemmet. 
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Rektor och personal på skolor och förskolor har tillsynsansvar för eleverna och är därmed 

ansvariga för barnens/elevernas säkerhet och trygghet. Skolans personal måste kunna 

uppmana obehöriga personer att lämna skolgårdarna.  

En ändring i den av kommunfullmäktige antagna styrdokumentet Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter, Tibro kommun, begärs så att det framgår att skolgårdar, 

förskoletomter och fritidshemstomter inte ska anses vara offentlig plats – och då särskilt 

under skoltid.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-30, BUNAU § 31 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-15 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Tibro kommun, 2018-05-08  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2021-000163 026 

BUN § 41 Medarbetarundersökning 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera resultatet från Medarbetarundersökningen 

2020 för personal verksam inom nämndens ansvarsområde.  

Ärendet 

Tibro kommun genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att ta del av 

personalens uppfattning om sin arbetsplats och hur chefer och övriga medarbetare kan 

utveckla en god och hälsofrämjande arbetsmiljö tillsammans. 

2020 års medarbetarenkät ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

genomfördes under september-oktober. Den skickades ut till samtliga tillsvidare- och 

månadsanställda i Tibro kommun fram till 1 april 2020.  

Inom Barn & Utbildning besvarades enkäten av 292 medarbetare, en svarsfrekvens på  

84 procent. 

Resultatet av enkäten presenteras och diskuteras på förvaltningens arbetsplatser. 

Därefter ska alla enheter arbeta med sitt resultat och använda det till att utveckla och 

förbättra verksamheten och arbetsmiljön.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-03-30, BUNAU § 32 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-23 

Resultat från Tibro kommuns medarbetarundersökning 2020 för Barn & Utbildning 

___________________ 

 



 Sida 13 (14) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-13  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000167 002 

BUN § 42 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 3, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 13 april 2021, § 42, 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 1–31 mars 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 3 2021, från Barn & Utbildning, 2021-04-13      

___________________ 
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 Dnr 2021-000165 000 

BUN § 43 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 4, 2021 

Beslut 

a)  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsammans med förvaltningen lämna svar 

på det inkomna brevet och att Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott träffar 

fackliga representanter och personal på Häggetorpsskolan. 

b-c) Informationen noteras 

d) Barn- och utbildningsnämnden beslutar bjuda in rektor på Nyboskolan till nämndens 

möte 2021-06-22..  

Ärendet 

Tillkommande information: 

a) Öppet brev till ansvariga politiker och skolchef 

Inkommen skrivelse från personalen vid Häggetorpsskolan (dnr 2021-000165   

000. 

b) Ann-Britt Danielsson (M) informerar från fadderbesök på Ransbergs skola. 

c) Alda Danial (L) Informerar om kommande faddermöte med förskolan via Teams 20 

april kl 15.00 

d) Förslag att Nyboskolans rektor skall bjudas in till nämndens möte i juni 2021.)  

___________________ 

 


