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Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 22 juni 2021 kl 13:00 – 16:10 

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) 
Pernilla Hagstedt (S)    tjg.ers. 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Ulf  Lindström (SD)   ej tjg. ers.    kl 13:00-14:00 
Leif Widsing (SD)     

Övriga deltagande Monika Kronqvist 
Eva Gustavsson 
Emelie Ahlén Karlsjö 
Samuel Willner  
Sofia Andersson 
Susanne Nilsson 

Handläggare 
Skolchef 
Rektor 
Projektledare 
Handläggare 
HR-konsult 

 
 
§ 62-63 
§ 64 
§ 65 
§ 66 

  

 
Utses att justera  Anne-Marie Wahlström (S)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset , 2021-06-29 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 59-69 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Anne-Marie Wahlström (S)  
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ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-06-22 

Anslagsdatum 2021-06-30 Anslag tas ner 2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Dnr 7799  

BUN § 59 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 60 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 61 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

8 juni 2021 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2021-000325 611 

BUN § 62 Rektor Nyboskolan  

Beslut 

Presentation och information från den nya rektorn vid Nyboskolan noteras.      

Ärendet 

Nya rektorn vid Nyboskolan , Emelie Ahlén Karlsjö, presenterar sig och informerar om 

sina tankar och framtiden på Nyboskolan.      

___________________ 
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 Dnr 2021-000253 612 

BUN § 63 Plan för utbildning, 

introduktionsprogrammen läsåret 

2021/2022 

Beslut 

Plan för utbildning, introduktionsprogrammen för läsåret 2021-2022 är fastställd av rektor. 

Planen anmäls och informeras om hos nämnden enligt delegeringsordningen. 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen   

Ärendet 

Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas 

av rektor. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Planen 

skall årligen revideras och fastställas inför varje nytt läsår. Anmälan och information görs 

vid nämndens sammanträde i juni. 

Eftersom introduktionsprogrammen (IM) inte har en nationellt fastställd struktur blir Plan 

för utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga. En elev som har börjat 

på ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den 

plan som gällde när hon eller han påbörjade utbildningen. Eleven har också rätt att fullfölja 

utbildningen enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen 

på ett mer precist sätt beskriver elevens mål med utbildningen.  

Planen för utbildningen ska minst innehålla: 

• vilket syfte utbildningen har 

• utbildningens längd samt 

• vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-06-08, BUNAU § 56 

Tjänsteskrivelse från Nyboskolan, 2021-05-05  

Introduktionsprogrammen Plan för utbildning 2021/2022 Tibro kommun,  

2021-05-05 

___________________ 
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 Dnr 2021-000326 29 

BUN § 64 Lägesrapport nybyggnation Ransbergs 

skola 

Beslut 

Information och lägesrapport om nybyggnationen av Ransbergs skola noteras.      

Ärendet 

Samuel Willner , Projektledare Samhällsbyggnad, informerar om nybyggnationen av 

Ransberg skola och lämnar en lägesrapport.      

___________________ 
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 Dnr 2021-000294 04 

BUN § 65 Barnpeng inom Barn & Utbildning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens utredning avseende nämndens 

uppdrag till förvaltningen i ”Verksamhetsplan och budget 2021” - att under 2021 utreda 

och ge förslag på barnpeng i förskolan för ett eventuellt införande 2022.  

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag i utredningen. 

Beslut om ett eventuellt införande av barnpeng i förskolan måste i så fall fattas av 

nämnden under hösten 2021.  

Ärendet 

Syftet med en socioekonomisk resursfördelning är att förskolorna ska kunna ge ökade 

resurser till de barn som har de största utmaningarna, för att på så vis utjämna de 

skillnader i förutsättningar som finns. Genom kompensatoriska insatser ger man de barn 

som har mindre med sig i ryggsäcken större förutsättningar att klara framtida mål. 

Skolinspektionen skriver att ofördelaktiga förutsättningar i början av barnens livslånga 

lärande kan leda till ohälsa och sämre framtida livsmöjligheter. 

Ett sätt att fördela resurserna i förskolan är att använda samma variabler som i 

grundskolan. Man utgår då från en prognostiserad risk, vilken förutsätter att de 

elevgrupper som riskerar att inte nå målen i grundskolan behöver mer stöd och stimulans 

även i förskolan. Ett annat sätt att fördela resurserna till förskolan är att välja ut 

socioekonomiska variabler som kan antas ha samband med behov av stöd, omsorg och 

stimulans för barnen, samt för samspel med föräldrarna. 

Den vanligaste variabeln i kommunernas resursfördelningsmodell enligt SKL är föräldrars 

utbildningsnivå. Därefter kommer olika aspekter av utländsk bakgrund och förekomsten av 

försörjningsstöd i familjen. Även bostadsområde finns med som en variabel. Denna menar 

man kan vara av större vikt för barn i förskolan än i grundskolan, eftersom närheten till 

förskolan ofta är viktigare än närheten till skolan då barnen blivit äldre och lättare kan ta 

sig själva över större områden. 

Enligt Skolinspektionen är, i de flesta kommuner, skillnaden mellan den förskola som får 

minst och den som får mest resurser mer än 12 000 kronor per barn och år, vilket 

motsvarar ungefär 10 procent mer finansiering till följd av den socioekonomiska 

tilldelningen. I Tibro utgör den socioekonomiska ersättningen för grundskolan 3,6 % av 

den totala budgeten. 

Hur stor omfördelningen ska vara är ytterst en politisk fråga. Om någon förskola, enligt 

den nya resursfördelningsmodellen, får kraftigt minskad ersättning kan det dock vara 
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lämpligt att fasa in förändringen över ett par år. Man kan till exempel genomföra 

höjningarna redan första året medan minskningarna tas i två etapper. För att finansiera 

detta används en liten del av den socioekonomiska omfördelningen. Man behöver också 

diskutera om det ska finnas en gräns för hur mycket ersättningen får minska från ett år till 

ett annat. Minskningen bör inte vara större än att förskolan rimligen kan klara av att göra 

motsvarande kostnadsminskningar. Man bör även lägga in ett tak om utfallet blir orimligt 

högt för någon förskola. 

Data om varje barn utifrån de variabler som tagits fram beställs från Statistiska 

Centralbyrån (SCB). Här är det av största vikt att välja ett rättvisande avstämningsdatum 

eftersom beläggningen på förskolorna ser olika ut olika tider på året. Det kan vara befogat 

att ta ett genomsnitt av statistiken från två datum, exempelvis 15 april och 15 oktober?  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-06-08, BUNAU § 52 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-06-01 

• Utredning om socioekonomisk resursfördelning till förskolan 

• Bilaga 1 Mall för att ta fram en socioekonomisk resursfördelningsmodell 

• Bilaga 2 Uträkning av index och socioekonomisk tilldelning 

• Bilaga 3 Uppföljning av långsiktiga effekter  

___________________ 
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 Dnr 2021-000254 026 

BUN § 66 Uppföljning frisknärvaro/sjukfrånvaro 

2021 för personal verksam inom barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera sjukfrånvarostatistiken för 2019, 2020 och 

delår 2021.  

Ärendet 

Redovisning av sjukfrånvaron totalt för Barn & Utbildning och för förskola och 

grundskolan. Sjukfrånvaron redovisas som en total samt uppdelat på intervaller.    

Sjukfrånvaron har ökat inom Barn & Utbildning jämfört med samma period 2020, men är 

högre än 2019. Det är främst den korta sjukfrånvaron, dag 1-14 och sjukfrånvaro dag 15-

90 som är högre än 2019. Det går att härleda till de förändringen av regler för när 

medarbetare ska vara hemma från arbetet och kravet på 48 timmars symtomfrihet innan 

återgång som har införts i samband med Covid-19.  

Den långa sjukfrånvaron, dag 90 och längre, är något lägre än under 2020. Det är inom 

förskolan som det har skett en minskning. Totalt är det 16 personer som har varit 

sjukfrånvarande mer än 90 dagar, på hel- eller deltid.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-06-08, BUNAU § 53 

• Tjänsteskrivelse från Kommunledningskontoret, 2021-05-26 

• Statistik sjukfrånvaro 2019-2021 

___________________ 
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 Dnr 2020-000670 04 

BUN § 67 Attestantförteckning för barn- och 

utbildningsnämnden 2021 

Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna och fastställa Barn- och 

utbildningsnämndens reviderade attestantförteckning 2021 enligt förändringar i upprättat 

förslag, att gälla från och med 2021-06-01.     

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens attestantförteckning uppdateras årligen för att följa 

nämndens verksamhetsorganisation samt vid ansvarsförändringar. 

Attestantförteckningen revideras på grund av följande orsaker: 

• Förvaltningschef Eva Gustavsson slutar och ersätts av  

Tf. Förvaltningschef/skolchef Kjell-Åke Berglund från 2021-08-01. 

• Mariethe Magnehed blir ny Elevhälsochef och chef för studie- och yrkesvägledning 

och ersätter Johan Wernvik från 2021-06-01. Mariethe Magnehed blir också 

budgetansvarig för gymnasiets interkommunala ersättningar. 

• Häggetorp övertar uppdraget för grundskolans gemensamma modersmål och 

studiehandledning. Ny budgetansvarig från 2021-06-01 blir Bitr rektor Ann-Sofie 

Nylin. 

• Rektor Sofia Andersson övergår till nytt uppdrag som handläggare och tas därför 

bort som budgetansvarig och ersättare. 

• Rektor Emelie Ahlén Karlsjö tas bort som ersättare vid förskolans budgetansvar. 

      

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-06-07 

• Attestantförteckning barn- och utbildningsnämnden 2021-06-01.  

 

 

 



 Sida 14 (16) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-22  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslut delges 

• Kommunledningskontoret, ekonomienheten, systemansvarig Raindance 

• Barn- och utbildning budgetansvariga 

• Barn- och utbildning administratörer 

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000289 002 

BUN § 68 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 5, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 22 juni 2021, § 68, 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 maj 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 5 2021, från Barn & Utbildning, 2021-06-22.      

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000288 000 

BUN § 69 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 6, 2021 

Beslut 

Informationen noteras.   

.  

Ärendet 

Information 

a) Agenda 2030 

Nämndens ledamöter om utbildning och anmälan till Agenda 2030, den 28 

september klockan 18.00-20.00. 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 

jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 

skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och 

odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

b) Enskild huvudman 

Enskild huvudman har meddelat intresse kring nyetablering av gymnasieskola i 

Tibro kommun med en eventuell start hösten 2023 förutsatt att en ansökan beviljas 

av Skolinspektionen. 

c) Revisionen 

Nämndens presidie har haft möte med revisionen, den 21 juni 2021. 

.  

___________________ 

 


