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Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, tisdagen den 12 oktober 2021 kl 13:00-17.40 

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. 13.00-16.30 
Kristoffer By (SD) 
Sara Holm (KD) 
Micael Algotsson (C) 
Leif Widsing (SD)              ers.  kl 16.30-17.40 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Leif Widsing (SD)              ej tjg. ers.  kl    13.00-16.30 

Övriga deltagande Monika Kronqvist 
Zophia Zander Norell 
Sofia Andersson 
Anna-Karin Hidemyr 
Johan Wernvik 
Mattias Gustafsson 
Olivia Karlsson 
Mariethe Magnehed 

Handläggare 
Skolchef 
Handläggare 
Ekonom/controller 
Verksamhetschef förskola/grundskola 
Arbetsmarknadschef 
HR-konsult  
Elevhälsochef 

 
 
§ 87 
§ 88 
§§ 88,92 
§ 92 
§§ 89-90 
§§ 91-92 

 
Utses att justera Anne-Marie Wahlström (S)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-10-19 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 83-92 

 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 2021-10-12 

Anslagsdatum 2021-10-20 Anslag tas ner 2021-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Dnr 7799  

BUN § 83 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 84 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 85 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

5 oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna.          

___________________ 
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 Dnr 2021-000477 002 

BUN § 86 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 9, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 12 oktober 2021, § 86, 

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 1-30 september 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 9 2021. Från Barn & Utbildning 2021-10-12      

___________________ 

 



 Sida 8 (16) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000294 04 

BUN § 87 Barnpeng inom förskolan 

Beslut 

Utredningen kompletterar tidigare utredningsuppdrag som nämnden gett förvaltningen i 

Verksamhetsplan och budget 2021 – att utreda och ge förslag på barnpeng i förskolan för 

ett eventuellt införande 2022 och som presenterades för nämnden i juni 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden noterar förvaltningens fördjupade utredning kring införande 

av barnpeng i förskolan, där tre olika områden beaktats; barnens ålder, vistelsetid samt 

socioekonomiska förutsättningar.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fatta beslut om ett införande om barnpeng inom 

förskolan 2022 först vid nämndens nästkommande sammanträde 2021-11-09.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i Verksamhetsplan och budget 2021 gett förvaltningen 

i uppdrag att utreda och ge förslag på barnpeng i förskolan för ett eventuellt införande 

2022. 

En fördjupad utredning har nu genomförts som kompletterar den utredning som 

redovisades för barn- och utbildningsnämnden i juni 2021. Den fördjupade utredningen 

beaktar tre olika områden; barnens ålder, vistelsetid samt socioekonomiska 

förutsättningar. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

• att budget för förskolan fördelas utifrån barnens ålder, vistelsetid, samt 

socioekonomiska förutsättningar, enligt redovisad resursfördelningsmodell, samt 

att denna träder i kraft till budgetåret 2022 

• att ge verksamhetschef förskola/grundskola mandat att, under införandeåret, 

reglera fördelningen något, så att enskilda förskolor inte hamnar i större 

neddragningar än de rimligen klarar av 

• att en första redovisning av kortsiktiga effekter och modellens träffsäkerhet 

redovisas för barn- och utbildningsnämnden i maj/juni 2022 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-10-05, BUNAU § 72 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-09-17 

Resursfördelningsmodell - Beräkning av barnpeng i förskolan 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-22, BUN § 65 

Arbetsutskottet 2021-06-08, BUNAU § 52 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-06-01 

Utredning om socioekonomisk resursfördelning till förskolan, 2021-04-28 

inklusive bilaga 1-3 

___________________ 
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 Dnr 2021-000454 04 

BUN § 88 Budgetuppföljning prognos 2 och 

delårsbokslut 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 1,5 miljoner 

kronor. Prognosen medför inte beslut om särskilda åtgärder.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa nämndens budgetuppföljning prognos 2 

och delårsbokslut 2021 samt redovisad uppföljning av nämndens mål och uppdrag i 

verksamhetsplan 2021.   

Ärendet 

Redovisning av barn- och utbildningsnämndens budgetuppföljning prognos 2 och 

delårsbokslut 2021 samt uppföljningen av nämndens mål och uppdrag angivna i 

verksamhetsplan 2021.  

Syftet med delårsberättelsen är att vara ett stöd för uppföljning och analys för perioden 

januari till augusti 2021 och för att visa hur mål och ambitioner samspelat med nämndens 

ekonomiska resultat. Vidare utgör delårsberättelsen och dess analyser underlag för nästa 

års verksamhetsplan.  

Delårsberättelse har sin utgångspunkt i nämndens verksamhetsplan och ska lyfta 

nämndens ansvar att bidra till de strategiska målen och kommunens resultat. Hänsyn 

behöver tas till hela styrkedjan, det vill säga såväl nationell som kommunal styrning.  

  

Barn- och utbildningsnämndens prognos per sista augusti 2021 redovisar ett överskott 

med +1,5 mnkr. Prognosens negativa budgetavvikelser kommer från ökade 

ledningskostnader inom grundskolan med -1,9 mnkr, minskad försäljning av 

uppdragsutbildning med -1,4 mnkr samt kvarvarande omställningskostnader om -0,4 

mnkr. Gymnasieverksamhetens överskott om +2,6 mnkr förbättrar förvaltningens resultat 

och beror främst på lägre kostnader för interkommunala köp av utbildningsplatser och 

busskort. Vakanser inom förskolan avseende rektor och specialpedagog förbättrar 

resultatet med +1,0 mnkr. Statsbidragens påverkan på prognosen är +5,0 mnkr (varav 

pandemi +0,9 mnkr). Intäktsökningen från statsbidragen matchas till större delen av 

motprestationens ökade kostnader i form av löner, utbildningar eller mtrl/inventarier inköp. 

Förvaltningen tror att redovisat överskott per 210831 kvarstår till årsbokslutet.     



 Sida 11 (16) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-10-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-10-06 

• Delårsberättelse 2021-08-31  

• Presentation utifrån delårsberättelse 

• Verksamhetsplan och budget 2021 barn- och utbildningsnämnden 

• Protokollsutdrag 2021-09-14 § 69 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

___________________ 
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 Dnr 2021-000254 026 

BUN § 89 Uppföljning frisknärvaro/sjukfrånvaro 

2021 för personal verksam inom barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera frisk-/ sjukfrånvarostatistiken för 2019, 

2020 och delår 2021 för personal verksam inom nämndens ansvarsområde.  

Ärendet 

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

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

Sjukfrånvaron har minskat 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 förändringar 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 2021-10-05, BUNAU § 75 

• Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, 2021-09-09 

• Statistik sjukfrånvaro 2019-2021  

___________________ 
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 Dnr 2021-000466 026 

BUN § 90 Systematiskt arbetsmiljöarbete - årlig 

uppföljning läsårsvis 2020/2021 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar notera resultatet från uppföljningen av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet för läsåret 2020/2021.  

Ärendet 

Årligen genomförs en utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom 

Tibro kommun. Den görs via en webbenkät som skickas till samtliga chefer. Detta är enligt 

arbetsmiljöverkets krav på enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och Tibro 

kommuns arbetsmiljöpolicy. Enkätsvaren sammanställs sedan på kommun och 

förvaltningsnivå.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-10-05, BUNAU § 76 

• Tjänsteskrivelse från Kommunledningskontoret, 2021-09-09 

• Årlig utvärdering SAM 2021 BUN  

• Handlingsplan årlig uppföljning SAM 2021 BUN 

 

___________________ 
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 Dnr 2021-000060 08 

BUN § 91 Motionsyttrande - Resursskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 

ska anses besvarad med hänvisning till bifogad utredning 

Reservation 

Leif Widsing (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 

En motion om resursskola har inkommit till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Motionärerna skriver bland annat att det finns elever som av olika orsaker ligger efter och 

inte kommer att få godkända betyg samt att en svår grupp att hantera är de utåtagerande 

eleverna. Motionärerna menar att en så kallad resursskola för utåtagerande elever skulle 

gynna alla och även vara en kraftfull signal till de som befinner sig i farozonen. I en sådan 

skola skulle dessa elever få möjligheten att få extra stöd och anpassningar. 

Motionärerna föreslår: 

• Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att 

upprätta en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.  

• Att förvaltningen får uppdrag att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera 

en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.  

• Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på 

möjligheten att placera vissa elever på en resursskola och presentera detta för 

kommunstyrelsen. 

Utredningen visar att kostnaderna för en resursskola är svår att beräkna. Det beror på 

resursskolans inriktning, elevernas antal och behov. Det är troligtvis viktigt med hög 

lärartäthet och lärarkompetensen med specialpedagogiskinriktning. Kostnader för lokaler 

ökar om valet av lokaler ligger utanför ordinarie skolas område.   

Utredning av placering av en resursskola. Behov av att placeras i särskild 

undervisningsgrupp ökar oftast med ålder. Ju högre upp i åldrar eleverna kommer desto 

mer ökar behovet av ämnesspecifik kompetens samt behov av undervisning i ämnessalar. 

Det innebär att en resursskola bör placeras nära kommunens 7-9 skola. 

Att starta en resursskola där vissa elever skall gå är en fråga för rektor och förvaltning. 

Rektor kan inom sin ram organisera sin verksamhet. I Tibro finns i dagsläget en 
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gemensam verksamhet - en autismgrupp lokaliserad på Baggeboskolan. Att ta resurser 

från skolan att använda till en ny enhet höjer inte kvalitén på skolan i Tibro. Den säkrar 

inte heller en inkluderande skola.  

Förvaltningen ser i dagsläget inget behov av en resursskola. 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Förslag 1: Arbetsutskottets förslag om att besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen ska anses besvarad med hänvisning till bifogad utredning 

Förslag 2: Leif Widsing (SD) och Kristoffer By (SD) yrkar bifalla motionen  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner genom acklamation att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag om att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att motionen anses besvarad. 

   

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskotet 2021-10-05, BUNAU § 73 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-08-26 

• Motion - resursskola 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2021-000453 000 

BUN § 92 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 8, 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Ärendet 

Tillkommande information:  

a) Modersmålsundervisning och studiehandledning 

Elevhälsochef informerar om skolans uppdrag kring modersmålsundervisning och 

studiehandledning och dess påverkan på budget 2022. Enskilt ärende kommer 

sedermera att behandlas av nämnden. 

b) Lokalutredningen  

Diskussion kring den lokalutredning som kommer att presenteras för politiken i 

oktober. 

c) Budget 2022 

Information från förvaltningen kring budget 2022 

d) Information från Fadderbesök på Nyboskolan lämnas av Ann-Britt Danielsson och 

Ingela Lager. 

e) Information från Folkhälsorådet lämnas av Ann-Britt Danielsson. 

f) Inbjudan 

Barn- och utbildningsnämnden bjuds in till fadderbesök på Nyboskolan 26/10  

kl 13.00. Anmälan om deltagande lämnas till Ordförande.    

g) Information från Samrådsgruppen lämnas av Ann-Britt Danielsson. 

h) Information från Arbetsmarknadsrådet lämnas av Ann-Britt Danielsson 

i) Informationsträff på Inredia 19/10 kl 18.30 med Olinsgymnasiet. 

Information lämnas av Sara Holm. Inbjudan skickas ut till nämndens ledamöter.  

___________________ 

 


