
 Sida 1 (17) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-09  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kompetenscenter, Eken, tisdagen den 9 november 2021 kl 13:00-17.00 

Beslutande Alda Danial  
Ann-Britt Danielsson   
Anne-Marie Wahlström  
Ingela Lager  
Andreas Rännare 
Åse Nicklasson  
Kristoffer By  
Sara Holm  
Micael Algotsson  
 

(L) 
(M) 
(S) 
(S) 
(S) 
(SD) 
(SD) 
(KD) 
(C) 

Ordförande 
1:e vice ordförande 

Ej tjänstgörande ledamöter Leif Widsing (SD) Ej tjg. ers  

Övriga deltagande Monika Kronqvist 
Zophia Zander Norell 
Daniel Sirén 
Sofia Andersson 
Johan Wernvik 

Handläggare 
Skolchef 
Förslagsställare 
Kvalificerad Handläggare 
Verksamhetschef förskola 
/skola 

§ 102 
 
§ 100 
§§ 100, 101 
§§ 104, 105 

 
Utses att justera Andreas Rännare (S)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-11-16 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 96-106 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Andreas Rännare (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-11-09 

Anslagsdatum 2021-11-17 Anslag tas ner 2021-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Dnr 7799  

BUN § 96 Val av justerare 

Beslut 

Andreas Rännare (S), utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 97 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 21654  

BUN § 98 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

26 oktober 2021 anmäls och läggs till handlingarna.        

___________________ 
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 Dnr 2021-000534 002 

BUN § 99 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 10, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 9 november 2021, § 99, 

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 oktober 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 10 2021. Från Barn & Utbildning 2021-11-09      

___________________ 
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 Dnr 2021-000356 08 

BUN § 100 Medborgarförslag om öppettider inom 

fritidsverksamhet/barnomsorg 

Beslut 

Medborgarförslaget avslås , då förslaget skulle innebära en försämring, inte bara för 

vårdnadshavare, utan även för förskolor/fritidshem som tvingas till ineffektiv 

schemaläggning av personal, i strid mot reella behov.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om öppettider inom fritidsverksamhet/barnomsorg har inkommit till 

kommunen. Förslagsställaren skriver att fritidsverksamhet/barnomsorg inom Tibro 

kommun i dagsläget öppnar och stänger på olika tider beroende på vilken 

skola/barnomsorg barnet/eleven går på. Förslagsställaren föreslår därför att 

fritidsverksamhetens/barnomsorgens öppettider ska regleras av ett gemensamt beslut av 

barn- och utbildningsnämnden alternativt kommunfullmäktige, att all 

fritidsverksamhet/barnomsorg inom Tibro kommun ska öppna 06.00 och stänga 18.00 

samt att barn- och utbildningsnämnden ska begära in underlag från all 

fritidsverksamhet/barnomsorg beträffande behovet av att öppna 06.00 och stänga 18.00.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-10-26, BUNAU § 83 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-10-07 

• Regler för förskolan, BUN dnr 2020-000624 

• Medborgarförslag om öppettider i förskola/fritidshem 2021-06-23 

___________________ 
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 Dnr 2020-000439 003 

BUN § 101 Internkontrollplan 2021 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 2021 godkänns.   

Ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för 

att den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde är tillräcklig. Nämnder ska inför 

varje år upprätta och anta en internkontrollplan. 

Barn- och utbildningsnämnden ska följa upp beslutad internkontrollplan. Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott färdigställer kontrollrapporter till beslutad 

internkontrollplan tillsammans med tjänstepersoner vid arbetsutskottets möte den 26 

oktober 2021. Kontrollrapporter finns med som beslutsunderlag till arbetsutskottets 

sammanträde. 

Resultat och kommentarer till avvikelser framgår av barn- och utbildningsnämndens 

internkontrollplan med resultat- och kontrollrapporter.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-10-26, BUNAU § 84 

• Tjänsteskrivelse från Barn- och utbildning, 2021-10-21 

• Reglemente för intern kontroll, KS 2015-000472.000 

• Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan med kontrollrapporter för 2021   

___________________ 
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 Dnr 2021-000462 600 

BUN § 102 Sammanträdestider för barn- och 

utbildningsnämnden 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar och tider för 2022 fastställs enligt 

upprättat förslag.  

Ärendet 

Med utgångspunkt från kommunens ekonomikalender samt kommunfullmäktiges beslut 

(2021-09-27 § 117) om sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau), 

kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) har förvaltningen i dialog med barn- 

och utbildningsnämndens presidie tagit fram ett förslag till barn- och utbildningsnämndens 

sammanträdesplanering för 2022. Diskussion och överväganden har också gjorts utifrån 

kommunfullmäktiges beslut (2021-09-27 § 121) om svar på motion om mötestider. 

Ambitionen har varit att undvika en planering som innebär att barn- och 

utbildningsnämnden sammanträder på samma dag och tid som kommunstyrelse eller 

annan nämnd. Framtaget förslag innebär dock att nämndens sammanträden 

sammanfaller med kommunstyrelsens personalutskott vid tre tillfällen, den 22 februari, 24 

maj respektive 22 november 2022. Detta medför att ersättare får sättas in för ordinarie 

ledamot. Det har dessvärre inte ansetts möjligt att undvika detta och samtidigt uppfylla 

övriga förutsättningar för en fungerande sammanträdesplanering.  

Förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden, verksamhetsåret 2022. 

Arbetsutskottet 

Kl 08.30-12.00 

Barn- och utbildningsnämnd 

Kl. 13.00-ca 16.00 

 18 januari 

8 februari 22 februari    

8 mars 22 mars 

5 april 19 april 

10 maj 24 maj    

7 juni 21 juni 

30 augusti  

13 september 27 september 
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4 oktober (vid behov)  

11 oktober 25 oktober 

8 november 22 november  

6 december 20 december 

 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-10-26, BUNAU § 80 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-09-27  

___________________ 

 



 Sida 11 (17) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-11-09  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000294 04 

BUN § 103 Barnpeng inom förskolan 

Beslut 

Budget för förskolan fördelas utifrån barnens ålder, vistelsetid, samt socioekonomiska 

förutsättningar, enligt bifogad resursfördelningsmodell, samt att denna träder i kraft till 

budgetåret 2022. 

Verksamhetschef förskola/skola ges mandat att, under införandeåret, reglera fördelningen 

något, så att enskilda förskolor inte hamnar i större neddragningar än de rimligen klarar 

av. 

En första redovisning av kortsiktiga effekter och modellens träffsäkerhet presenteras för 

nämnden vid sammanträde i maj/juni 2022.  

Ärendet 

Fördjupad utredning kring eventuellt införande av barnpeng i förskolan, där tre olika 

områden beaktats; barnens ålder, vistelsetid samt socioekonomiska förutsättningar. 

Utredningen kompletterar tidigare utredning i samma ärende kring eventuellt införande av 

elevpeng i förskolan.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-10-26, BUNAU § 82 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-09-17 

• 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 

Bilaga 1-3 

• Utredning om socioekonomisk resursfördelningsmodell till förskolan, 2021-04-28   
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Beslut delges 

Verksamhetschef för förskola/skola 

Rektorer inom förskolan 

Ekonom/controller, Kommunledningskontoret 

Handläggare ekonomi, Barn & Utbildning 

___________________ 
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 Dnr 2021-000103 630 

BUN § 104 Aktuell förskolekö, barn/elevstatistik 2021 

Beslut 

Redovisad statistik, avseende antalet inskrivna barn i förskola/fritidshem, aktuell 

barnomsorgskö, antal barn födda 2006 – 2021 boende i Tibro kommun samt antalet 

inskrivna barn/elever hos annan huvudman noteras.   

Ärendet 

Redovisning av aktuell förskolekö, antal inskrivna barn i förskola/fritidshem, antal barn 

födda 2006 – 2021 boende i Tibro kommun samt antalet inskrivna barn/elever hos annan 

huvudman är ett stående informationsärende på dagordningen för barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Aktuell barnomsorgskö 

Redovisning, utifrån garantitiden fyra månader, av antal barn som vid avstämningsdagen, 

har ett omsorgsbehov under den aktuella månaden. 

Antal barn 

aktuell månad 

som ska 

garanteras plats 

Avstämningsdag 

21-09-30 

Januari 38 

Februari 3 

Mars 2 

April 1 

 

Antal inskrivna barn i förskola och skolbarnsomsorg 

 30 april 

2020 

31 juli 

2020 

31 oktober 

2020 

30 april 

2021 

30 september 

2021 

Förskola 560 522 505 575 521 

Skolbarnomsorg 380 329 400 354 400 
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Antal barn födda 2006 – 2021 som bor i Tibro kommun 

Födelseår April 

2020 

Juli 

2020 

Oktober 

2020 

April 

2021 

September 

2021 

2021    30 89 

2020 39 72 106 124 126 

2019 124 121 123 122 121 

2018 106 108 112 118 124 

2017 138 141 143 145 148 

2016 121 124 127 126 127 

2015 127 125 125 128 127 

2014 132 132 132 133 136 

2013 138 137 135 134 136 

2012 116 114 116 119 116 

2011 140 138 137 137 137 

2010 136 138 137 134 136 

2009 122 122 122 121 119 

2008 150 151 152 151 149 

2007 127 126 128 127 128 

2006 143 142 142 142 141 

 

Antal inskrivna barn/elever hos annan huvudman 2021-09-30 

 Solbacken 

Tibro 

Raoul Wallenberg 

Skövde 

Montessori 

Skövde 

Annan kommun 

Förskola 27 1 1 6 

Skola åk F – 3  5  3 

Skola åk 4 - 6  5  1 

Skola åk 7 - 9  8  7 

Särskola    2 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-10-26, BUNAU § 81 

• Tjänsteskrivelse från Förskolan, 2021-04-30   

___________________ 
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 Dnr 2021-000531 04 

BUN § 105 Verksamhetsplan och budget 2022 för 

barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

Nämndens verksamhetsplan 2022 exklusive budget 2022 godkänns. 

Ett definitivt fastställande av Verksamhetsplan och budget 2022 för barn- och 

utbildningsnämnden sker på nämndens sammanträde den 7 december 2021.  

Ärendet 

Verksamhetsplanen baseras på vision och strategiska mål som är beslutade av 

kommunfullmäktige.  

Verksamhetsplanen med budget kommer därmed definitivt fastställas av barn- och 

utbildningsnämnden i december, eftersom förutsättningarna först då kommer att vara 

fastställda.  

Kommunfullmäktige fastställer drift- och investeringsbudget för 2022 i november. 

Förvaltningen önskar föra dialog om hantering av obalanser inför 2022.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-10-26, BUNAU § 85 

• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2021-10-22 

• Förslag verksamhetsplan 2022 för barn- och utbildningsnämnden, 2020-10-22 

___________________ 
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 Dnr 2021-000532 000 

BUN § 106 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 9, 2021 

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Information 

a) Folkhälsorådet 2021-10-04, FHR § 20 

Folkhälsorådet har fastställt handlingsplan suicidprevention Tibro kommun 2022 

b) Kvalitetsgranskning av Skolinspektionen 

Skolinspektionen granskar skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk 

under våren 2022 och Nyboskolan är utsedd att ingå i denna tematiska 

kvalitetsgranskning.  

c) Granskning av PwC på uppdrag av revisionen 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen fått i uppdrag att 

genomföra en översiktlig granskning avseende styrning och utveckling av utbildningen. 

Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med 

tillräcklig intern kontroll. Granskningen genomförs under november 2021.  

d) Extra sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 

Med anledningen av process och beslut och samverkan kring flytt av verksamhet till 

Fågelviksskolan blev ett extra möte nödvändigt med barn- och utbildningsnämnden den   

1 november 2021.     

 

___________________ 

 


