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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-12-07  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Kompetenscenter, Eken, tisdagen den 7 december 2021 kl 13:00-16:45 

Beslutande Alda Danial  
Ann-Britt Danielsson  
Anne-Marie Wahlström  
Ingela Lager  
Andreas Rännare  
Åse Nicklasson  
Kristoffer By  
Mouna Eskandar  
Pernilla Hagstedt 
Ulf Lindström 
Leif Widsing 
 

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

Ordförande 
1:e vice ordförande 
 
 
 
kl 13.00-14.00 
kl 13.00-14.30 
Tjg.ers 
Tjg ers 
Tjg ers kl 14.00-16.30 
Tjg ers kl 14.30-16.45   
 

Ej tjänstgörande ledamöter Ulf  Lindström (SD) 
Leif Widsing (SD) 

Ej tjg ers kl 13.00-14.00 
Ej tjg ers kl 13.00-14.30 

Övriga deltagande Monika Kronqvist 
Zophia Zander Norell 
Daniel Sirén 
Sofia Andersson 
Bodil Sandnes 
Mariethe Magnehed 
Johan Wernvik 

Handläggare 
Förvaltningschef/Skolchef 
Förslagsställare 
Kvalificerad handläggare 
Handläggare barnomsorg 
Elevhälsochef 
Verksamhetschef 

 
 
§ 111 
§§ 111-112 
§§ 113-114 
§§ 115-117,119 
§ 119 

 
Utses att justera Ingela Lager (S)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2021-12-14 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 107-119 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Ingela Lager (S)  
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ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-12-07 

Anslagsdatum 2021-12-15 Anslag tas ner 2022-01-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Dnr 7799  

BUN § 107 Val av justerare 

Beslut 

Ingela Lager (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.  

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 108 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.  

___________________ 
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 Dnr 21654  

BUN § 109 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

23 november 2021 anmäls och läggs till handlingarna.  

___________________ 
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 Dnr 2021-000611 002 

BUN § 110 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 11, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 7 december 2021, § 110, 

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 november 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 nr 11, 2021 från Barn & Utbildning, 2021-12-07 

___________________ 
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 Dnr 2021-000357 08 

BUN § 111 Medborgarförslag om komplettering av 

skolskjutsreglementet. 

Beslut 

-  Delvis bifalla punkt 6 i medborgarförslaget; att bifoga en karta över uppmätt färdväg 

vid avslag av skolskjuts på grund av att avståndskravet ej är uppfyllt. Nuvarande 

handläggningsrutiner kompletteras enligt förslaget i de fall det råder osäkerhet om 

uppmätt färdväg 

- Anse punkterna 2, 8, 9, 10 och 13 i medborgarförslaget besvarade, då dessa redan 

finns beskrivna i skolskjutsreglementet 

- Avslå resterande delar av medborgarförslaget då dessa punkter inte hör 

hemma i skolskjutsreglementet eller annat styrdokument som rör skolskjuts.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om komplettering av skolskjutsreglementet inkom 2021-05-18 till 

kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 101 att överlämna 

medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.  

Förslagsställaren skriver att skolskjutsreglementet bör kompletteras/uppdateras för att 

tydliggöra individuell bedömning när det gäller skolskjutsärenden, utifrån 15 angivna 

punkter. Punkterna handlar bland annat om vilken kompetens som krävs för att bedöma 

medicinska utlåtanden när särskilda omständigheter ska tas hänsyn till i handläggningen, 

konsultläkare vid bedömning av läkarintyg, till vilken ålder och hur långt föräldraansvaret 

sträcker sig samt personliga och fysiska möten vid komplicerade ärenden. 

Skolskjutsreglementet innehåller det politiskt förankrade ramverket för skolskjutsen och 

beskriver bland annat vilka elever som får skolskjuts, regler för de som fått skolskjuts och 

ansvarsfördelningen mellan kommun, entreprenör och vårdnadshavare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Kollektivtrafikkontoret utrett 

samtliga av förslagsställarens punkter och konstaterar att flera av dem är av sådan art att 

de inte hör hemma i skolskjutsreglementet, medan andra redan finns beskrivna i 

detsamma. Förvaltningen anser vidare att punkt 6, om att en karta för utmätt färdväg ska 

finnas med vid avslag för avstånd som understiger avståndskravet, är ett bra förslag som 

förtydligar kommunens beslut till sökanden. Nuvarande handläggningsrutiner bör 

kompletteras enligt förslaget i de fall det råder osäkerhet om uppmätt färdväg.  
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-11-23, BUNAU § 89 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-10-29 

• Skolskjutsreglemente för Tibro kommun, 2021-08-10 

• Medborgarförslag om komplettering av skolskjutsreglementet, 2021-06-23  

Beslut delges 

Förslagsställaren 

___________________ 
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 Dnr 2021-000526 003 

BUN § 112 Internkontrollplan 2022 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Genomförd risk- och väsentlighetsanalys godkänns samt föreslagen internkontrollplan 

2022 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde antas.  

Ärendet 

Enligt ”Regler för internkontroll i Tibro kommun” ska varje nämnd inför varje år upprätta en 

risk- och konsekvensanalys inom det egna ansvarsområdet. Denna är utgångspunkten för 

vilka kontrollmoment som ska tas med i nämndens nästkommande års internkontrollplan.  

Internkontrollplanen ska säkerställa att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa 

att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd 

verksamhetsinriktning och mål 

• Tillförlitlig redovisning och rapportering av verksamheten 

Innebär att kommunstyrelse och nämnder har tillgång till rättvisande räkenskaper 

och verksamhetsuppföljning 

• Efterlevnad av tillämpliga regelverk 

Innebär att lagar, regler och interna styrdokument ska följas när det gäller 

kommunens styrprocess och den löpande verksamhetsutövningen 

Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd internkontrollplan för 2021 och tillhörande 

risk- och konsekvensanalys som har följts upp enligt reglementet. Vissa moment i 2021 

års internkontrollplan äger fortsatt relevans, vilket gör att dessa föreslås kvarstå även i 

2022 års internkontrollplan.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-11-23, BUNAU § 90 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-11-17 

• Regler för intern kontroll i Tibro kommun, 2021-11-01 

• Risk- och väsentlighetsanalys inför 2022 
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Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000481 01 

BUN § 113 Barn-, elev- och deltagarprognoser i Tibro 

kommun 2021 

 

Beslut 

Upprättat förslag till barn-, elev- och deltagarantal per den 15 oktober 2021 som 

utgångspunkt för det kommande årets övergripande prognosarbete i Tibro kommun 

fastställs.  

Ärendet 

Barn & Utbildning har fastställt en riktlinje kring framtagande av barn- och elevprognoser i 

Tibro kommun. Syfte är att stödja/förbättra det långsiktiga och strategiska 

planeringsarbetet med bäring på frågor kring organisation, lokalbehov och ekonomi.  

Barn- och elevprognosen bör inte bara användas inom den egna verksamheten, utan 

även nyttjas vid all övergripande planeringsarbete i Tibro kommun. Riktlinjen påvisar när, 

hur och utifrån vilka kriterier prognoser ska fastställas och hur länge prognosen ska vara 

giltig. Initialt har riktlinje för åldrarna 0-19 år upprättats, d v s för förskola, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

I princip all data som utgör den samlade nationella statistiken, utgår från datainsamling 

per den 15 oktober varje år. Det är således naturligt att ha samma utgångspunkt i Tibro 

kommun. Det faktiska antalet barn och elever per den 15 oktober utgör underlag för 

beräkningar under följande år fram till nästa avstämningsdatum, den 15 oktober 

nästkommande år. Barn- och elevprognosen ska ge beräkningsunderlag på antal barn 

och elever i åldersgruppen 0-19 år om ett respektive fem år.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-11-23, BUNAU § 91 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-11-17  

• Förslag till barn- och elevantal per den 15 oktober 2021, Tibro kommun 

Beslut delges 

Samtliga nämnder/styrelser i Tibro kommun 

___________________ 
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 Dnr 2021-000647 04 

BUN § 114 Maxtaxa, fastställda bidragsramar 2022 

Beslut 

Avgiftstaket för barnomsorgsavgift justeras till 52 410 kr per månad, att gälla från och med 

1 januari 2022 till den 31 december 2022.   

      

Ärendet 

Tibro kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att hushållet 

betalar viss procent av sin bruttoinkomst i barnomsorgsavgift. Tibro kommun har valt att 

följa riksnormen som är maximalt 3 % av bruttoinkomsten upp till inkomsttaket. 

Inkomsttaket är idag fastställt till 50 340 kr.  

I januari 2015 ändrades förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 

tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet, till att inkomsttaket indexeras årligen. 

Den 1 januari 2021 kommer avgiftstaket att höjas från 50 340 kr till 52 410 kr per månad. 

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka, och att 

statsbidraget minskas i motsvarande omfattning. 

Kommunfullmäktige har delegerat till barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om 

bidragsramar för maxtaxa. 

Nya avgiftstak från och med 2022-01-01 enligt beslutad förordning – se tabell. 

Förskola Avgiftstak Dock högst… Nuvarande 2021-01-01 

Barn 1 3 % 1 572 kr 1 510 kr 

Barn 2 2 % 1 048 kr 1 007 kr 

Barn 3 1 % 524 kr 503 kr 

Barn 4 0 %   

Fritidshem    

Barn 1 2 % 1 048 kr 1 007 kr 

Barn 2 1 % 524 kr 503 kr 

Barn 3 1 % 524kr 503 kr 

Barn 4 0 %   

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 50 340 kr Inkomsttaket 49 280 kr per månad 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-12-01 

  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

Handläggare barnomsorg  

___________________ 
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 Dnr 2021-000509 106 

BUN § 115 Remiss från VästKom gällande Färdplan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom remissvar gällande Färdplan.  

Ärendet 

Färdplanen är en länsgemensam utvecklingsstrategi som ska bidra till Västra Götalands 

utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen beskriver målbild, förändrade 

arbetssätt och förutsättningar för utveckling och anger riktning.  

Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig mot; vård 

och omsorg, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, regional 

primärvård, specialistvård, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden. 

Målgruppen är personer som behöver insatser från både region och kommun. 

 Barn & utbildning och socialförvaltningen tar fram ett gemensamt remissvar som lämnas 

från Tibro kommun.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-11-23, BUNAU § 92 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-12-01  

• Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

• Remissversion, Färdplan länsgemensamstrategi för god och nära vård 

• Förslag remissvar Tibrokommun Färdplan- länsgemensamstrategi för god och 

nära vård 

Beslut delges 

VästKom  

___________________ 
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 Dnr 2021-000523 106 

BUN § 116 Remiss från VästKom gällande Hälso- och 

sjukvårdsavtalet och tillhörande 

överenskommelse 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom bifogat remissvar gällande Hälso- och 

sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.    

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland, 

reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). På 

uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet 

uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer 

krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats. Genomgående 

i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Barn- och utbildningsnämnden ska, tillsammans med Socialnämnden, lämna synpunkter 

på remissen senast 2021-12-31.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-11-23, BUNAU § 93 

• Tjänsteskrivelse från barn & Utbildning, 2021-12-01 

• Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 

• Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 

• Förslag remissvar Tibro kommun Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 

överenskommelser 

Beslut delges 

Västkom 

  

___________________ 
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 Dnr 2021-000508 106 

BUN § 117 Hjälpmedel förskola, skola och daglig 

verksamhet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till överenskommelse för 

hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom Västra Götaland.  

Ärendet 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik 

hjälpmedelshantering som möjligt. 

Skaraborgs Kommunalförbund har (2021, § 84) ställt sig bakom överenskommelsen och 

rekommenderat kommunerna att ta egna beslut.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-11-23, BUNAU § 94 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-11-12 

• Svar till Västkom från Socialförvaltningen och Barn & Utbildning angående 

överenskommelsen om Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

• Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet  

• Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet  

• Protokollsutdrag Skaraborgs Kommunalförbund § 84, 2021 

Beslut delges 

VästKom 

___________________ 
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 Dnr 2021-000531 04 

BUN § 118 Verksamhetsplan och budget 2022 för 

barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 

Nämndens Verksamhetsplan 2022 fastställs. 

Nämndens fördelning av budgetramar samt investeringsbudget för 2022 fastställs. 

Ann-Britt Danielsson (M), Ulf Lindström (SD) och Leif Widsing (SD) deltar ej i beslutet .  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022 exklusive budget 2022 fastställdes 

av nämnden den 9 november 2022. Vid dagens sammanträde har nämnden och dess 

arbetsutskott att ta ställning till barn- och utbildningsnämndens budget för 

verksamhetsåret 2022. 

Fördelning av budget 

Nämnden beslutar om rambudget per budgetansvar eller skolenhet.  

Större förändringar finns mellan olika budgetansvar på grund av förvaltningens 

omorganisation under 2021. Omorganisationen innebar ny verksamhetschef för förskola 

och grundskola vilket medfört en större flytt av budgetmedel för ledning och 

kompetensutveckling. Centraliseringen av personalansvar för skolsköterskor och 

budgetmedel för kuratorer till elevhälsochef har medfört att ramar för dessa funktioner 

flyttats från skolenheter till gemensam elevhälsa. Beslutet om införandet av barnpeng 

inom förskolan leder till en förändring av budgetmedel mellan åren för budgetansvaren 

inom förskolan. 

Rambudgeten går till skolenheten och fördelas av budgetansvarig till skolans olika 

budgetansvar i samband med detaljbudgeteringen. Grundskolan tilldelas dels riktad 

budget såsom resa Krakow, gemensamma medel för studiehandledning och modersmål, 

samt autismgrupp och dels budgetram utifrån fördelningsmodellen via elevpeng. Varje 

chef fördelar sina budgetramar utifrån de behov varje chef ser inom sina verksamheter.  

Beviljade tilläggsbelopp samt statsbidrag ligger utanför budgetramen, men arbetas in i 

detaljbudgeten. Grundsärskolan har anslagsfinansierad budget och fördelas därmed inte 

via elevpeng. 
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Budgetfördelning per budgetansvariga, tkr 

Ansvar Budget 2021 Rambudget 

2022

Förändring jmf 

föregående år +/-

31000 BUF NÄMND LEDN GEMS. RES 44 883 29 260 -15 623

31100 BUF GEMENS UTVECKL 7 347 6 348 -999

31600 BUF VO FÖRSKOLA GRUNDSKOLA 0 21 865 21 865

32000 BUF GEMENS ADMIN 5 808 6 619 811

33000 BUF GEMENS ELEVHÄLSA 1 160 5 643 4 483

33100 BUF GEMENS SYV 1 755 1 760 5

35101 SNICKARGÅRDEN FSK 9 415 9 789 374

35103 SPRATTELBO FSK 4 867 4 907 40

35104 ÄNGEN FSK 4 827 4 695 -132

35105 TORPET FSK 4 965 4 821 -144

35106 KARUSELLEN FSK 6 179 7 016 837

35150 GEMENS REKTORER FSK 265 0 -265

35151 GEMENS RESURSER FSK 693 673 -20

35200 HÄGGETORP GRSK F-6 20 327 18 988 -1 339

35213 HÄGGETORP FBK -251 0 251

35300 GRUNDSÄRSKOLA 1-6 7 270 8 965 1 695

35301 AUTISMGRUPP 1-6 2 166 2 381 215

35400 HÄGGETORP ADM 1 382 0 -1 382

36100 BAGGEBO ADM 339 0 -339

36200 BAGGEBO SK & FH/FSKKL 30 418 30 553 135

36213 BAGGEBO FBK -335 0 335

36301 KULLERBYTTAN FSK 5 108 4 893 -215

36306 SNICKARVALLENS FSK 9 682 9 501 -181

36400 RANSBERG GRSK F-6 9 719 8 578 -1 141

36413 RANSBERG FBK -94 0 94

36501 GLÄNTAN FSK 4 912 4 862 -50

37100 NYBO GRSK 7-9 22 111 28 468 6 357

37200 NYBO FBK 3 0 -3

37300 GRUNDSÄRSKOLA 7-9 2 142 1 763 -379

37400 NYBO ELEVHÄLSA 1 247 0 -1 247

37450 NYBO ELEVSTÖD 4 970 0 -4 970

37600/35600 STUDIEHANDLEDN MODERSMÅL 530 1 046 516

38100 IKE GYMN- O GYSÄRSKOLA 53 794 54 435 641

38150 IM, INTRODUKTIONSPROGR 2 479 2 436 -43

38200 VUXENUTBILDNING 6 253 5 655 -598

38230 ARBETSMARKNADSENHET 2 235 4 657 2 422

39000 BUF LOKALOMKOSTNADER 24 229 23 698 -531

Summa 302 800 314 275 11 475  
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Investeringsbudget 

Behov av investeringar inom förvaltningen är företrädesvis utemiljö, lärverktyg samt 

anpassningar för särskilda behov. 

 

Investeringar, tkr 

Projekt Projektansvarig Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Kompisgunga Snickargårdens fsk Marie Trulsson 75

Utemiljö Kullerbyttans fsk Bånita Kroon 75

Rutschkana Snickargårdens fsk Marie Trulsson 50

Träslöjd snickarbänkar Häggetorp Marie Ahlander 63

Ljudabsorbenter, bord, 

golvskärmar Häggetorp Marie Ahlander 100

Gemensamt BUF Förvaltningschef 137

Summa 500  

 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-11-23, BUNAU § 96 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-11-22 

• Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-09, BUN § 105 

• 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 2021-000616 000 

BUN § 119 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 10, 2021 

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Tillkommande information:  

a) Information från senaste möte med Arbetsmarknadsrådet 

b) Incidenter vid Nyboskolan  

c) Extra ledningsstöd  

d) Information om elever med hög frånvaro 

e) Avstängning av elev i grundskolan, 1-8 december 

f) Beslut på motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg 

g) Information om process kring flytt till Fågelvik 

h) Mötestider för BUNAU och BUN 2022 flyttas. BUNAU träffas 18 januari och 8 

februari. Nästa BUN blir 22 februari.      

___________________ 

 


