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Datum för justering 2022-04-19 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 27-36 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Ann-Britt Danielsson (M)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 
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 Dnr 7799  

BUN § 27 Val av justerare 

Beslut 

Ann-Britt Danielsson (M) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 28 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 21654  

BUN § 29 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

5 april 2022 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2022-000013 04 

BUN § 30 Budget 2023 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Förvaltningens förslag till åtgärder för anpassning till en lägre driftsbudgetram 2023 

förutsatt att barn- och utbildningsnämnden får kompensation för redovisade 

kostnadsökningar godkänns.    

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställde i februari uppdrag till nämnderna för redovisning vid vårens 

budgetbehandling. Uppdragen var att redovisa en ramminskning med 1 % i 2023 års 

driftbudget. För barn- och utbildningsnämnden motsvarar detta 2,1 mnkr.  

Förvaltningen föreslår följande förslag på effektiviseringar; 

Effektivisering Motsvarar summa 

Minskning av SYV-tjänst  

Minskning barnpeng, stänga 1-2 avdelningar ht-23 1 000 tkr 

Minskning elevpeng, se över fördelning av elever 

mellan skolorna 

700 tkr 

Minskning kompetensutveckling 100 tkr 

Totalt  2 100 tkr 

 

Utredning 

Konsekvenser 

Utifrån hur SYV-organisationen idag är organiserad ser förvaltningen förutsättningar att 

trots minskning av tjänst hålla motsvarande kvalité då förutsättningarna kommande 

budgetår förändras utifrån att tid för utbildning inte längre avsätts.  

Inom förskolan ser vi hösten 2023 en uppskattad minskning av antalet barn.  

Förvaltningen ser utrymme att minska antalet avdelningar och ändå behålla 

personaltätheten. Dock kräver denna åtgärd en följsamhet och klok avvägning  

för att behålla trygghet och stabilitet i barngrupperna.  
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Inom grundskolan ses, utifrån god ekonomisk hushållning, ett behov av att organisera 

grundskoleverksamheten så att alla skolenheter arbetar med fulla klasser. En planering  

av hur många klasser som ska finnas på respektive enhet behöver göras tidigt under 

2023.  

Grundskolan står inför ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitalisering för att  

nå de nationella målen för skolväsendet 2022. Att minska denna post kan bidra till sämre 

förutsättningar att nå de målen.  

 

Kostnadsökningar och balans före effektivisering 

Förvaltningen ser redan i nuvarande prognosarbete vissa kostnadsökningar som inte var 

kända vid budgetarbetet.  

Prognos för februari visar på totalt -155 tkr (inställd Krakowresa inräknad) utifrån att olika 

poster balanserar varandra.  

Det råder för tillfället ekonomisk balans i förskolan och i elevhälsan. Däremot finns redan 

nu följande obalanser under 2022 och som är viktiga parametrar även in i 2023; 

 Ökad kostnad för IKE för grundskola och grundsärskola. T ex har antalet av Socialtjänsten 

placerade barn i andra kommuner ökat samt även kostnaderna för grundsärskola i annan 

kommun.  

 Vux uppdragsutbildning hade ett bokslut på -1 400 tkr och efter februariprognosen ser vi 

ett underskott om 600 tkr. Antalet sökande och antagna är för få för att få ekonomisk 

bärighet i denna verksamhet och detta balanseras idag av andra delar inom 

arbetsmarknadsenheten. Utöver svårigheter att få ekonomisk bärighet i verksamheten 

behöver också satsningar göras på ny programvara vilket motsvarar 600 tkr.  

 Arbetsmarknadsenheten gjorde 2021 ett bokslut om -100 tkr men då räknades försäljning 

av inventarier in om motsvarande 1 000 tkr. Samarbetet mellan Socialnämnden (SN) och 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) medför nu förändrade arbetssätt där BUN får 

utökade arbetsuppgifter. Detta är i nuläget inte finansierat.  

 I nuläget råder fortfarande osäkerhet kring vilken prislista som kommer gälla för 

gymnasiesärskolan i Skövde under innevarande år. Till kommande år kommer prislistan 

att höjas rejält jämfört med tidigare prislista.  

 Begränsad möjlighet att köpa plats på Träningsskolan (grundsärskola) i Skövde medför att 

Tibro kommun till hösten behöver starta upp verksamhet i egen regi. Detta kommer ha 

ekonomisk påverkan redan detta budgetår.  
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Inför nästa år står förvaltningen inför relativt stora kostnadsökningar enligt  

nedanstående tabell; 

Kostnadsökning 2023 Brist 

Skolskjuts, indexuppräkning +10% enligt nuvarande 

avtal. Dock ny upphandling på gång.  

385 tkr 

Ny prismodell gymnasiesärskolan i Skövde 1 200 tkr (ej fastlagd ännu) 

Träningsskola i egen regi 2 200 tkr 

Utökade arbetsuppgifter för BUN inom området ”Fler i 

egenförsörjning”, behov av ytterligare 

handläggartjänst 

600 tkr 

Behov av fortsatt ledningsstöd / resursrektor utifrån 

ombyggnation Fågelvik 

480 tkr 

Ökat köp av utbildningsplatser gymnasiet  (15 elever) 

enligt förmodad kursmix beräknad på prislista 2023 

2 400 tkr 

Kompensation i ram för kapitaltjänst Fågelvik (prel) 66 tkr  

Ny IT-licens ”Freja” 500 tkr 

Total summa 8 665 tkr 
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Intäktsförändringar statsbidrag 

 

Statsbidraget ser ut att minska motsvarande 500 tkr. Detta är exklusive eventuella bidrag 

för migration.  

Investeringar 

Friggebod, rastplats Kullerbyttan  75 tkr 

Golvskärmar Häggetorpskolan 50 tkr 

Oförutsedda investeringar  375 tkr 

Summa 500 tkr 
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Förvaltningens förslag 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att effektiviseringen om 1 % är genomförbar 

förutsatt att förvaltningen får kompensation för de stora kostnadsökningarna på områdena 

framförallt arbetsmarknad och kostnader som ligger utanför vår påverkan, t ex placering 

av elever i annan kommun.  

 

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-04-05, BUNAU § 31 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2022-04-12 

 Arbetsutskottet 2022-04-05, BUNAU § 31 

 PPT – Budget 2023 för barn- och utbildningsnämnden 220419 

 PPT – Budget 2023 för barn- och utbildningsnämnden utökad version 220419 

 Investeringsäskanden BUN 2023-2025 översikt och specifikation 220328 

 Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-22, BUN § 21 

 Kommunstyrelsen 2022-02-08, KS § 11 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000103 08 

BUN § 31 Remiss från Skolinspektionen - Ansökan 

om godkännande som huvudman för en 

nyetablering av en fristående 

gymnasieskola i Tibro kommun, 

Olinsgymnasiet 2023/2024 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta ”Yttrande över remiss från Skolinspektionen 

avseende Olinsgymnasiet i Skara AB:s ansökan om godkännande som huvudman för 

nyetablering av en fristående gymnasieskola i Tibro från och med läsåret 2023/2024”, 

daterad 2022-03-28. 

Ärendet 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en nyetablering av en gymnasieskola i Tibro Kommun från och med läsåret 

2023/2024. 

Olinsgymnasiet i Skara AB ansöker om att bedriva: 

 Bygg och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad 

 Industritekniska programmet, inriktning processteknik 

 El- och energiprogrammet, inriktning elteknik 

 Barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt och socialt arbete 

 Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 

 Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi 

 Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap 

Tibro kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen 

(2010:800) och besvara inspektionens frågor.  

Beslut fattas av kommunstyrelsen, men barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag 

att bereda remissen.  

Remissyttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 11 maj 2022.  

Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. 
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Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-04-05, BUNAU § 28 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2022-03-28 

 Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Olinsgymnasiet i Skara AB:s 

ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående 

gymnasieskola i Tibro, 2022-03-28  

 Ansökan till Skolinspektionen från Olinsgymnasiet i Skara AB om godkännande 

som huvudman 

 Remiss från Skolinspektionen, 2022-03-18 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2021-000509 106 

BUN § 32 Färdplan - länsgemensam strategi för god 

och nära vård 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås att anta Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 

vård. 

Ärendet 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra 

Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att 

vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i 

omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen 

och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi 

gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 

och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 

behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 

genomförande. Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 

Barn- och utbildningsnämnden har i december 2021 tillsammans med Socialnämnden, 

lämnat synpunkter på remissen till Färdplan, vilket redogjordes för vid nämndens 

sammanträde den 7 december 2021. Färdplanen har, efter att inkomna remissyttranden 

beaktats, återigen inkommit, men nu för att antas av berörda kommuner. 

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar kommunerna i Skaraborg att anta 

Färdplanen. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-04-05, BUNAU § 29 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning 2022-03-30 

 Förslag, Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

 Missiv, Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
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Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2021-000523 106 

BUN § 33 Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

tillhörande överenskommelser 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås att anta reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal 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.  

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är 

navet i vården och samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att 

patienten får en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån 

sina förutsättningar och preferenser. Förändringar har gjorts med syfte att lyfta fram den 

omställning som sker och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 

förhållningssätt. 

Barn- och utbildningsnämnden har i november 2021 tillsammans med socialnämnden, 

lämnat synpunkter på remissen till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal, vilket redogjordes för 

vid nämndens sammanträde den 23 november 2021. Hälso- och sjukvårdsavtalet har 

efter att inkomna remissyttranden beaktats, återigen inkommit till kommunen, men nu för 

att antas. 

Det politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig bakom Hälso- och sjukvårdsavtalet den 24 

februari 2022 och rekommenderade respektive huvudman att besluta anta avtalet. 

Skaraborgs Kommunalförbund rekommenderar också kommunerna i Skaraborg att anta 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, efter beslut i 

Direktionen den 11 mars 2022. 
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Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-04-05, BUNAU § 30 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2022-03-28 

 Missiv – Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 Förslag – Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 Protokollsutdrag från Skaraborgs Kommunalförbund, 2022-03-11  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2022-000021 611 

BUN § 34 Byggprojekt Ransberg och Nyboskolan 

Beslut 

Informationen kring pågående byggprojekt noteras     

Ärendet 

Stående lägesrapport vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden gällande flytt av 

Nyboskolan till Fågelvik samt nybyggnationen av Ransbergs skola. 

Mars – Fågelvik/Nybo 

 Skolans namn ska beslutat genom namntävling i kommunens grundskolor 

 Projektering  

- Systemval 

- Många beslut måste fram men bra driv i verksamheterna 

- Vissa frågor får beslutas på förvaltningsnivå 

 

 Produktion 

- Bibliotekets yta plan 2 avskärmas vecka12 

- Rivning plan 2 startade vecka 13 

- Problem med spring på arbetsområdet och brand vid lastkaj. Helhetsgrepp tas 

kring säkerhet ihop av förvaltningarna 

 

Mars – Ransbergs skola 

 Rivningsentreprenad ännu ej slutreglerad, underlag saknas från entreprenören. 

 Detaljprojektering fortgår 

 Markarbeten startade vecka 12 

 Första spadtag planerat till vecka 17      

      

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-04-05, BUNAU § 32 

 PPT – Mars – Lägesrapport flytt Nybo samt Ransberg      

___________________ 
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 Dnr 2022-000106 002 

BUN § 35 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 3, 2022 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 19 april 2022, § 35, 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 februari – 31 mars 2022. 

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, 2022, från Barn & Utbildning 2022-04-19      

___________________ 

 



 Sida 19 (19) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-04-19  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

ALDA DANIAL 

 

ANN-BRITT DANIELSSON 

 

 
 

 Dnr 2022-000105 000 

BUN § 36 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 3, 2022 

Beslut 

Informationen noteras      

Ärendet 

Information: 

a) Elevärende 

Anmälan av beslut gällande avstängning av elev i grundskolan under perioden 24-30 

mars 2022 . Nytt beslut om förlängning av avstängning till och med 6 april 2022 har 

inkommit. 

b) Lägesrapport Nyboskolan och Häggetorp 

c) Anmälan Motion Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Tibro 

kommun Dnr 2022-000150  

d) Anmälan Motion Fullföljda studier som hela kommunens ansvar Dnr 2022-000149 

e) Information från skolledarkonferens i Falköping 

f) Nämnden önskar möjlighet att få göra ett studiebesök och att äta lunch på Baggebo 

innan nästa nämndsmöte  24 maj 

g) Alda Danial informerar om fadderbesök på förskolorna, övriga kan boka in att göra 

fadderbesök på Häggetorpsskolan ,  Nyboskolan och Ransbergs skola 

h) Ann-Britt Danielsson informerar om senaste mötet med Samrådssgruppen 

i) Ann-Britt Danielsson önskar att nämnden får besök från kommunens 

säkerhetssamordnare på ett nämndsmöte framöver. 

j) Andreas Rännare frågar om skyddsrum i kommunen  

  

___________________ 
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