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Handläggare 
Trafikhandläggare 
Kanslichef 
Resursrektor 
Chef kompetenscenter 

 
 
§ 53 
§ 53 
§ 54 
§ 57 
 
 

 
Datum för justering 2022-06-28 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare  Paragrafer §§ 49-59 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Sara Holm (KD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2022-06-21 

Anslagsdatum 2022-06-29 Anslag tas ner 2022-07-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Monika Kronqvist 
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 Dnr 7799  

BUN § 49 Val av justerare 

Beslut 

Sara Holm (KD) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 50 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 21654  

BUN § 51 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

7 juni 2022 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2022-000224 002 

BUN § 52 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 5, 2022 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 21 juni 2022, § 52, 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 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 5, 2022 från Barn & Utbildning, 2022-06-21      

___________________ 
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 Dnr 2022-000025 05 

BUN § 53 Upphandling skolskjuts 2023 Tibro 

kommun 

Beslut 

Följande drivmedelskrav ska gälla för upphandling av skolskjuts med buss från och med 

läsåret 2023/2024: 

   - bussar tillverkade innan 2014-01-01 som används vid avtalsstart ska som 

 lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro V.  

   - bussar tillverkade efter 2014-01-01 som används vid avtalsstart eller 

 nyanskaffas under avtalstiden ska som lägst uppfylla utsläppskraven Euro VI. 

   - bussarna ska köras med 100 % förnyelsebart drivmedel (drivmedel som 

 inte framställs av fossila råvaror) 

 

Följande drivmedelskrav dock ska gälla för den extrabuss som endast ska användas 

under den tid som behövs med hänsyn till ombyggnation av Ransbergs skola. 

   - bussarna ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro IV. 

   - bränsle av bästa miljöklass ska användas. 

Ärendet 

Nuvarande avtal om skolskjuts med buss upphör i juni 2023. Upphandling av nytt 

skolskjutsavtal, med start hösten 2023, genomförs liksom tidigare av trafikplanerare på 

kollektivtrafikkontoret tillsammans med upphandlingsenheten i Skövde kommun. Beslut 

om att teckna nytt skolskjutsavtal fattas av skolchefen, enligt delegering från barn- och 

utbildningsnämnden. 

Inför upphandlingen av skolbuss behöver nämnden få möjlighet att ta ställning till vilka 

drivmedelskrav som ska ställas. Förslaget är att ställa krav som ligger i linje och bidrar till 

målet om att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region. Detta mål har 

samtliga kommuner i länet ställt sig bakom i och med ”Klimat 2030 - Västra Götaland 

ställer om”, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 

Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kommunerna har en strategiskt viktig 

roll för att målet ska kunna nås och i att vara en föregångare för företag och invånare. 

Förslaget innebär att nämnden beslutar om att de bussar som används under avtalstiden 

ska köras med 100 % förnyelsebart drivmedel, det vill säga drivmedel som inte framställs 

av fossila råvaror. Därtill ska bussarna som lägst uppfylla utsläppskraven Euro VI. 
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Nämnden behöver också ta ställning till om drivmedelskraven ska vara desamma för 

samtliga fordon, eller om kraven ska se annorlunda ut för den buss som det endast finns 

behov av att använda under avtalets första halvår eller så lång tid som behövs, då 

Ransbergs skolan fortsatt är belägen i Tibro tätort istället för i Ransberg. Förslaget är att 

denna buss ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande Euro IV samt att bränsle 

av bästa miljöklass ska användas. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-06-07, BUNAU § 45 

 Tjänsteskrivelse från Kollektivtrafikkontoret, 2022-05-18 

Beslut delges 

Trafikplanerare Kollektivtrafikkontoret 

___________________ 
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 Dnr 2022-000159 612 

BUN § 54 Plan för utbildning, 

introduktionsprogrammen läsåret 

2022/2023 

Beslut 

 Introduktionsprogrammen Plan för utbildning 2022-2023 fastställs .  

  

Ärendet 

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

av barn- och utbildningsnämnden. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och 

elevernas behov. Efter beslut från barn- och utbildningsnämnden så ska planen årligen 

revideras inför varje nytt läsår – och fastställas 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 2022-06-07, BUNAU § 46 

Tjänsteskrivelse från Nyboskolan, 2022-04-13 

Förslag - Introduktionsprogrammen Plan för utbildning 2022/2023 Tibro kommun,  

 

___________________ 
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 Dnr 2022-000004 08 

BUN § 55 Motionsyttrande - Säkerhetsutbildning 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen     

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motion om 

säkerhetsutbildning. 

Motionären yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen, utöver brandövning, ska ta fram 

en specifik säkerhetsutbildning med övning för personal och elever, hur de ska agera vid 

tillbud om personer med ont uppsåt tar sig in på skolområdet. 

Kommunens säkerhetschef har i uppdrag att upphandla lämplig utbildning för 

genomförande under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-06-07, BUNAU § 48 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2022-04-07 

 Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö, MSB, november 

2018 

 Bilaga 1 – PDV, förebyggande och hantering 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2022-000078 611 

BUN § 56 Namnge ny skolenhet 

Beslut 

Inkomna namnförslag på den nya skolenheten är Sprotteboskolan, Katrinebergsskolan 

samt Fågelviksskolan. 

Efter diskussion enas nämnden att välja namnet Fågelvikskolan med ett s.  

Ärendet 

Före detta Fågelviksgymnasiet är föremål för en ombyggnation för att kunna ta emot 

elever i årskurs 7-9 som idag går på Nyboskolan. Under byggprocessen har denna skola 

hittills gått under namnet Fågelvik. 

Barn- och utbildningsnämnden har utlyst en namntävling där eleverna vid Tibro 

grundskolor har i uppgift att ta fram namnförslag på den nya skolenheten utifrån tre 

kriterier som fastställts av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Kriterierna är 

geografiskt läge, historiskt perspektiv alternativt eget val (valfritt). 

Projektledaren har fått i uppdrag att redovisa inkomna namnförslag som nämnden har att 

ta ställning till vid sammanträdet den 21 juni 2022. 

Inkomna namnförslag från skolenheterna: 

 Namnförslag från Ransbergs skola:   Sprotteboskolan 

 Namnförslag från Häggetorpsskolan:  Katrinebergsskolan 

 Namnförslag från Nyboskolan:  Fågelviksskolan 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-06-07, BUNAU § 49 

 Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-22, BUN § 24 

 Arbetsutskottet 2022-03-08, BUNAU § 23 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2022-02-17  

Beslut delges 

Projektledaren 

___________________ 
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 Dnr 2022-000013 04 

BUN § 57 Budget 2023 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med de obalanser som redovisas inför 

budget 2023 och med förvaltningens redovisade förslag om effektivisering av kostnader 

inom områdena: 

 Ledningsstruktur 

 Gemensam administration och IT 

 SYV och Elevhälsa 

 Stängning av en-två avdelningar inom förskolan hösten 2023 samt se över 

fördelningen av elever inom grundskolan samt 

 I övrigt avvakta utvecklingen kring faktorer som tex statsbidrag 

Ann-Britt Danielsson (M), Åse Nicklasson (SD) , Kristoffer By (SD) och Sara Holm 

(KD) deltar ej i beslutet.    

Ärendet 

Förvaltningen äskade i samband med budgetberedningen för en höjning av ram 

motsvarande ca 8,5 mnkr för att täcka de uppskattade kostnadsökningarna kommande 

budgetår.  

 

Utöver detta fick barn- och utbildningsnämnden i uppgift att redovisa förslag på 

effektivisering motsvarande 2,1 mnkr.  
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Majoritetens förslag för tilldelning till nämnden kommande budgetår ser ut enligt följande; 

Täckning för; 

 3,5 mnkr Fler i egenförsörjning 

 1,2 mnkr kostnadsökning Gy-sär (dock ej volymkompensation) 

 2,3 % prisökning gymnasieplatser 

 1,9 mnkr skolskjuts, ledningsresurs, flyttorganisation 

Ej täckning för; 

 Kostnadsökningar träningsskola 

 Handläggare Arbetsmarknadsenheten  

 Placeringar i annan kommun 

 Nuvarande obalans TräTekniskt Center 

Effektivisering; 

 0,5% i stället för 1% = ca 1 mnkr 

 Inget avdrag för färre barn i förskola 

Såvida de uppräknade kostnadsökningarna består och inga nya tillkommer ger de första 

beräkningarna att förvaltningen behöver minska utgifterna motsvarande ca 4,5 mnkr.  

 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår minskning av kostnader inom följande områden; 

 Ledningsstruktur 

 Gemensam administration och IT 

 SYV och elevhälsa 

 Stängning av en-två avdelningar inom förskolan höstterminen 2023 samt se över 

fördelningen av elever inom grundskolan 

 I övrigt avvakta utvecklingen kring faktorer som t ex statsbidrag  

Utvärdering av nuvarande organisationsstruktur samt av vår gemensamma administration 

är gjord av fackliga representanter och rektorer vilket ger en bild av nuvarande och 

framtida behov och önskemål. Risk och konsekvensanalys kommer att genomföras i 

samma gruppering. 
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Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-06-07, BUNAU § 50 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2022-06-07 

 Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-19, BUN § 30 

 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  

 

___________________ 
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 Dnr 2022-000021 611 

BUN § 58 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 Ransberg skola. 

Maj – Fågelvik/Nybo 

Maj – Ransbergs skola      

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2022-06-07, BUNAU § 51 

 PPT – Maj – Lägesrapport flytt Nybo samt Ransberg      

___________________ 
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 Dnr 2022-000214 000 

BUN § 59 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 5, 2022 

Beslut 

a-d) Informationen noteras  

e)  Beslutas att ge förvaltningen uppdraget att utreda frågan.    

Ärendet 

Lägesrapport 

a) Nyboskolan 

b) Integrerat skolbibliotek 

c) Tillsyn Solbackens förskola 

d) Anmälan motion från Centerpartiet 

- Motion om barns och ungas färdsätt till skolan 

e) Nämnden önskar en utredning från förvaltningen att se över fördelningen av 

förskollärare/barnskötare i verksamheterna .Ge förslag hur det skall anställas och 

se konsekvenserna av detta. Se hur det ser ut i närliggande kommuner   

___________________ 
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