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 Dnr 7799  

BUN § 106 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 107 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.                                                                 

___________________ 
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 Dnr 24754  

BUN § 108 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från 6 

dec 2022 anmäls och läggs till handlingarna.                                                    

___________________ 
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 Dnr 2022-000607 002 

BUN § 109 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 9, 2022 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 20 dec 2022, § 109, 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 2022-11-01 – 2022-11-30. 

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 9 2022, från Barn & Utbildning 2022-12-20  

___________________ 
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 Dnr 2022-000407 04 

BUN § 110 Verksamhetsplan och budget 2023 för 

barn- och utbildningsnämnden (inklusive 

verksamhetsanalyser) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan och rambudgetar för 

respektive budgetansvar/skolenheter samt investeringsbudget för 2023.   

Ärendet 

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, 

tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. 

Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser 

som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad 

framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli 

nödvändiga. 

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktade arbete med 

sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.  

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd 

har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds 

uppdrag och utvecklingsbehov. 

Fokuserade områden för att nå det första strategiska målet: 

 Omsorg, lärande och utveckling i förskolan enligt Läroplanen 2.2 

 Kunskap och lärande i grundskolan enligt Läroplanen 2.2  

 Stegförflyttning – mobilisera individen för att ta steg mot studier och arbete 

Verka för en ökad digital självförsörjning hos våra medborgare genom att identifiera 

“trösklar” som förhindrar individer att vara en del av det digitala Sverige, identifiera 

individer i digitalt utanförskap och därefter genomföra riktade utbildningar och ge 

individuellt stöd. 

Fokuserade områden för att nå det andra strategiska målet: 

 Läroplansmål inom normer och värden (2.1), trygghet och studiero samt närvaro 

 Genom fokus på barn- och elevhälsa och samarbete med Socialnämnden samt 

Kultur- och fritidsnämnden stärka och bibehålla barns och elevers fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande och därmed verka för social hållbarhet.  
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 Genom “Partnerskap Fågelvikskolan” tillsammans med Kultur & Fritid skapa ett 

hus för bildning där våra elever känner sig trygga och har möjlighet att lära och 

utvecklas från morgon till kväll.  

Fågelvikskolan ska bli en utbildningsplattform där verksamheterna skola, 

kulturskola, fritidsgård och bibliotek berikar och samverkar med varandra.  

Fågelvikskolan ska vara ett hus för bildning. Alla ska vara välkomna och vi är 

måna om det kompensatoriska uppdraget. Verksamheterna på Fågelvikskolan ska 

tillsammans upplevas som en heldagsverksamhet från morgon till kväll.  

På Fågelvikskolan har vi ett integrerat skolbibliotek i folkbiblioteket.  

Personalen på Fågelvikskolan har ett gemensamt uppdrag att bidra till våra 

ungdomars bildning. 

Fokuserade områden för att nå det tredje strategiska målet: 

 Utveckla arbetet kring barns delaktighet och inflytande samt elevers ansvar och 

inflytande (Läroplanen kap 2.3) 

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att identifiera nuläge och önskat 

läge och skapa förutsättningar för att mäta hur bra vi är på att utveckla barn och 

elevers kunskaper. Utveckla systematiken att följa upp resultat på respektive enhet 

och använda denna information i nämndens resursfördelning.   

 Utveckla teamorganisationen på våra förskolor och skolor i syfte att ge bättre 

förutsättningar till både barns och elevers lärande men också att förbättra 

arbetsmiljön för våra medarbetare. Utveckla samsyn inom styrkedjan genom fokus 

på det distribuerade ledarskapet som skapar förutsättningar till ett högt 

medarbetarengagemang.  

 Säkerställa att elever och personal utvecklar en adekvat digital kompetens och att 

enheternas förmåga att leda lärande i en digitaliserad värld stärks 

 Utveckla ett än mer effektivt chefsstöd och en än mer effektiv administration 

genom ökad automatisering och digitalisering 

Driftbudget 

I 2023 års budget har medel flyttats från vuxenutbildningen till förskola och grundskola 

utifrån att vi i nuläget ser ett minskat antal elever inom vuxenutbildningen och därmed en 

tillfälligt minskad kostnad. En viss förskjutning av medel har också skett från reservposter 

på förvaltningsnivå ut till enheter i förskola och grundskola. Framtida prognosticerade 

asylintäkter har också budgeterats i stället för att hanteras i efterföljande prognos. 

Samtliga åtgärder är vidtagna för att i möjligaste mån inte minska resurserna ut till 

förskolor och grundskolor även om förvaltningen hanterar obalanser om ca 5,5 mnkr 

inklusive effektiviseringsbeslutet om 0,5%. I budgeten finns avsatta resurser att möta den 
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ökande efterfrågan på platser inom förskolan under våren 2023 genom öppnande av ny 

tillfällig avdelning.  

För att hantera obalanserna är effektiviseringar genomförda inom förvaltningsledning samt 

planerade inom gemensam administration.  Utöver detta är avtal med Mediapoolen 

uppsagt och utifrån ett minskat antal barn i förskolan hösten 2023 planeras tillfällig 

stängning av en förskoleavdelning.  

Satsningar som görs är kopplade till de steg som förvaltningen behöver ta i en ökad 

digitalisering och en skolbibliotekarietjänst till Fågelvikskolan hösten 2023.  

Under hösten 2022 har förvaltningen på nämndens uppdrag låtit PwC genomföra en 

genomlysning av nuvarande resursfördelningsmodell i grundskolan. Med denna 

genomlysning som underlag kommer eventuell ny resursfördelningsmodell att komma upp 

till beslut under 2023 för verkställande under 2024. 

Fram till att eventuella nya beslut är fattade görs följande tolkningar respektive 

förändringar i nuvarande resursfördelningsmodell: 

 3,5% av avsatta medel till undervisning ska fördelas baserat på socioekonomi, 

hela beloppet fördelas ut till de enheter som uppfyller kriterierna. Därmed ingen 

generell fördelning. 

 avstämning av antalet elever per enhet görs i april månad och intäkten justeras 

utifrån eventuell ökning eller minskning av antalet elever. 

 förtydligande kring att för att bidrag för 1-parallellig skola ska utdelas krävs 

dessutom att skolan är belägen utanför tätorten, så kallad glesbygdstillägg.  

 

Tabell: Budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr 

Verksamhetsområde Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Nämnd ledn. gems.resurser 13 733 14 923   

Förskola 65 813 70 793   

Grundskola 149 502 157 039   

Gymnasieskola 55 134 58 118   

Kompetenscenter 11 068 13 402   

Summa 295 250 314 275 324 300 

Nämndens driftbudget per verksamhetsområde kan ges först efter detaljbudgetering. 

Driftbudgeten har förändrats med engångsanslag, effektivisering om 0,5%, 

prisuppräkningar och kompensationer för löner, mtrl/tjänster och internpriser samt flytt av 

lokalkostnader. Någon volymkompensation för 2023 har nämnden inte erhållit. 
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Ytterligare anpassningar, satsningar och omprioriteringar har skett inom nämndens 

budget. 

Nämnden beslutar om rambudget per budgetansvar eller skolenhet. 

Större förändringar finns mellan olika budgetansvar på grund av förvaltningens 

omorganisation under 2022. Omorganisationen innebar varsin verksamhetschef för 

förskola respektive grundskola, i stället för som tidigare en gemensam verksamhetschef 

förskola och grundskola. Ansvaret över tilläggsbelopp har flyttats från Förvaltningschef till 

Elevhälsochef. Båda dessa förändringar har medfört större flytt av budgetmedel. 

Rambudgeten går till skolenheten och fördelas av budgetansvarig till skolans olika 

budgetansvar i samband med detaljbudgeteringen. Budgetmedlens slutliga placering inom 

skolenheten förändras därför, om där finns mer än ett budgetansvar, mellan rambudget 

och slutlig utlagd detaljbudget. Grundskolan tilldelas dels riktad budget såsom 

Krakowresa, gemensamma medel för studiehandledning, modersmål, samt resursklass 

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. Anpassad grundskola och träningssärskola har anslagsfinansierad budget 

och får därmed inte budget via elevpeng. 

Den större minskningen för BUN Gemens stab avser dels förvaltningens effektivisering i 

form av minskad ledningsresurs samt uppsägning av Mediapolen (-1.050 tkr) samt flytt av 

tilläggsbelopp (-5.544 tkr) till BUN Gemens Elevhälsa. 

Den större förändringen mellan BUN Gemens IT drift och BUN Gemens admin (1.108 tkr) 

består i flytt av IT-personal med tillhörande budget. 

I 2023 års ramar har asylintäkter lagts in redan i budget (-1.000 tkr) i stället för att 

hanteras i efterföljande prognoser och är den största bidragande orsaken till att BUN 

Gemens statsbidrag startar med ett intäktsnetto. 

2022 års gemensamma budgetansvar för Gemens förskola och grundskola (ansvar 

31600) delas till 2023 upp i tre ansvar. BUN Gemens-  förskola, grundskola samt 

utveckling grundskola. Ca 10,5 mnkr fördelas om mellan de tre budgetansvaren. 

Det större tillskottet för BUN Gemens Elevhälsa avser dels överfört ansvar och budget för 

tilläggsbelopp inklusive anpassning från förvaltningschefen (5.244 tkr), dels tilläggsbelopp 

för grundskolans resursklasser från grundskolans budgetmedel (3.779 tkr).  

De sistnämnda återföres till grundskolans resursklasser i form av intäkter tilläggsbelopp. 

Gymnasiet och anpassat gymnasium har totalt fått en nettoökning (2.900 tkr). Den härrör 

sig dels från kompensation/uppräkningar (2.245 tkr), dels omprioritering av budgetmedel 

inom BUN (1.355 tkr) då antalet platser förväntas öka (+15 st) samt anpassning (-700 tkr) 
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av medel då delar av utbildningsplatsens kostnad kan återsökas från Västra Götalands 

Regionen. 

Budgetanslaget för köp av vuxna utbildningsplatser har minskats och anpassats utifrån att 

vi i nuläget ser ett minskat antal elever på vux och därmed en tillfälligt minskad kostnad. 

Inom Arbetsmarknadsenheten har delverksamheten Mini-Zoo lyfts ur mot eget 

budgetansvar. För att anpassa ytterligare mot nytt ekonomisystem, kan ytterligare 

delverksamheter komma att särredovisas till detaljbudgeten. 

Förändringar inom BUN Lokalomkostnader avser förutom kompensation för interna 

prisuppräkningar budgettillskott för överflyttning av kapitaltjänst inventarier till BUN (1.848 

tkr). 

 

Investeringsbudget 

Tabell: investeringar, tkr 

Projekt Projektansvarig Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Flyttbar friggebod, till rastplats 
och personalutrymme på 
Kullerbyttans fsk Bånita Kroon 75     

Golvskärmar 10 st Häggetorp Ann-Sofie Nylin 50     

Gemensamt BUN inventarier Förvaltningschef 375 500 500 

Fågelvikskolan inventarier  Förvaltningschef 11 000     

Summa   11 500 500 500 

Utöver ovanstående ska kvarvarande medel av 2022 års budget (1.000 tkr) för 

Fågelvikskolan inventarier föras med över till 2023. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan och Budget 2023 

 Verksamhetsplan och budget Barn & Utbildningsnämnden 2023, 2022-12-06 

Beslut delges 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000543 04 

BUN § 111 Avgiftsnivåerna för maxtaxa barnomsorg 

2023 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar justera högsta avgiftsgrundande inkomst per 

månad för barnomsorgsavgift till 54 830 kr, att gälla från och med 1 januari 2023 till och 

med 31 december 2023. 

Ärendet 

Tibro kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att hushållet 

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

att följa riksnormen som är maximalt 3 % av bruttoinkomsten upp till högsta 

avgiftsgrundande inkomst. Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad för 2022 är 

fastställd till 52 410 kr. 

Enligt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 

förskolan och fritidshemmet, indexeras årligen högsta avgiftsgrundande inkomst. 

Skolverket informerar att den 1 januari 2023 kommer högsta avgiftsgrundande inkomst 

per månad att höjas från 52 410 kr till 54 830 kr. De nya avgiftsnivåerna som följer av 

detta 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 

avgiftstaket för barnomsorg i enlighet med riksnormen (KF § 138, 2015-11-30). 

Nya avgiftstak från och med 2023-01-01 enligt beslutad förordning – se tabell. 

Förskola Avgiftstak Dock högst… (2023) Nuvarande (2022) 

Barn 1 3 % 1 645 kr 1 572 kr 

Barn 2 2 % 1 097 kr 1 048 kr 

Barn 3 1 % 548 kr 524 kr 

Barn 4 0 %   

Fritidshem    

Barn 1 2 % 1 097 kr 1 048 kr 

Barn 2 1 % 548 kr 524 kr 

Barn 3 1 % 548 kr 524 kr 

Barn 4 0 %   

Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad: 54 830 kr 52 410 kr 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2022-11-18 

 Informationsutskick om maxtaxa 2023 

 Statsbidrag för maxtaxa 2023 - Skolverket 

Beslut delges 

 Kommunfullmäktige 

 Handläggare Barnomsorg 

___________________ 
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 Dnr 2022-000167 08 

BUN § 112 Motionsyttrande - Kameraövervakning vid 

Nyboskolan/högstadiet 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens 

punkt gällande uppdraget att skyndsamt ansöka om kameraövervakning på öppna och 

allmänna ytor på Nyboskolan/högstadiet. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

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

kameraövervakning. Motionen består av två delar. 

 att berörda Nämnder får i uppdrag att skynda på arbetet med framtagning av 

riktlinjer och policy för kamerabevakning. 

 att berörda Nämnder får i uppdrag att skyndsamt ansöka om kameraövervakning 

på öppna och allmänna ytor på Nyboskolan/ högstadiet. 

Gällande den första punkten konstateras att den politiska processen kring arbetet med 

Riktlinjer för kamerabevakning Tibro kommun är pågående. 

Gällande den andra punkten påverkas beredningen av ärendet av det faktum att 

högstadiet kommer flytta från lokalerna i Nyboskolan till lokalerna i Fågelvikskolan under 

2023. Innan man ansöker om kamerabevakning av ett område, särskilt inom en skola där 

både elever, personal och vårdnadshavare kan komma att bevakas, ska man ha gjort en 

välgrundad behovsutredning och även vidtagit andra mindre ingripande åtgärder först. I 

behovsutredningen ska man också ha identifierat vilka områden som har ett behov av att 

bevakas och ha som utgångspunkt att begränsa ansökan om kamerabevakning till enbart 

dessa platser. Det grundar sig på principen om ändamålsbegränsning och att inte samla 

in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. 

Med utgångspunkt från att högstadiet kommer flytta in i nya lokaler med andra 

förutsättningar än de som råder idag, bedöms möjligheterna att redan från öppnandet få 

lov att ha kameraövervakning vara små. Därmed föreslås motionens andra punkt avslås. 
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Förslag till beslut under överläggningarna 

Förslag 1: Arbetsutskottets förslag om att avslå motionen. 

Förslag 2: Åse Nicklassons (SD) förslag om att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag om att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse om motionsyttrande 

 Motion-Kameraövervakning från Sverigedemokraterna 

 Delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande om remiss av motion om 

kameraövervakning vid Nyboskolan/högstadiet  

Beslut delges 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000186 08 

BUN § 113 Motionsyttrande - Utbildningsdag i 

blåljusverksamhet. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen 

besvarad. 

Reservation 

Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

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

utbildningsdag i blåljusverksamhet. 

Motionärerna yrkar att Tibros elever i åttondeklass ska få en utbildningsdag i 

blåljusverksamhet i syfte att öka förståelsen för blåljusverksamhet, få ungdomarna att 

förstå konsekvensen av kriminell verksamhet samt att motverka framtida kriminalitet. 

Högstadieskolan arbetar redan enligt läroplanen med olika former av undervisning som 

går i linje med vad som föreslås i motionen och således kan motionen anses besvarad. 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Förslag 1: Arbetsutskottets förslag om att anse motionen besvarad. 

Förslag 2: Åse Nicklassons (SD) förslag om att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag om att anse motionen besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse om motionsyttrande Utbildningsdag i blåljusverksamhet 

 Motion-Utbildningsdag i blåljusverksamhet 

 Delegationsbeslut om remiss av motion om utbildningsdag i blåljusverksamhet  
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Beslut delges 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2022-000021 611 

BUN § 114 Byggprojekt Ransberg och Nyboskolan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen kring pågående byggprojekt.    

Ärendet 

Nov-22 Fågelvik/Nybo 

Projektering  

 Utemiljö i slutskede 

Produktion 

 Fokus etapp 1 till slutbesiktning 

 Rivning Hus 2 

 Återuppbyggnad väggar Plan 1 etapp 4 dubbling efter el och enkling etapp 5 

 Fortsätter med fönsterbyte 

 Mattläggning pågår 

Lös inredning 

 Pågår, nästa paket med verksamhetsmöten bokade 12-14 dec.  

Nov-22 Ransberg 

 Arbetet flyter på enligt plan,  

 Timglashållplats på Örlenvägen utförd och avsynad, slutbesiktning 9:e dec. 

 Montering fönster och väggar pågår 

 Ambition att nå tätt hus till årsskiftet    

Beslutsunderlag 

 NOVEMBER Flytt Nybo samt Ransberg – kommunikation politik      

___________________ 
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 Dnr 2022-000577 000 

BUN § 115 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 9, 2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Ärendet 

Tillkommande information: 

a) Nyboskolan: Samsyn kring trygghet 

b) APT-info 

c) Delgivning av beslut: KS § 168 Remiss riktlinjer för kamerabevakning Tibro kommun 

d) Delgivning av beslut: KF § 153 Samverkansavtal om naturbruksutbildning 

e) Delgivning av beslut: KF § 147 Överföring av medel ur 2022 års investeringsbudget till 

2023 

f) Delgivning av beslut: KF § 148 Revidering av indikator för strategiska mål Tibro 

kommun 

g) Delgivning av beslut: KF § 149 Budget 2023 - Tibro kommun  

h) KF § 161 Val av barn- och utbildningsnämnd samt ordförande och vice ordförande 

i) Anmälan motion från Moderaterna och Kristdemokraterna: Motion om att öppna en ny 

förskoleavdelning i Fagersanna 

j) Delgivning av beslut: KF § 184 Ordningsföljd för inkallande av ersättare för frånvarande 

ledamöter i kommunens styrelse och nämnder, inkallelseordning 

k) Anmälan Revisionsrapport Likvärdig skola Tibro Kommun 

Beslutsunderlag 

 APT-material december -22 

 Beslut-2022000314-KSk§ 168 Riktlinjer för kamerabevakning Tibro kommun 

 Delgivning av beslut KF-§ 153 Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan 

västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

 Beslut KF § 147 Överföring av medel ur 2022 års investeringsbudget till 2023 
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 Beslut KF § 148 Revidering av indikatorer för strategiska mål Tibro kommun 

 Beslut KF § 149 Budget 2023 – Tibro kommun 

 Beslut KF § 161 Val av barn- och utbildningsnämnd samt ordförande och vice 

ordförande 

 Delegationsbeslut om remiss av motion om att öppna en ny förskoleavdelning i 

Fagersanna 

 Motion M KD Gläntan 

 Protokollsutdrag 2022-11-28 KF § 184 Ordningsföljd för inkallande av ersättare 

 Missiv Likvärdig skola Tibro Kommun 

 Godkänd revisionsrapport – Likvärdig skola insatser för stöd och stimulans Tibro 

221212      

___________________ 
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