
 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2023-01-17  

 

 Utdragsbestyrkande 

SARA HOLM 

 

ALDA DANIAL 

 

JOHANNA LIDSKOG 

 

 
 

Plats och tid Kompetenscenter, Eken, tisdagen den 17 januari 2023 kl 13:00-15:15 

Beslutande Alda Danial (L) Ordförande 

Sara Holm (KD) 1:e vice ordförande 

Ingela Lager (S)  

Liselott Nydén (S)  

Andreas Rännare (S)  

Svante Andrén (C) Kl.13:00-14:15 

Pär Ljungqvist (M)  

Kristian Johansson (SD)  

Ann-Christin Frendegard Sörensen (SD) Tjg. ers. för Kristoffer By (SD) 

 Jan Henningsson (C) Tjg. ers. för Svante Andrén (C) 
kl.14:15-15:15 

Ej tjänstgörande ersättare Michaela Ishaya (S)  

Roger Magnusson (S)  

Jan Henningsson (C) Kl.13:00-14:15 

Claes Jägevall (L)  

Alf-Göran Waldenvik (KD)  

Övriga deltagande Zophia Zander Norell Förvaltningschef  

Johanna Lidskog Handläggare  

Alexandra Larsson Administrativ chef § 8 

Johan Wernvik Elevhälsochef tillika 
Verksamhetschef Förskola 

§ 8 

Mattias Gustafsson Chef Kompetenscenter § 8 

 
Datum för justering 2023-01-24 

 

Underskrifter Protokollet har justerats med digital signering.   

Sekreterare Johanna Lidskog Paragrafer §§ 1-8 

Ordförande Alda Danial (L)  

Justerare Sara Holm (KD)  

   

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2023-01-17 

Anslagsdatum 2023-01-25 Anslag tas ner 2023-02-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Johanna Lidskog 
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 Dnr 7799  

BUN § 1 Val av justerare 

Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.                                               

___________________ 
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 Dnr 2023-000029  

BUN § 3 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 1, 2023 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 17 jan 2023, § 3, 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 dec – 31 dec 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 1, 2023, från Barn & Utbildning 2023-01-17  

___________________ 
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 Dnr 2023-000030  

BUN § 4 Tillkommande information, rapporter och 

inbjudningar nummer 1, 2023 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Ärendet 

a) Information från Skolchef Zophia Zander Norell om läget på Nyboskolan. 

b) Anmälan av ordförandebeslut gällande tillfällig stängning av Nyboskolan 

230116-230117. 

c) Delgivning av beslut KS § 158 Riktlinjer för inköp i Tibro kommun 

d) Delgivning av beslut KF § 194 Inköpspolicy för Tibro kommun 

e) Delgivning av beslut KF § 203 Svar på motion om språkkrav vid anställning 

inom skola samt vård och omsorg i Tibro kommun 

f) Delgivning av beslut KF § 205 Reglemente för arkivverksamhet 

g) Delgivning av beslut KF § 207 Förslag till upplösning av politisk 

barnrättsgrupp 

h) Delgivning av beslut KF § 206 Förslag till upplösning av samrådsgruppen 

samt förslag på ny organisering av kommunens brottsförebyggande arbete  

Beslutsunderlag 

 Beslut-2022000325-KS-§ 158 Riktlinjer för inköp i Tibro kommun 

 Beslut-2022000324-KF-§ 194 Inköpspolicy för Tibro kommun 

 Beslut-2022000105-KF-§ 203 Motion om språkkrav 

 Beslut-2022000326-KF-§ 205 Reglemente för arkivverksamhet 

 Beslut-2022000339-KF-§ 207 Förslag till upplösning av politisk barnrättsgrupp 

 Beslut-2022000080-KF-§ 206 Förslag till upplösning av samrådsgruppen samt 

förslag på ny organisering av kommunens brottsförebyggande arbete  

___________________ 
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 Dnr 2023-000031  

BUN § 5 Val av ledamot och ersättare i barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-

2026 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamot och ersättare i nämndens 

arbetsutskott under mandatperioden 2023-2026: 

Ledamot 

Ingela Lager (S) 

Ersättare 

Svante Andrén (C) ersätter Alda Danial (L) 

Pär Ljungqvist (M) ersätter Sara Holm (KD) 

Andreas Rännare (S) ersätter Ingela Lager (S) 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om arbetsutskottets tredje ledamot samt 

ersättare i nämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026. 

I enlighet med Reglementet för barn- och utbildningsnämnden i Tibro kommun § 17 ska 

det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande ska tillika vara ordförande i arbetsutskottet 

och nämndens vice ordförande ska tillika vara vice ordförande i arbetsutskottet. 

Utskottet bereder ärenden inför nämndens sammanträde, i den omfattning som nämnden 

bestämmer. Utskottet ska vidare initiera ärenden som fordrar beslut av nämnden samt 

besluta i brådskande ärenden. 

Utskottets befogenheter och vad som vidare ankommer på utskottet framgår även av 

nämndens delegeringsordning. 

Utskottet är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Sammanträdena är inte offentliga. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselott Nydén (S) föreslår Ingela Lager (S) som ledamot. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan välja föreslagen ledamot och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselott Nydén (S) föreslår Svante Andrén som ersättare för Alda Danial (L). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan välja föreslagen ersättare för 

Alda Danial (L) och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Holm (KD) föreslår Pär Ljungqvist (M) som ersättare för Sara Holm (KD). 

Ann-Christin Frendegard Sörensen (SD) föreslår Kristian Johansson (SD) som ersättare 

för Sara Holm (KD). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sara Holms (KD) förslag mot Ann-Christin Frendegard Sörensens 

(SD) förslag om ersättare för Sara Holm (KD) och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Sara Holms (KD) förslag. 

Omröstning begärs av Kristian Johansson (SD). Omröstningen är sluten eftersom ärendet 

avser val. 

Protokolljusterare Sara Holm (KD) utses till rösträknare tillsammans med 

nämndsekreterare Johanna Lidskog. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande uppropas en 

och en och går till avskild plats för att fylla i valsedeln och lägger sedan valsedeln i en 

valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet angivna röster är 9 stycken. Fyra valsedlar är giltiga och fem valsedlar är ogiltiga 

(blanka). Två röster faller på Sara Holms (KD) förslag och två röster faller på Ann-Christin 

Frendegard Sörensens (SD) förslag. Lika röstetal uppstår och valet avgörs genom 
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lottning. Nämndsekreteraren drar och redovisar den vinnande lotten med Sara Holms 

(KD) förslag, och redovisar därefter även den återstående lotten. Ordföranden finner 

därmed att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla Sara Holms (KD) förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselott Nydén (S) föreslår Andreas Rännare (S) som ersättare för Ingela Lager (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan välja föreslagen ersättare för 

Ingela Lager (S) och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2023-01-12  

Beslut delges 

 Valda ledamöter och ersättare 

 Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2023-000032  

BUN § 6 Val av ledamot och ersättare i 

Folkhälsorådet 2023-2026  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamot och ersättare i 

Folkhälsorådet för mandatperioden 2023-2026: 

Ingela Lager (S)  ledamot 

Kristian Johansson (SD) ersättare   

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till Folkhälsorådet 

för mandatperioden 2023-2026. 

Folkhälsorådet är en samverkan mellan Tibro kommun och Västra Götalandsregionen, 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg vars syfte är att förstärka och utveckla 

folkhälsoarbetet i Tibro kommun.  

Det övergripande målet är ”att skapa förutsättningar i Tibro för en hälsa på lika villkor. 

Folkhälsorådets arbete ska vara långsiktigt samt bedrivas så att ett folkhälsoinriktat 

synsätt blir en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselott Nydén (S) föreslår Ingela Lager (S) som ledamot. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan välja föreslagen ledamot och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Holm (KD) föreslår Alf-Göran Waldenvik (KD) som ersättare. 

Ann-Christin Frendegard Sörensen (SD) föreslår Kristian Johansson (SD) som ersättare. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sara Holms (KD) förslag mot Ann-Christin Frendegard Sörensens 

(SD) förslag om ersättare och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Sara 

Holms (KD) förslag. 

Omröstning begärs av Kristian Johansson (SD). Omröstningen är sluten eftersom ärendet 

avser val. 

Protokolljusterare Sara Holm (KD) utses till rösträknare tillsammans med 

nämndsekreterare Johanna Lidskog. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande uppropas en 

och en och går till avskild plats för att fylla i valsedeln och lägger sedan valsedeln i en 

valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet angivna röster är 9 stycken. Fyra valsedlar är giltiga och fem valsedlar är ogiltiga 

(blanka). Två röster faller på Sara Holms (KD) förslag och två röster faller på Ann-Christin 

Frendegard Sörensens (SD) förslag. Lika röstetal uppstår och valet avgörs genom 

lottning. Nämndsekreteraren drar och redovisar den vinnande lotten med Ann-Christin 

Frendegard Sörensens (SD) förslag, och redovisar därefter även den återstående lotten. 

Ordföranden finner därmed att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla Ann-Christin 

Frendegard Sörensens (SD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2023-01-12  

Beslut delges 

 Vald ledamot och ersättare 

 Folkhälsorådet 

___________________ 
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 Dnr 2023-000033  

BUN § 7 Val av ledamot och ersättare i 

Tillgänglighetsrådet 2023-2026 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse följande ledamot och ersättare i 

Tillgänglighetsrådet under mandatperioden 2023-2026: 

Svante Andrén (C)  ledamot 

Kristian Johansson (SD) ersättare   

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till 

Tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Tillgänglighetsrådet är ett referens-, remiss- och samordningsorgan med rådgivande 

funktioner. Rådet och dess medlemmar ska fungera som idégivare och en 

kompetenskälla. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselott Nydén (S) föreslår Svante Andrén (C) som ledamot. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan välja föreslagen ledamot och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sara Holm (KD) föreslår Pär Ljungqvist (M) som ersättare. 

Ann-Christin Frendegard Sörensen (SD) föreslår Kristian Johansson (SD) som ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sara Holms (KD) förslag mot Ann-Christin Frendegard Sörensens 

(SD) förslag om ersättare och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Sara 

Holms (KD) förslag. 

Omröstning begärs av Kristian Johansson (SD). Omröstningen är sluten eftersom ärendet 

avser val. 
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Protokolljusterare Sara Holm (KD) utses till rösträknare tillsammans med 

nämndsekreterare Johanna Lidskog. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande uppropas en 

och en och går till avskild plats för att fylla i valsedeln och lägger sedan valsedeln i en 

valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet angivna röster är 9 stycken. Fyra valsedlar är giltiga och fem valsedlar är ogiltiga 

(blanka). Två röster faller på Sara Holms (KD) förslag och två röster faller på Ann-Christin 

Frendegard Sörensens (SD) förslag. Lika röstetal uppstår och valet avgörs genom 

lottning. Nämndsekreteraren drar och redovisar den vinnande lotten med Ann-Christin 

Frendegard Sörensens (SD) förslag, och redovisar därefter även den återstående lotten. 

Ordföranden finner därmed att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla Ann-Christin 

Frendegard Sörensens (SD) förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2023-01-12  

Beslut delges 

 Vald ledamot och ersättare 

 Tillgänglighetsrådet 

___________________ 
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 Dnr 2023-000034  

BUN § 8 Utbildning gällande arbetet inom Barn- 

och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  

Ärendet 

Förvaltningschefen informerar om följande punkter samt presenterar ledningsgruppen 

inom Barn & Utbildning. 

1. Organisationsbild - en första orientering kring vilka verksamheter nämnden 

ansvarar för 

2. Introduktion skolans styrning, ansvar och mandat  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan och budget Barn & Utbildningsnämnden 2023 – 221206.pdf  

___________________ 
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