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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 

Paragrafer 44–57 

Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Anslagsdatum 2022-05-05 

Anslaget tas ned tidigast 2022-05-26 

Protokollets förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningen, stadshuset 

Underskrift 

Ulla Söderström, nämndsekreterare 
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§ 44 Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att    Erik Nygårds (L) och Marianne Samuelsson (M) justerar dagens protokoll. 

 

§ 45 Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att   fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

Under ärende Övrigt: 

 Fråga kring Hantverksprogrammet och rapport från 
Byggprogrammet 

 Val av ny ledamot till Arbetsutskottet.   
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§ 46 Förvaltningschefens informationspunkt 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Margit Johansson, verksamhetschef grundskola föredrar ärendet. 

 Adelövs friskola, fritidshem. Svenska kyrkan bedriver idag 
fritidshem i sina lokaler i Adelöv men har avsagt sig uppdraget. 
Adelövs friskola har ansökt om att få starta fritidshem men 
Skolinspektionens beslut kommer inte att gälla förrän tidigast vid 
årskiftet vilket innebär att Tranås kommun är skyldig att  erbjuda 
fritidshemsplats under mellantiden.  

 Skolbyggnationer - löpande information. Studiebesök har gjorts i 
skolor i Tibro och Skövde. Baggeboskolan i Tibro stämde bra 
överens med de önskemål som finns för Tranås nya skolor. 
Junkaremålsskolan där är man inne i processen med ritningar av 
rumsbildningar. Till sommaren kommer nuvarande skolbyggnader 
rivas för att ge plats åt grunden för den nya skolan. 
Granelundsskolan där kvalitetssäkrar man antal kvadratmeter per 
rum. Viktigt för båda skolorna är att de blir flexibla. 

 Vad gäller Hubbarpsskolan så väntar man på kallelse från Tranås 
bostäder för redovisning av konservatorrapporten som är gjord.  

 Projektanställning skolbyggnation. Nuvarande verksamhetschef för 
grundskolan Margit Johansson övergår till denna tjänst i augusti i 
år.  

 Ny verksamhetschef för grundskolan, där pågår rekrytering.  

 Redovisning gymnasieutredning för Höglandet skedde den 19 april. 
Två olika utredningar är nu gjorda en för Östergötland och en för 
Höglandet där Tranås kommun har varit med. Lagförslag väntas 
komma i juni på att man ska samarbete med minst två kommuner 
kring gymnasieskolans utbud. Slutredovisning blir det i Nässjö den 
12 maj.      
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§ 47 Förvaltningens ekonomi 
Diarienummer: BUN2022/166 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att godkänna budgetuppföljning och prognos per 2022-03-31. 

  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott på 2 miljoner kronor 
för 2022. Nettokostnaden för året beräknas till 498,9 miljoner kronor och budget 
för året är 500,9 miljoner kronor. 

Orsaken till överskottet beror framförallt på statlig ersättning för 
sjuklönekostnader, som återinförts för perioden december till mars. Årets två 
första månader har dessutom påverkats av pandemin. Sjukfrånvaron bland 
personal och elever har varit stor. Detta har medfört lägre lönekostnader och 
lägre måltidskostnader. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Budgetuppföljning mars 
Barn- och utbildningsnämndens budgetuppföljning 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 48 Revidering av riktlinje för skolskjuts. 
Diarienummer: BUN2022/157 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att ärendet återemitteras till Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
Inför varje nytt läsår görs en revidering av riktlinjerna för skolskjuts. 

I år har man tittat över hur det ser ut med de olika områdena här i Tranås 
kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
att uppdatera riktlinjer för skolskjuts i enlighet med förvaltningens förslag.  

Yrkanden 
Ordförande Erik Nygårds (L) yrkar på återremiss av ärendet. Riktlinjen behöver 
få en skrivning som är tydligare och enklare att förstå när det gäller rätt till 
skolskjuts.  

Socialdemokraterna och Moderaterna bifaller yrkandet.  

Sverigedemokraterna yrkar på förvaltningens förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandet mot barn- och utbildningsförvaltningens förslag  och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Revidering riktlinje skolskjuts.  
Riktlinje för skolskjuts 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef grundskolor 
Skolskjutshandläggare 
Diariet  
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§ 49 Skolpliktsbevakning utredning, uppföljning 1:a kvartalet 
Diarienummer: BUN2022/35 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att   lägga redogörelsen för skolpliktsbevakning till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kontroll av vilka elever som är folkbokförda i Tranås kommun och omfattas av 
skolplikt görs varje vecka och sker mot Skatteverkets folkbokföringsregister. Det 
gäller såväl elever som går i kommunens egna skolor som elever som går i 
fristående skola och även i andra kommuner.  
Skolhandläggaren tar en gång varje termin kontakt med skolorna utanför 
kommunen samt den friskola som finns i Tranås kommun där vi har elever 
inskrivna, för att bekräfta att eleverna fortfarande har sin skolgång där. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande -  Skopliktsbevakning, utredning, uppföljning 1:a kvartalet 
2022. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 50 Remiss från Skolinspektionen, Adelövs friskola 
Diarienummer: BUN2022/155 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till att Adelövs Friskola 
etablerar fritidsverksamhet på skolan. 

Sammanfattning 
Förskolan Änglagården i Adelöv har sedan flera år tillbaka bedrivit 
fritidsverksamhet för eleverna som går på Adelövs Friskola. Förskolan avser nu 
avveckla sin fritidsverksamhet vilket då föranlett Adelövs förskoleförening att 
ansöka hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för ett fritidshem 
vid Adelövs Friskola i Tranås kommun fr.o.m. läsåret 2023/24. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Yttrande till Skolinspektionen ang etablering av fritidshem på 
Adelövs skola 
Yttrande        
Friskola Remissbrev 2022-2099 
Ansökan 2021-3                                                                                                 
  

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen  
Förvaltningschef        
Verksamhetschef grundskola        
Diariet  
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§ 51 Revidering av riktlinje för barnomsorg. 
Diarienummer: BUN2022/194 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att anta de reviderade riktlinjerna för barnomsorg som gäller från 2022-08-08.  

Sammanfattning 
På Barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2022-03-30 beslutades att 
återgå till de gamla riktlinjerna för 15 timmarsbarnen från augusti 2022. 

Verksamhetschefen fick uppdraget att revidera riktlinjerna. De 15 timmarna kan 
förläggas med 3 eller 5 timmar per dag. Hur vistelsetiden läggs ut 
avgörs av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Barnomsorgens riktlinjer 220808 
Tjänsteutlåtande - revidering av riktlinje för barnomsorg. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef förskola 
Administratör barnomsorg  
Diariet  
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§ 52 Medborgarförslag kring frågan om 15 timmarsbarnen. 
Diarienummer: BUN2022/136 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
På Barn-och utbildningsnämnden sammanträde 2022-03-30 beslutades att 
återgå till de gamla riktlinjerna för 15 timmarsbarnen från augusti 2022. 
Vårdnadshavarna kan då välja att lämna sitt barn antingen tre timmar per dag, 
fem dagar i veckan eller fem timmar per dag, tre dagar i veckan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att se över förskolefrågan om 15 timmarsbarnen 
KF 2022-02-21 § 32 
Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag kring frågan om 15 timmarsbarnen. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef förskola  
Diariet  
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§ 53 Medborgarförslag 15 timmars barn i förskolan 
Diarienummer: BUN2022/135 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 
På Barn-och utbildningsnämnden sammanträde 2022-03-30 beslutades att 
återgå till de gamla riktlinjerna för 15 timmarsbarnen från augusti 2022. 
Vårdnadshavarna kan då välja att lämna sitt barn antingen tre timmar per dag, 
fem dagar i veckan eller fem timmar per dag, tre dagar i veckan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att återinföra valbarheten för 15 timmarsbarn i förskolan 
KF 2022-02-21 § 31 
Tjänsteutlåtande - Medborgarförslag 15 timmars barn i förskolan 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef förskola 
Diariet  
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§ 54 Återrapportering av klagomål och synpunkter för 2021. 
Diarienummer: BUN2022/160 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Vid genomgång av diariet för 2021 så finns det inte registrerat några synpunkter 
eller klagomål som har kommit via länken ”Synpunkter och förbättringsförslag”. 
Däremot så har det kommit in klagomål och synpunkter som är registrerade 
direkt i diariet.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Återrapportering av klagomål och synpunkter 2021.  
  

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 55 Anmälningsärenden 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av nedanstående anmälningsärenden.  

Sammanfattning 
 Protokoll Kommunfullmäktige 28 mars 2022 § 46, dnr 2022/192 
 Protokoll Kommunfullmäktige 28 mars 2022 § 56, dnr 2022/193 
 Statistikrapport kränkningsanmälningar mars 2022, 2022/8  
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§ 56 Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av fattade delegeringsbeslut.  

Sammanfattning 
 Beslut om anställning av ny rektor Linda Wibring på Tallbackens, 

Skogsgläntans förskolor, samt Öppna förskolan, dnr 2022/197 
 Beslut om att ledningsansvaret för pedagogisk omsorg kommer att 

överföras till rektor Malin Ljung som i sin tur delegerar ner det till 
biträdande rektor Ann Edén, dnr 2022/197 

 Beslut om mottagande i gymnasiesärskola dnr 2022/198 
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§ 57 Övrigt 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informtionen om Hantverksprogrammet och Byggprogrammet  till 
handlingarna, samt 
att välja Marie Thiele (S) som ersättare istället för Christer Joelsson (S) till Barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott om erforderliga beslut tas i 
Kommunfullmäktige den 2 maj.  

Sammanfattning 
Bo Falkenström (M) rapporterar kring  Byggprogrammet, Holavedsgymnasiet. 
Regeringen väntas komma med förslag om att Hantverksprogrammet ska läggas 
ner i hela landet och ingå i övriga program. Barn- och utbildningsförvaltningen 
får i uppdrag att återkomma med mer information.   

Veronica Holmstedt (S) föreslår att Marie Thiele (S) ska bli ny ersättare i Barn- 
utbildningsnämndens arbetsutskott istället för Christer Joelsson (S). Marie 
Thiele (S) kommer att ersätta Klas Damne (S)  som ordinarie ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden om beslut tas i Kommunfullmäktige 2 maj.  

  

  

  


