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 Dnr 7799  

BUN § 34 Val av justerare 
Beslut 

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

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 35 Godkännande av dagordning 
Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 36 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 
Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 
10 mars 2020 och 17 mars 2020 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000135 002 

BUN § 37 Delegeringsbeslut och anmälan om 
kränkande behandling nr 3, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 
om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 31 mars 2020, § 37, 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 1-29 februari 2020. 

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, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-03-31      

___________________ 
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 Dnr 2020-000116 00 

BUN § 38 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att för Tibro kommun godkänna avrop av Option 1 om 
gemensamt IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare, samt att ingå tillhörande 
samverkansavtal med Västra Götalandsregionen.  

Kommunstyrelsen föreslås besluta att finansieringen av IT-stödet Millenium för år 2020 
sker inom ramen för socialnämndens driftbudget, samt att den fortsatta finansieringen från 
och med år 2021 hanteras inom Tibro kommuns ordinarie budgetarbete.     

Ärendet 

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Målet är att skapa 
en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård 
med hög kvalitet och stor delaktighet. Syftet är att förenkla för invånarna genom att all 
patientinformation samlas på ett ställe och att underlätta samverkan mellan berörda 
aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola (elevhälsa).   

Navet i den gemensamma vårdinformationsmiljön blir IT-stödet Millenium. I Västra 
Götalandsregionens avtal med Cerner Sverige AB om Millennium ingår att även 
kommunerna kan ansluta sig. Cerner har i samarbete med VästKom och Västra 
Götalandsregionen arbetat fram en strategi och uppskattade kostnader för 
implementering, och kommunerna erbjuds nu att avropa så kallade kommunala optioner 
för det gemensamma IT-stödet. Senaste dag för avrop av optioner är 2020-04-30.  

Inför Västra Götalandsregionens upphandling av IT-stödet gav Tibro kommun i mars 2017 
fullmakt till att genomföra upphandling för kommunens räkning, dock med undantag för 
funktionalitet avseende elevhälsa samt kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Detta 
innebär att Tibro kommun nu har möjlighet att avropa option 1, som innebär ett samlat IT-
stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare.  

Det nya systemet innebär en högre kostnad än den som socialnämnden har idag för det 
befintliga systemet SAMSA. Uppskattad kostnad under 2020 är ca 55 tkr, jämfört med 
nuvarande ca 20 tkr/år. I samband med driftstarten, som planeras till 2023, uppkommer 
en årlig drift- och supportkostnad till Västra Götalandsregionen. Denna kostnad 
uppskattas till ca 200 tkr. Därtill uppkommer en mindre årlig kostnad till Cerner för support 
och underhåll på ca 3 tkr.  
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I diskussion mellan kommunchef, ekonomichef och socialchef har kostnaden för 2020 
bedömts rymmas inom socialnämndens driftbudget för 2020. Fortsatt finansiering får tas 
med i kommunens ordinarie budgetarbete.  

Berörda förvaltningar ser ingen annan möjlighet än att Tibro kommun avropar option 1, då 
det gemensamma IT-stödet är en förutsättning för fortsatt digital informationsöverföring 
mellan kommunen och övriga vårdhuvudmän.   

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-10, BUNAU § 28 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-02-28 

• Informationsmaterial – Erbjudande från Västra Götalandsregionen om att avropa 
optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård i Västra Götaland,  
2019-10-02  

• Förslag till samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och samtliga 
kommuner i Västra Götalands län, 2019-06-12  
 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen   

___________________ 
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 Dnr 2020-000046 630 

BUN § 39 Aktuell förskolekö och elevstatistik 2020 
Beslut 

Redovisad statistik, avseende antalet inskrivna barn i förskola/fritidshem, barnens 
vistelsetid i förskolan per den 15 oktober 2019, aktuell barnomsorgskö samt antal barn 
födda 2004 – 2020 boende i Tibro kommun noteras.  

Ärendet 

Redovisning av aktuell förskolekö, antal inskrivna barn i förskola/fritidshem samt antal 
barn födda 2004 – 2020 boende i Tibro kommun är ett stående informationsärende på 
dagordningen för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

Arbetsutskottet har beslutat om en årlig redovisning av barnens vistelsetider i förskolan. 
Barnens vistelsetid redovisas i procent av deras planerade vistelsetid per den 15 oktober. 

Vistelsetid i förskolan 

 Vistelsetid i % 
19-10-15 

Gläntan 87 

Karusellen 84 

Kullerbyttan 79 

Snickargården 81 

Snickarvallen 83 

Sprattelbo 78 

Torpet 78 

Ängen 77 

 

Aktuell barnomsorgskö 

Redovisning, utifrån garantitiden fyra månader, av antal barn som vid avstämningsdagen, 
har ett omsorgsbehov under den aktuella månaden. 

Antal barn aktuell 
månad som ska 

Avstämningsdag Avstämningsdag Avstämningsdag 
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garanteras plats 19-07-31 19-10-31 20-01-31 

Mars  6 7 

April  5 7 

Maj   10 

Juni   1 

Augusti   23 

 

Antal inskrivna barn i förskola och skolbarnomsorg 

 31 december 
2018 

28 februari 
2019 

31 juli 
2019 

31 oktober 
2019 

31 januari 
2020 

Förskola 516 558 559 515 549 

Skolbarnomsorg 408 405 349 424 405 

Uppgifterna exkluderar den enskilda förskolan Solbacken, som har en egen barnomsorgskö 
motsvarande 34 platser. 
 

Antal barn födda 2004 – 2020 som bor i Tibro kommun 

Födelseår December 
2018 

Februari 
2019 

Juli 
2019 

Oktober 
2019 

Januari 
2020 

2020     4 

2019  17 65 99 124 

2018 102 104 107 111 108 

2017 134 135 138 139 138 

2016 113 116 118 121 123 

2015 124 124 129 128 128 

2014 132 132 133 133 132 

2013 137 135 137 138 138 

2012 116 116 114 117 115 

2011 133 135 136 138 139 

2010 137 138 138 137 136 
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2009 127 130 130 129 127 

2008 148 149 151 150 150 

2007 130 130 129 128 127 

2006 140 141 144 142 144 

2005 120 120 120 121 121 

2004 135 135 135 135 134 

 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 13 

• Tjänsteskrivelse från Förskolan, 2020-01-31   

___________________ 
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 Dnr 2020-000061 106 

BUN § 40 Remiss - Reviderad riktlinje för 
Samordnad individuell plan (SIP)  

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom reviderad riktlinje för Samordnad 
individuell plan (SIP).    

Ärendet 

Kommunerna i Västra Götaland uppmanas behandla remiss gällande ”Förslag till 
revidering av riktlinjer för samordnad individuell plan (SIP)”. Kommunerna ska inkomma 
med sina svar till Västra Götalandsregionen senast 3:e april. Samordnad individuell plan 
berör socialtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård samt utbildningsförvaltningen 
(Elevhälsa). Enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och 16 kap 4 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, ska kommunen tillsammans med 
regionen upprätta en individuell plan, när den enskilde har behov av insatser både från 
socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Planen ska upprättas om kommunen eller 
regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, 
och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål. I Västra Götaland omfattas även skolan (samtliga förskole- och 
skolformer), som likställd samverkanspart, så som socialtjänst och regionfinansierad 
hälso- och sjukvård enligt nämnda lagar. Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov 
initiera och kalla till samordnad individuell planering samt skyldighet att medverka i 
samordnad individuell planering och plan samt uppföljningsmöten.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-10, BUNAU § 29 

• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning 2020-03-03 

• Missiv – Remiss för reviderad riktlinje SIP 

• Reviderad riktlinjer SIP  

• PP reviderad riktlinje SIP i VG 

• Bilaga 1 SIP processen 

• Bilaga 2 Samtycke 

• Bilaga 3 Kallelse inbjudan 
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• Bilaga 4 Samordnad individuell plan 

• PM större förändringar 
 

Beslut delges 

Västra Götalandsregionen  

___________________ 

 



 Sida 14 (27) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-03-31  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 Dnr 2020-000088 624 

BUN § 41 Ledningssystem för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats 

Beslut 

Ledningssystemet för elevhälsans medicinska och psykologiska insats fastställs.  

Ärendet 

Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats som omfattas av hälso- och 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Kravet på ledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat 
och tydligt ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt rutiner för 
uppföljning. 

Ett ledningssystem är ett system för att: 

• Fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten 

• Sätta upp mål i enighet med kvalitetsområden och krav 

• Följa upp och utvärdera dessa mål 

Skollagen styr att det ska finnas en elevhälsa på varje enskild skola. Skollagen styr också 
elevhälsans sammansättning av olika yrkesprofessioner, samt ger vägledning om 
elevhälsans övergripande innehåll och mål. Enligt nya skollagen (2011:800) har 
begreppet skolhälsovård ersatts av elevhälsans medicinska insats.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet, 2020-03-10, BUNAU § 31 

• Tjänsteskrivelse, Barn & Utbildning 2020-03-01 

• Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 

___________________ 
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 Dnr 2020-000044  

BUN § 42 Patientsäkerhetsberättelse 2019  
Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens patientsäkerhetsberättelse för 2019 fastställs.  

Ärendet 

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) och nya 
föreskrifter, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med lagen är att göra vården 
säkrare och att göra det enklare att anmäla felbehandling. Varje år ska en 
patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med patientsäkerhet 
beskrivs och utvärderas. Vårdgivarens medicinska och psykologiska elevhälsa innefattar 
verksamheterna förskoleklass, grundskola, grundsärskola och Introduktionsprogrammen.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-10, BUNAU § 21 

• Tjänsteskrivelse, Barn & Utbildning 2020-03-01 

• Patientsäkerhetsberättelse 2019  

___________________ 
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 Dnr 2020-000048 04 

BUN § 43 Budget 2021 för barn- och utbildnings 
nämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens ärende Budget 2021 återremitteras och återupptas till 
hösten 2020.   

Ärendet 

Med anledning av rådande situation med coronaviruset, Covid-19 har kommunens 
budgetberedning, via ordförandebeslut, beslutat om att senarelägga 2021 års 
budgetprocess till hösten 2020.  

Budgetberedningen anser att nämnderna och förvaltningarna behöver prioritera arbetet 
med att hantera pågående pandemi samt att det råder mycket stor osäkerhet gällande 
skatteunderlaget 2021 och framåt.   

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-17, BUNAU § 42 

• Arbetsutskottet 2020-03-10, BUNAU § 35 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-03-24 

• Ordförandebeslut, kommunstyrelsens ordförande, 2020-03-20  

• Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-10, BUN § 35 

Beslut delges 

Barn & Utbildning  

___________________ 
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 Dnr 2020-000092 22 

BUN § 44 Nybyggnation av ny F-6 skola i Ransberg 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

• att renovering av Ransbergs skola i budget  
2020-2022 ändras till att en nybyggnation ska ske 

• att tillkommande medel för ändamålet anslås i kommunens budget för 2021-2023 

• Att nybyggnation av skola är ett skolutvecklingsprojekt där alla parter ska förhålla 
sig till det beslutade funktionsprogrammet.   

Ärendet 

Ransberg skola är Tibro kommuns minsta skola och rymmer ca 140 elever och ett 20 tal 
medarbetare. På skolan finns från hösten 2020 sex klasser årskurs 1-6, förskoleklass och 
fritidshem.  Flera av eleverna på skolan bor runt sjön, men här går även elever från 
centrala Tibro. Skolan ligger naturnära och jobbar med utomhuspedagogik. Skolan består 
av flera byggnader där den äldsta är från 1800 talet.  

Barn och utbildningsförvaltningen gjorde tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
under 2018-2019 en lokalutredning där en volymstudie ett lokalprogram och 
funktionsprogram togs fram. Samhällsbyggnadsförvaltningen tog därefter fram tre olika 
förslag på hur Ransbergskola kan renoveras och/eller byggas ny för att motsvara dagens 
krav på lokaler. De tre förslagen redovisades på ett dialogforum med politiker och 
tjänstemän den 25 november 2019. De tre förslagen var:  

Alt. 1 Ombyggnation (gamla huset rivs) 

Alt. 2 Ombyggnation (gamla huset behålls) 

Alt. 3 Nybyggnation på samma tomt 

Förvaltningen har också inhämtat enhetens analys om de olika förslagen som redovisas 
nedan.  

Enheten belyser svåra utmaningar med en skola som består av många olika byggnader. 
En sådan infrastruktur föder ogynnsamma grupperingar och verksamheten splittras på ett 
negativt sätt. Elever och lärare tvingas ofta förflytta sig vilket skapar ett högt tempo vilket 
försvårar skolans förebyggande trygghetsarbete. Lärarnas samarbetsmöjligheter, och 
effektivisering att arbeta klassöverskridande minskar med flera olika byggnader att vistas 
i. Elever och medarbetare med funktionsvariationer har svårt att ta sig mellan byggnader 
och det finns inte heller hiss vilket gör att man inte kan nyttja alla utrymmen om elev eller 
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medarbetare har funktionsvariationer. Att som idag ha flera olika hus minskar elevernas 
trygghet och studiero då förflyttningar kan vara en otrygghetsfaktor. Det blir också fler 
moment där av- och påklädning stjäl tid från undervisning. Förflyttningar innebär en ökad 
stress för både elever och medarbetare.  

Fördelar med en skolbyggnad är att det möjliggör en pedagogisk helhet där 
samarbetsmöjligheter och effektivisering att arbeta klassöverskridande ökar. 
Arbetslagsintegrering möjliggörs vilket skapar en bättre arbetsmiljö och bättre 
förutsättningar för elevers och lärares utveckling. Nybyggnation ger goda möjligheter för 
att skapa en integrerad samordning av skola och fritidshem. Förväntade effekter är en 
ökad pedagogisk kvalitet och en än mer likvärdig skola. En tydlig integration möjliggörs 
där skola och fritidshem kan samverka för en hela skola och pedagogisk likvärdighet. 

En skolbyggnad istället för flera ökar elevernas trygghet och studiero. 
Tillgänglighetsanpassning för medarbetare och elever med funktionsvariationer förbättras. 
Tid för förflyttningar, av och påklädning minskar. Arbetsmiljön för både elever och 
medarbetare blir tryggare, lugnare och mindre stressad. Lokalerna kan anpassas för att 
bygga in fler lösningar för olika ändamål i form av grupprum, flexibla väggar, enskilda 
arbetsplatser, ljud -och – ljusanpassningar.  

Funktionsprogram som underlag vid ombyggnation och nybyggnation av skola 
Det av barn och utbildningsförvaltningen beslutade funktionsprogrammet  ska fungera 
som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de människor som 
berörs vid utformande av skolan; vid beställning, planering, utformning, upphandling och 
uppförande av lokaler ämnade för skolans verksamhet.  

Funktionsprogrammet ska kommunicera värden, funktioner och målsättning med 
verksamhet som bedrivs på skolan. Förståelsen för, och kunskap om, skolans behov och 
funktioner är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att skapa goda lär- och 
arbetsmiljöer.  

Funktionsprogrammet ska användas som stöd, vägledning och underlag till rektorer, 
referensgrupper, kommunens berörda förvaltningar, politiker och entreprenörer. 
Programmet ska användas aktivt i alla planeringsskeenden som berör verksamheternas 
lär- och arbetsmiljöer, från behovsinventeringar, projektering och genomförande till 
utvärderingar, besiktningar samt skolans inre utvecklingsarbete. Funktionsprogrammet 
ska också användas i dialog med ansvarig projektledare och/eller entreprenör. Det är 
viktigt att avvikelser, förslag eller andra tolkningar kring projektet dokumenteras så att 
erfarenheterna kan återföras till funktionsprogrammet.  

Programmet gäller i första hand nyproduktion men ska i tillämpliga delar även gälla vi om-
och tillbyggnationer. Vid större ny- eller ombyggnationer ska eventuella avvikelser från 
funktionsprogrammet dokumenteras och godkännas av BUN. BUN har huvudansvaret för 
funktionsprogrammet. Revidering och uppdatering av hela innehållet ska ske vart fjärde år 
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i dialog med berörda förvaltningar eller i anslutning till en större om och/eller 
nybyggnation.  De värdeord som ska vara styrande i funktionsprogrammen för 
grundskolor, grundsärskolan och träningsskolan i Tibro kommun är lärande, trygghet och 
glädje. Funktionsprogram utformas med målsättning att skapa förutsättningar för hur man 
med hjälp av byggnad och närmiljö, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, skapar en 
trygg och stimulerande miljö som stödjer lärande och undervisning på bästa sätt.  I en 
ombyggnation eller nybyggnation skall också erfarenheter från byggnationen av 
Baggeboskolan möjliggör att kommunen kan fortsätta att utveckla de olika 
verksamheterna för en pedagogisk helhet. Att en ombyggnation eller nybyggnation utgår 
från det beslutade funktionsprogrammet är en förutsättning för ett lyckat 
skolutvecklingsprojekt. 

Kostnader 
I underlaget redovisas uppskattade kostnader (exklusive moms). Kostnaderna är plus 
minus 25 % för ombyggnad/nybyggnad.  

Alternativ 1 - Ombyggnation (gamla huset rivs), kostnad 39,156 miljoner kr 

Alternativ 2 - Ombyggnation (gamla huset behålls), kostnad 42,192 miljoner kr 

Alternativ 3 - Nybyggnation på samma tomt, kostnad 57,271 miljoner kr 

I underlaget finns inte kostnader för eventuell rivning. Kostnader för projektledning för 
skolutveckling, för byggnation samt kostnader för arkitekt, inredningsarkitekt och 
inredning. Dessa kostnader måste vid beslut tas med i projektbudgeten.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-10, BUNAU § 36 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-03-13 

• Styrdokument – Funktionsprogam för grundskolor och grundsärskolor i Tibro 
kommun, 2017-12-08 

• Presentation från dialogmöte 2019-11-25  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  
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 Dnr 2020-000133 002 

BUN § 45 Förordningen om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av 
viss smitta (SFS 2020:115) 

Beslut 

Informationen om den nya tidsbegränsade förordningen om utbildning i vissa skolformer i 
skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115) samt att ordförandebeslut 
eventuellt kan förekomma vid ärenden enligt den nya förordningen noteras. 

Nämnden konstaterar att ordförande redan har fattat ordförandebeslut om stängning av 
verksamheter som bedrivs av Tibro kommun inom den kommunala vuxenutbildningen, 
introduktionsprogrammet inom gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan samt att dessa 
verksamheter övergår till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Beslutet gäller från 
och med 2020-03-18 och gäller tillsvidare.   

Ärendet 

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av 
spridningen av coronaviruset (covid-19). Den nya förordningen kan användas när en skola 
behöver stänga eller har hållit stängt till exempel på grund av att en stor del av personalen 
är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare. 

Enligt 29 kapitlet 29 § i skollagen kan regeringen besluta om att öppna för en ökad 
flexibilitet för huvudmannen i extraordinära situationer. Det här har regeringen nu valt att 
göra genom en särskild förordning som gäller från den 16 mars till och med den 30 juni 
2021. 

Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det 
handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola 
stängd: 

• på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av 
coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten 

• efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning 

• därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara 
avspärrat 

• på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. 
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Förordningen får alltså inte användas för enstaka elever, för grupper av elever eller när en 
skola stänger av andra skäl, till exempel att många elever är frånvarande eller att det finns 
oro bland elever och vårdnadshavare. 

Det är viktigt att de beslut som huvudmannen fattar dokumenteras och motiveras. De 
åtgärder som vidtas behöver innebära rimliga avvägningar och tillgodose elevers 
rättigheter. 

Med anledning av ovanstående kan skyndsamma beslut behöva fattas av huvudmannen, 
varför barn- och utbildningsnämnden uppmärksammas på att ordförandebeslut eventuellt 
kan bli nödvändig att nyttja när situationen så kräver. 

(6 kap. 39 § kommunallagen samt enligt nämndens delegeringsordning nummer 1:10) 
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-17, BUNAU § 43 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-03-16 

• Den nya förordningen SFS 2020:115 
https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020115.html  

___________________ 
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 Dnr 2018-000310 004 

BUN § 46 Revidering av dokumenthanteringsplan 
Barnomsorg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens reviderade dokumenthanteringsplan inom 
verksamhetsområdet Barnomsorg fastställs.     

Ärendet 

Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar inom kommunen styrs av arkivlagen 
(ArkL 1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Av dessa framgår bland annat att varje 
myndighet (barn- och utbildningsnämnden) ska upprätta en dokumenthanteringsplan och 
en arkivbeskrivning. 

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att myndigheten ska ha kontroll över sina 
handlingar. Planen ska beskriva myndighetens samtliga handlingar och hur dessa ska 
hanteras. Den visar var och hur en handling förvaras, vilka handlingar som ska bevaras 
och när de ska överföras till centralarkivet. Planen visar även hur länge vissa handlingar 
ska förvaras innan gallring kan ske.  

Dokumenthanteringsplanen för verksamhetsområdet Barnomsorg har reviderats.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-10, BUNAU § 37 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning 

• Reviderat förslag till Dokumenthanteringsplan Barnomsorg  

Beslut delges 

Arkivredogörare barnomsorg 

___________________ 
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 Dnr 2018-000156 21 

BUN § 47 Detaljplan för kvarteret Sekretären m fl, 
Tibro, Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen för kvarteret 
Sekretären m fl., Tibro, Tibro kommun.  

Ärendet 

Rubricerad detaljplan i plangranskningsskedet ska barn- och utbildningsnämnden  
yttra sig över senast den 16 mars 2020 till byggnadsnämnden. 

Planområdet omfattar områdena mellan Tidan och Hörnebovägen, söder om 
Fågelviksleden och norr om bostadsbebyggelsen i Hörnebo. 

Planändringen syftar i första hand till att komplettera gällande industriplaners 
användningsområde till att även avse verksamheter. Planändringen innebär även att  
ett attraktivt lätt kuperat naturområde med lågintensivt jordbruk i anslutning till Tidans 
dalgång skyddas, i anslutning till detta möjliggörs ett område för odlingslotter. 

Strandområdena utmed Tidan behålls som naturområde och här införs strandskydd  
både över land och vatten. På land föreslås en bredd om 100 meter.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-03-10, BUNAU § 38 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-03-02 

• Plan- och genomförandebeskrivning, Kvarteret Sekretären, 2020-02-07 

• Plankarta över kvarteret Sekretären 

• Samrådsredogörelse för kvarteret Sekretären m fl. april 2019 

• Arbetsutskottet 2018-06-19, BUNAU § 56 

Beslut delges 

Samhällsbyggnad 

___________________ 
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 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 48 Fadderverksamheten 2020 
Beslut 

Informationen från fadderbesök vid Nyboskolan noteras. 

Leif Widsing (SD) utses till att ingå i faddergruppen för Kompetenscenter.  

Nämnden avvaktar med fadderbesök tillsvidare pga. Covid-19. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 
nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten.  

• Hampus Borg (M) och Maria Marić (KD) besökte rektorerna på Nyboskolan som 
berättade om den nya organisationsutvecklingen som sker under hösten 2020. 

___________________ 
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 Dnr 2020-000020 79 

BUN § 49 Barnrättsfrågor 2020 
Beslut 

Ärendet lämnas därhän då ingen information lämnas i ärendet.     

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 
nämndens dagordning kring barnrättsfrågor.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 50 Folkhälsofrågor 2020 
Beslut 

Ärendet lämnas därhän då ingen information lämnas i ärendet.     

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 
nämndens dagordning kring folkhälsofrågor.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000105 000 

BUN § 51 Tillkommande information, rapporter och 
inbjudningar nummer 3, 2020 

Beslut 

a) Barn- och utbildningsnämnden sammanträde kvarstår den 28 april 2020. 

Övrig information noteras.  

Ärendet 

Tillkommande information: 

a) Sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 
Arbetsutskottet föreslog att sammanträdet med nämnden den 28 april 2020 ändras 
till den 29 april 2020. 

b) Budget 2021 
Budgetupptakt 2021 som skulle vara på Inredia den 23 april kl. 08:00-17:00 är 
inställt och flyttat till hösten 2020. 

c) Skolledarkonferens 
Information från Skolledarkonferensen den 5 mars 2020 i Lundsbrunn. 

d) Coronaviruset 
Information om kommunens och förvaltningens hantering av Coronaviruset. 

e) Ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Information om ny ersättare i nämnden från och med 2020-02-24. 

f) Dagligvarubutik  
Information om kommunens hantering kring snatterier i dagligvarubutik. 

g) Digitala möten i TEAMS 
Utbildning i digitala möten i TEAMS med Systemadministratör.  

___________________ 

 


	BUN § 34 Val av justerare
	Beslut

	BUN § 35 Godkännande av dagordning
	Beslut

	BUN § 36 Anmälan av arbetsutskottets protokoll
	Beslut

	BUN § 37 Delegeringsbeslut och anmälan om kränkande behandling nr 3, 2020
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	BUN § 38 Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	BUN § 39 Aktuell förskolekö och elevstatistik 2020
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	BUN § 40 Remiss - Reviderad riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP)
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	BUN § 41 Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	BUN § 42 Patientsäkerhetsberättelse 2019
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	BUN § 43 Budget 2021 för barn- och utbildnings nämnden
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	BUN § 44 Nybyggnation av ny F-6 skola i Ransberg
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	BUN § 45 Förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (SFS 2020:115)
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag

	BUN § 46 Revidering av dokumenthanteringsplan Barnomsorg
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	BUN § 47 Detaljplan för kvarteret Sekretären m fl, Tibro, Tibro kommun
	Beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslut delges

	BUN § 48 Fadderverksamheten 2020
	Beslut
	Ärendet

	BUN § 49 Barnrättsfrågor 2020
	Beslut
	Ärendet

	BUN § 50 Folkhälsofrågor 2020
	Beslut
	Ärendet

	BUN § 51 Tillkommande information, rapporter och inbjudningar nummer 3, 2020
	Beslut
	Ärendet


