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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-10-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Näringslivets Hus, tisdagen den 6 oktober 2020 kl 08:00-12:15 

Beslutande Alda Danial   (L)   Ordförande 
Ann-Britt Danielsson (M)   1:e vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström (S) 
Ingela Lager   (S) 
Andreas Rännare  (S) 
Maria Marić   (KD)  kl 08:10 – 12:15 
Ulf Lindström   (SD)  Ersätter Å. Nicklasson (SD) 
Kristoffer By   (SD) 
Micael Algotsson   (C)  kl 08:30 – 12:15 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Leif Widsing  (SD) 

Övriga deltagande Eva Gustavsson    Förvaltningschef 
Madelene Wallenius    Handläggare 
Monika Kronqvist    Handläggare 
Susanne Nilsson    HR-konsult  § 106 
Bodil Sandnes    Barnomsorgshandläggare  § 107 
Johan Wernvik    Kvalitetsstrateg  §§ 108-112
    

 
Utses att justera Anne-Marie Wahlström (S)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-10-14 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 102-119 

 Madelene Wallenius  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  

Justerare   

 Anne-Marie Wahlström (S)  

     ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2020-10-06 

Anslagsdatum 2020-10-15 Anslag tas ner 2020-11-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 

Underskrift  

 Madelene Wallenius 
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 Dnr 7799  

BUN § 102 Val av justerare 

Beslut 

Anne-Marie Wahlström (S) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 103 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.     

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 104 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

15 september 2020 och 29 september 2020 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000462 002 

BUN § 105 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 8, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 6 oktober, § 105, 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 augusti 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 8, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-10-06      

___________________ 
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 Dnr 2020-000047 026 

BUN § 106 Uppföljning frisknärvaro/sjukfrånvaro 

2020 för personal verksam inom barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden noterar sjukfrånvarostatistiken för 2018,  

2019 och delår 2020.  

Ärendet 

Redovisning av sjukfrånvaron totalt för Barn & Utbildning och för förskola och 

grundskolan. Sjukfrånvaron redovisas som en total samt uppdelat på intervaller.    

Sjukfrånvaron har ökat inom Barn & Utbildning jämfört med samma period 2018 och 2019. 

Mellan mars och juli är det främst den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, som har ökat. Det 

beror mycket på Covid 19 och ändrade rekommendationer för sjukfrånvaro.  

Sjukfrånvaron dag 15-90 har också ökat jämför det 2018 och 2019. Även detta går att 

härleda till Covid 19 då flera medarbetare har varit frånvarande länge och kravet på 48 h 

symtomfrihet förlänger sjukfrånvaron.  

Den långa sjukfrånvaron, dag 90 och längre, har varit på en fortsatt högre nivå än 2018 

och 2019 fram till juli månad. I juli månad sjunker den till samma nivå som för 2018 och 

2019. Detta beror delvis på att 4 personer med långtidssjukskrivning slutar i juni. 

I juli månad är det totalt 17 personer som är långtidssjukskrivna. En minskning med total 6 

personer jämfört med juni. I statistiken finns både heltids- och deltidssjukskrivningar med.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-0915, BUNAU § 88 

 Tjänsteskrivelse från Kommunledningskontoret, 2020-09-10 

 Presentation – sjukfrånvaro inom Barn & Utbildning 

___________________ 
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 Dnr 2020-000046 630 

BUN § 107 Aktuell förskolekö och elevstatistik 2020 

Beslut 

Redovisad statistik, avseende antalet inskrivna barn i förskola/fritidshem, aktuell 

barnomsorgskö samt antal barn födda 2005 – 2020 boende i Tibro kommun noteras.  

Ärendet 

Redovisning av aktuell förskolekö, antal inskrivna barn i förskola/fritidshem samt antal 

barn födda 2005 – 2020 boende i Tibro kommun är ett stående informationsärende på 

dagordningen för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  

 

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 

garanteras plats 

Avstämningsdag 

19-10-31 

Avstämningsdag 

20-01-31 

Avstämningsdag 

20-04-30 

Avstämningsdag 

20-07-31 

September   19  

Oktober   6 12 

November   3 13 

December    8 

Januari    16 
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Antal inskrivna barn i förskola och skolbarnomsorg 

 31 juli 

2019 

31 oktober 

2019 

31 januari 

2020 

30 april 

2020 

31 juli 

2020 

Förskola 559 515 549 560 522 

Skolbarnomsorg 349 424 405 380 329 

Uppgifterna exkluderar den enskilda förskolan Solbacken, som har en egen barnomsorgskö 

motsvarande 34 platser. 

 

Antal barn födda 2005 – 2020 som bor i Tibro kommun 

Födelseår Juli 

2019 

Oktober 

2019 

Januari 

2020 

April 

2020 

Juli 

2020 

2020   4 39 72 

2019 65 99 124 124 121 

2018 107 111 108 106 108 

2017 138 139 138 138 141 

2016 118 121 123 121 124 

2015 129 128 128 127 125 

2014 133 133 132 132 132 

2013 137 138 138 138 137 

2012 114 117 115 116 114 

2011 136 138 139 140 138 

2010 138 137 136 136 138 

2009 130 129 127 122 122 

2008 151 150 150 150 151 

2007 129 128 127 127 126 

2006 144 142 144 143 142 

2005 120 121 121 122 124 
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Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 89 

 Tjänsteskrivelse från Förskolan, 2020-07-31 

___________________ 
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 Dnr 2020-000072 641 

BUN § 108 Riktlinjer för hantering av tilläggsbelopp 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer för tilläggsbelopp.  

Ärendet 

Tilläggsbelopp kan sökas mellan Tibro som kommunal huvudman och fristående 

verksamheter. Mellan kommuner och kommunala skolor söks interkommunal ersättning 

och inom kommunens skolor söks bidrag. Föreslagna riktlinjer gäller tilläggsbelopp mellan 

Tibro kommun och fristående verksamheter. I de fall man ansöker om ekonomisk 

ersättning för barn/elever inom förskola förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola samt gymnasiesärskola ska barnet/eleven ha omfattande behov av 

extraordinära insatser. Riktlinjen behandlar även fristående verksamheters möjlighet att 

söka ersättning för modersmålsundervisning och ekonomisk ersättning för lovskola.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 86 

 Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-09-09  

 Förslag till riktlinjer för hantering av tilläggsbelopp 

___________________ 
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 Dnr 2020-000084 003 

BUN § 109 Handlingsplan för kommunalt 

aktivitetsansvar KAA 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer Tibro kommuns handlingsplan för kommunernas 

aktivitetsansvar.  

Ärendet 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera 

sig i samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga 

att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i 

gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.  

I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en 

utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis arbete. 

Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte begränsas till skolterminerna eller liknande.  

Tibro kommuns KAA-ansvarig beslutar om tillhörande rutiner.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 87 

 Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-08-19 

 Förslag till handlingsplan för kommunernas aktivitetsansvar KAA 

___________________ 
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 Dnr 2020-000291 04 

BUN § 110 Budgetuppföljning prognos 2 och 

delårsbokslut 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse med -2,9 mnkr vid 

budgetuppföljning 2020, prognos 2 per den 31 augusti 2020.  

Nämndens budgetavvikelse innehåller ej budgeterade omställningskostnader på 9,0 mnkr 

vid budgetuppföljning 2020, prognos 2 per den 31 augusti 2020. 

Nämnden redovisar en positiv avvikelse exklusive omställningskostnader på 6,1 mnkr vid 

budgetuppföljning 2020, prognos 2 per den 31 augusti 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte fastställa några åtgärder utifrån redovisad 

prognos.             

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

budgetuppföljning prognos 2 för 2020 avseende ekonomisk uppföljning. 

Verksamhetsuppföljning redovisades på sammanträdet. 

  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden, Prognos 2020-08-31 (mnkr) 

Verksamhetsområde (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Restr. Pandemi Omställning 

Nämnd o Gemens.resurser 13,5 14,8 -1,3 0,00 0,02 -1,5 

Förskola 67,0 64,0 3,0 0,90 0,00 0,0 

Grundskola 145,1 143,9 1,1 0,22 0,21 -1,0 

Gymnasieskola 57,1 57,2 -0,1 0,01 -0,16 -0,8 

Kompetenscenter 14,2 19,9 -5,7 0,00 0,00 -5,7 

S:a nämnd 296,9 299,8 -2,9 1,13 0,07 -9,0 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en budgetavvikelse med -2,9 mnkr vid 

budgetupp-följning 2 per 200831. Resultatet beror på ej budgeterade 

omställningskostnader vilket medför ett underskott med -9,0 mnkr, och är en följd av 
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tidigare fattade besparings- och förändringsbeslut inom utbildningsverksamheten. I övrigt 

uppvisar förvaltningen en positiv avvikelse med 6,1 mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 88 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-09-14 

Beslut delges 

Ledningsgrupp, Barn & Utbildning 

___________________ 
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 Dnr 2020-000048 04 

BUN § 111 Budget 2021 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen avseende förvaltningens 

arbetsprocess med budget 2021.    

Ärendet 

Förvaltningen lämnar en lägesrapport kring verksamhetens arbetsprocess med budget 

2021.  

Med anledning av rådande situation med coronaviruset, Covid-19 beslutade kommunens 

budgetberedning, via ordförandebeslut, att senarelägga 2021 års budgetprocess till 

hösten 2020.   

Målet är att fastställa nämndens budget 2021 vid sammanträdet den 3 november 2020.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-29, BUNAU § 97 

 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  

___________________ 
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 Dnr 2020-000294 003 

BUN § 112 Verksamhetsplan Barn och 

utbildningsnämnden 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen kring förvaltningens arbete med 

upprättandet av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021.  

Verksamhetsplanen redovisades på sammanträdet.   

Ärendet 

Utkastet till barn- och utbildningsnämndens första verksamhetsplan för 2021 diskuteras. 

Målet är att verksamhetsplanen ska fastställas av barn- och utbildningsnämnden vid 

sammanträdet den 3 november 2020. 

 

Verksamhetsplanens syfte 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan ska 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 hur nämnden ska arbeta mot visionen och bidra till de 

strategiska målen. Den 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.   

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-29, BUNAU § 98   

 Verksamhetsplan och budget 2021, Barn- och utbildningsnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2020-000375 612 

BUN § 113 Personuppgiftsincident inom 

antagningssystemet för gymnasieval 12 

augusti 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att en personuppgiftsincident har skett inom 

nämndens ansvarsområde gällande antagningssystemet för gymnasieval den 11 augusti 

2020 och att incidenten anmäldes till personuppgiftsansvarig den 12 augusti 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna administrativ chefs bedömning att 

incidenten inte var av det slag som medför anmälan till Datainspektionen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till administrativ chef att bedöma om 

en personuppgiftsincident ska anmälas till Datainspektionen inom föreskriven tid, att gälla 

från och med 2020-09-15.  

Ärendet 

Anmälan om personuppgiftsincident vid antagningssystemet till gymnasievalet har skett  

till barn- och utbildningsnämnden 2020-08-12. Antagningskansliet vid Utbildning 

Skaraborg hanterar ansökan till gymnasiet för samtliga Skaraborgs 15 kommuner. 

Bedömning har gjorts att personuppgiftsincidenten inte leder till någon form av risk för de 

som drabbats av incidenten, varför anmälan endast sker till nämnden och inte också till 

Datainspektionen.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 90 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-09-02  

 Beslut från administrativ chef, 2020-08-13 

 Anmälan om personuppgiftsincident, Utbildning Skaraborg,  

Antagningskansliet 2020-08-12 

___________________ 

 



 Sida 19 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-10-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000339 21 

BUN § 114 Samråd Detaljplan för kvarteret Snickaren 

30, del av, Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot rubricerad 

detaljplan.  

Ärendet 

Rubricerad detaljplan har skickats till barn- och utbildningsnämnden för samråd. 

Nämndens arbetsutskott har delegation på att yttra sig över detaljplaner i 

plansamrådsskedet. Detaljplanen är återigen skickad till nämnden, men nu i 

plangranskningsskedet. 

Planområdet kvarteret Snickaren 30 är beläget i centrala Tibro. I byggnaden finns idag 

kommunkontor, tandläkare, apotek, mm.  

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för en bredare användning av husen på 

fastigheten Snickaren 30. Förutom centrumfunktioner av allmän eller privat karaktär 

medges även bostäder i hela eller delar av byggnaderna. Det finns planer på en 

ombyggnad av tre tillfälliga bostadslägenheter på plan 2 i den stora byggnadskroppen till 

normallägenheter för den öppna bostadsmarknaden.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 91 

 Arbetsutskottet 2020-08-18, BUNAU § 81 

 Granskningshandling - Samrådsredogörelse, september 2020 

 Granskningshandling - Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplan för del av 

kvarteret Snickaren 30, september 2020 

 Plankarta, Detaljplan för del av kvarteret Snickaren 30 

Beslut delges 

Samhällsbyggnad 

___________________ 
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 Dnr 2020-000340 21 

BUN § 115 Samråd Detaljplan för kvarteret Makrillen, 

Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot rubricerad 

detaljplan.  

Ärendet 

Rubricerad detaljplan har skickats till barn- och utbildningsnämnden för samråd. 

Nämndens arbetsutskott har delegation på att yttra sig över detaljplaner i 

plansamrådsskedet. Detaljplanen är återigen skickad till nämnden, men nu i 

plangranskningsskedet. 

Planområdet kvarteret Makrillen är beläget i centrala Tibro, öster om Hörnebovägen samt 

norr om Fågelviksleden, vid området Språttebo. Detaljplanen syftar till att skapa bättre 

förutsättningar för byggnation på bostadstomterna genom att byggrätten ökas på 

bekostnad av prickmark. (Enligt Plan- och bygglagen (PBL) kan kommunen i detaljplan 

begränsa var det får byggas och vad som får byggas. Bestämmelser om begränsning av 

markens utnyttjande betecknas på plankartan med prickmark eller korsmark. Prickmark 

reglerar att marken inte får förses med byggnad och anges som raster med prickar. 

Korsmark reglerar att endast komplementbyggnader får placeras inom egenskapsområdet 

och anges som raster med kors.)  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-09-15, BUNAU § 92 

 Arbetsutskottet 2020-08-18, BUNAU § 82 

 Granskningshandling - Samrådsredogörelse, september 2020 

 Granskningshandling - Plan- och genomförandebeskrivning, Detaljplan för 

kvarteret Makrillen, Tibro kommun, september 2020 

 Plankarta, Detaljplan för kvarteret Makrillen 

Beslut delges 

Samhällsbyggnad 

___________________ 



 Sida 21 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-10-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 116 Fadderverksamheten 2020 

Beslut 

Ansvariga för förskolans fadderverksamhet träffade rektorerna och pratade om 

verksamheterna 2020-09-28.   

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten.  

___________________ 

 



 Sida 22 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-10-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000020 79 

BUN § 117 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.  

___________________ 

 



 Sida 23 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-10-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 118 Folkhälsofrågor 2020 

Beslut 

Ordföranden träffade Folkhälsorådet och den nyanställda Folkhälsostrategen Marina 

Timm 2020-10-05.      

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten.      

___________________ 

 



 Sida 24 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-10-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000418 000 

BUN § 119 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 8, 2020 

Beslut 

a)  Inkommen skrivelse om mobbning, våld och kränkningar i skolan noteras. 

Skrivelsen besvarades av Förvaltningschef på sammanträdet. 

b) Översiktsplanen 2021 ska behandlas vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde den 3 november 2020. Nämndens ledamöter uppmanas att redan 

nu ta del av planen och inkomma med skriftliga synpunkter via e-post till 

nämndens sekreterare.  

Ärendet 

Tillkommande information: 

a) Skrivelse till barn- och utbildningsnämnden 

Inkommen skrivelse om mobbning, våld och kränkningar i skolan är densamma 

som interpellationen i kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande 

b) Översiktsplan 2021 Tibro kommun i plansamrådsskedet 

Tibro kommuns nu gällande översiktsplan är daterad till 2012 och kommunen har 

fattat beslutet att göra en ny översiktsplan. Översiktsplanen är ett strategiskt 

politiskt dokument som ska visa kommunens vilja gällande byggande, mark- och 

vattenanvändning och hushållning med naturresurser. Planen ska utgöra 

vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland 

annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Tibro kommun har valt 

att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, lättare att ajourföra och 

den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet. Eftersom hög 

funktionalitet eftersträvas är kommunen även intresserad av synpunkter på 

användarvänlighet och teknisk aspekter på den digitala översiktsplanen. 

Kommunen betraktar samrådsskedet som en del av utvecklings- och 

förankringsprocessen för innehåll och utformning av översiktsplanen, såväl internt 

som externt. Översiktsplanen kan granskas digitalt via: www.tibro.se/oversiktsplan  

Planen finns tillgänglig för samråd i kommunhusets reception, Centrumgatan 17, 

Tibro och på Tibro bibliotek, Gymnasiegatan 29, Tibro, samt på kommunens 

hemsida, www.tibro.se under tiden 2020-09-07 till 2020-11-16. 

 



 Sida 25 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-10-06  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

c) Arbetsmiljökartläggning på Nyboskolan 

Förvaltningschef informerade om arbetsmiljökartläggningen som är gjord av 

Avonova. .  

Beslutsunderlag 

 Skrivelse om mobbning, våld och kränkningar i skolan, dnr 2020-000414  000 

 Översiktsplan för Tibro kommun 

___________________ 
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