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 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-04-28  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Plats och tid Näringslivets Hus, tisdagen den 28 april 2020 kl 13:00-15:45 
Beslutande Alda Danial   (L) Ordförande 

Ann-Britt Danielsson  (M)  Vice ordförande 
Anne-Marie Wahlström  (S) 
Ingela Lager   (S) 
Andreas Rännare  (S) 
Maria Marić   (KD) 
Åse Nicklasson   (SD) 
Leif Widsing   (SD)  Ersättare för K. By (SD) 
Micael Algotsson  (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter  

Övriga deltagande Eva Gustavsson  Skolchef 
Malena Lundberg  Administrativ chef 
Madelene Wallenius  Handläggare 
Susanne Nilsson  HR-konsult § 56 
Johan Wernvik   Kvalitetsstrateg §§ 57-59 

 
Utses att justera Maria Marić (KD)   
Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-05-05 
 

Underskrifter 
Sekreterare  Paragrafer §§ 52-63 

 Madelene Wallenius  
Ordförande   
 Alda Danial (L)  
Justerare   
 Maria Marić (KD)  
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-04-28 
Anslagsdatum 2020-05-06 Anslag tas ner 2020-05-21 
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
Underskrift  
 Madelene Wallenius 
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 Dnr 7799  

BUN § 52 Val av justerare 
Beslut 

Maria Marić (KD) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 53 Godkännande av dagordning 
Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 54 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 
Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den  
14 april 2020 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000188 002 

BUN § 55 Delegeringsbeslut och anmälan om 
kränkande behandling nummer 4, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen om 
kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 28 april 2020, § 55, 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 mars 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 4, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-04-28      

___________________ 
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 Dnr 2020-000047 026 

BUN § 56 Uppföljning frisknärvaro/sjukfrånvaro 2020 
för personal verksam inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde 

Beslut 

Aktuell statistik för sjukfrånvaro och frisknärvaro 2018-2019 samt första kvartalet 2020 inom 
Barn & Utbildning noteras. 

Redovisning av orsaker och åtgärder till de förändrade sjuk- och frisktalen för personal inom 
nämndens ansvarsområde kommer fortsättningsvis att redovisas vid nämndens 
tertialuppföljning i maj och september då cheferna har i uppdrag att analysera 
sjukskrivningstalen på arbetsplatsen och vilka åtgärder som genomförts för att minska 
sjukskrivningar. 

Aktuell statistik avseende personals sjukfrånvaro och frisknärvaro ska därmed 
fortsättningsvis redovisas vid samma tidpunkter – maj och september.  

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. 
Det är främst den långa sjukfrånvaron (över 90 dagar) som har ökat och det är inom 
grundskolan ökningen finns. Inom förskolan är den totala sjukfrånvaron lägre än 
motsvarande period 2018 och 2019.  

Inom förvaltningen är det totalt 17 personer som har varit sjukfrånvarande längre än 90 
dagar. Av dessa är det nio personer som är helt sjukskrivna.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-04-14, BUN AU § 50 

• Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsen, 2020-04-08  

• PPT – Sjukfrånvaro inom barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000104 88 

BUN § 57 Remiss - Biblioteksplan för Tibro kommun 
2020-2024 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till biblioteksplan 2020-2024.  

Förvaltningen får i uppdrag att, vid 2020 års uppföljning, tillsammans med Kultur & Fritid 
arbeta med revideringsförslag avseende styckena som behandlar skolbiblioteken.  

Ärendet 

I enlighet med Bibliotekslagen ska varje kommun ha en biblioteksplan. Nu gällande plan för 
Tibro kommun beslutades i Kommunfullmäktige 2015-02-23 och gäller för 2015-2019.  

Förslaget till Biblioteksplan Tibro kommun 2020-2024 innefattar en beskrivning av 
biblioteksverksamheten i Tibro, beslutade och nu gällande styrdokument på såväl lokal som 
regional och nationell nivå, samt målbilder för Tibro bibliotek som ligger i enlighet med 
Nationell biblioteksstrategi och Regional biblioteksplan för Västra Götaland. 

I arbetet med revidering av biblioteksplanen har Kultur & Fritid haft dialog med Barn & 
Utbildning. Styckena rörande skolbiblioteken bör kompletteras vid den årliga uppföljningen av 
planen, efter omorganisationen på barn- och utbildningsförvaltningen, Baggeboskolans 
invigning samt regeringens utredning med syfte att stärka skolbiblioteken (Dir. 2019:91).  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-04-14, BUNAU § 47 

• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-04-08  

• Biblioteksplan för Tibro kommun 2020-2024 

• Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-17, KFN § 8 

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000049 600 

BUN § 58 Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - 
uppföljning 1 

Beslut 

Uppföljningsrapport 1 (SKA1) avseende analys av verksamhetens resultat för 2019/2020 
innefattande områdena; Övergång och samverkan förskola och grundskola, Förutsättningar 
– strukturkvalitet förskola, Normer och värden grundskola, Statistik arbetsmarknadsenheten 
samt uppdaterade nyckeltal fastställs. 

Underlag från uppföljningen ska användas i dialog med enheter och verksamheter när det 
gäller verksamheternas aktiva arbete med kränknings- och diskrimineringsärenden. Vidare 
ska underlaget användas i framtagandet av nämndens verksamhetsplan för 2021.    

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att årligen följa upp verksamhetens kvalitet och 
likvärdighet. 

För samtliga verksamheter förutom arbetsmarknadsenheten finns statliga och kommunala 
styrdokument som reglerar verksamheten i form av skollag, grund- och gymnasie-förordning, 
läroplaner, kurs- och timplaner samt kommunala mål- och budgetdokument. 

Redovisningen av verksamhetens resultat finns i dokumentet ”Verksamhetsanalys 1 2019-
2020 – Barn- och utbildningsnämnden” 

Redovisningen omfattar: 

• Övergång och samverkan förskola och grundskola 
• Förutsättningar – strukturkvalitet förskola 
• Normer och värden grundskola 
• Statistik arbetsmarknadsenheten 
• Utöver dessa delar redovisar uppdaterade nyckeltal.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-04-14, BUNAU § 48 
• Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-04-08 
• Rapport Systematiskt kvalitetsarbete verksamhetsanalys 1 -2019-2020 
• Presentation Systematiskt kvalitetsarbete verksamhetsanalys 1 2019-2020 
• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-13, BUNAU § 33  

___________________ 
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 Dnr 2020-000173  

BUN § 59 Handlingsplan utifrån barn- och utbildnings-
nämndens mål och strategier 2019  

Beslut 

Utifrån nämndens mål och strategier 2019 har en handlingsplan upprättats i syfte att öka 
måluppfyllelsen. 

Handlingsplanen enligt nedan fastställs.  

Strategi   
Arbeta för en rättssäker och effektiv administration/handläggning. 

Åtgärder 

• Ny organisation – samlad central administration 
• Uppgiftsfördelning inom enheten 

- minska sårbarheten vid frånvaro 
- processkartläggning över prioriterade arbetsuppgifter 

• Styrgrupp för centraladministration 
• Projekt - Enhetlig och samordnad vikarieanskaffning 
• Utbildning i offentlig förvaltning via GR 

 
Strategi 
Genom det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att elevhälsan arbetar på ett 
förebyggande, främjande och åtgärdande sätt. Samt att elevhälsans processer sker  
på ett rättssäkert sätt. 

Åtgärder 

• Fastställt ledningssystem för den medicinska delen av elevhälsan 
• Årligen fastställa patientsäkerhetsberättelse  
• Fastställa elevhälsoplan 
• Implementera elevhälsoplan 
• Fastställa rutiner och processer kring frånvaro 

 
Strategi 
Stärka uppföljningen för elever folkbokförda i Tibro som studerar inom (utbildning) 
Gymnasium Skaraborg 
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Åtgärder 

• Föra dialog med gymnasium Skövde (där flertalet av Tibros elever studerar) gällande 
möjlighet att få ut elevdata. 

• Skolchef för dialog i Skolchefsgruppen om på vilket sätt rutiner kan fastställas. 
 

Strategi  
Arbeta för att skolor utvecklas i samverkan. 

Åtgärder 

• Utveckla roller som rektor och biträdande rektor och förhållandet mellan dessa 
• Uppföljning av nuvarande försteläraruppdrag  
• Fastställa nya försteläraruppdrag och tillsätta förstelärare 
• Utveckla teamorganisation och teamledare 

 
Strategi 
Utveckla uppföljningen av det kommunala aktivitetsansvaret och det förstärkta kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Åtgärder 

• Uppdatera plan för det kommunala aktivitetsansvaret 
• Fastställa rutiner 
• Fastställa uppdrag och roller 
• Redovisa uppföljning till nämnd 

 
Strategi  
Fastställa en plan för utveckling av kompetenscenter som säkerställer en individfokuserad 
organisation med stegförflyttning mot studier och arbete. 

Åtgärder 

• Fastställa rutiner 
• Fastställa uppdrag och roller 
• Fastställa plan för utveckling  

 
Handlingsplanen ska löpande följas upp och slutgiltig uppföljning sker vid nämnds-
sammanträde i februari 2021.  

Ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens uppföljning av nämndens mål för verksamhetsåret 2019 
erhöll tre av nämndens fyra mål endast tre Tibrovapen av maximalt fyra. 
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Förvaltningen fick därmed i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att öka måluppfyllelsen 
inför verksamhetsåret 2020 för de mål som tilldelades tre Tibrovapen. Handlingsplanen ska 
redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 april 2020. 

Följande nämndsmål 2019 (och tillika mål för 2020) med tre Tibrovapen: 

• Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever lämnar grundskolan med fullföljda 
studier med meritvärden minst lika höga eller högre som snittet i nom grundskolan i 
Skaraborg. 

• Verka för att Tibros ungdomar får en bra gymnasieutbildning och tar examen inom tre 
år med meritvärden minst lika höga eller högre som snittet inom gymnasium 
Skaraborg. 

• Genom Kompetenscenter verka för att minska arbetslösheten och öka 
utbildningsnivån i Tibro kommun.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2020-04-14, BUNAU § 49 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-04-07 

• Förslag - Handlingsplan utifrån nämndens mål och strategier 

• Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-28, BUN § 8 

Beslut delges 

Barn & Utbildning 

___________________ 
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 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 60 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 2020-000020 79 

BUN § 61 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 2020-000021 600 

BUN § 62 Fadderverksamheten 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 den egna fadderverksamheten.       

___________________ 
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 Dnr 2020-000136 000 

BUN § 63 Tillkommande information, inbjudningar och 
rapporter nummer 4, 2020 

Beslut 

d) Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 6 oktober flyttas till kl. 8-12. 
Orsaken är att budgetberedning är samma dag kl. 13-17. 

Övrig information noteras.  

Ärendet 

Tillkommande information: 

a) Grundläggande granskning 2019, styrelse & nämnder i Tibro kommun 
Rapport från PwC, beställd av kommunrevisionen, kommer upp som ett ärende vid 
sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 12 maj 2020 
och till nämnden den 26 maj 2020. 

b) Prislista interkommunal ersättning (IKE) 
Ett förslag till ny prislista för interkommunal ersättning för gymnasiet ska förvaltningen 
lämna synpunkter på till kommunalförbundet. 

c) Fråga från vice ordförande avseende Mediapoolen  
Nuvarande avtal med Mediapoolen har sagts upp. 

d) BUNs sammanträde den 6 oktober 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 6 oktober 2020 flyttas till kl. 8-12. 
Orsaken är att budgetberedning är samma dag kl.13-17. 

e) Pressträff med utbildningsministern 28 april 2020 
Den 28 april kl.16:45 håller utbildningsministern pressträff tillsammans med 
Folkhälsomyndighetens generaldirektör.  

___________________ 
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