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Utses att justera Ann-Britt Danielsson (M)   
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Sekreterare  Paragrafer §§ 44-58 

 Monika Kronqvist  

Ordförande   

 Alda Danial (L)  
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 Ann-Britt Danielsson (M)  
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ANSLAG/BEVIS 
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BUN § 44 Val av justerare 

Beslut 

Ann-Britt Danielsson (M) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll      

      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 45 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 46 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

11 maj 2021 anmäls och läggs till handlingarna      

___________________ 
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 Dnr 2021-000103 630 

BUN § 47 Aktuell förskolekö, barn/elevstatistik 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar redovisad statistik, avseende antalet inskrivna barn 

i förskola/fritidshem, aktuell barnomsorgskö, antal barn födda 2005 – 2021 boende i Tibro 

kommun samt antalet inskrivna barn/elever i enskild verksamhet.   

Ärendet 

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

födda 2005 – 2021 boende i Tibro kommun samt antalet inskrivna barn/elever i enskild 

verksamhet 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 

21-04-30 

Augusti 43 

September 10 

Oktober 4 

November 1 

 

Antal inskrivna barn i förskola och skolbarnomsorg 

 31 januari 

2020 

30 april 

2020 

31 juli 

2020 

31 oktober 

2020 

30 april 

2021 

Förskola 549 560 522 505 575 

Skolbarnomsorg 405 380 329 400 354 
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Antal barn födda 2005 – 2021 som bor i Tibro kommun 

Födelseår Januari 

2020 

April 

2020 

Juli 

2020 

Oktober 

2020 

April 

2021 

2021     30 

2020 4 39 72 106 124 

2019 124 124 121 123 122 

2018 108 106 108 112 118 

2017 138 138 141 143 145 

2016 123 121 124 127 126 

2015 128 127 125 125 128 

2014 132 132 132 132 133 

2013 138 138 137 135 134 

2012 115 116 114 116 119 

2011 139 140 138 137 137 

2010 136 136 138 137 134 

2009 127 122 122 122 121 

2008 150 150 151 152 151 

2007 127 127 126 128 127 

2006 144 143 142 142 142 

2005 121 122 124 124 123 
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Antal inskrivna barn/elever i enskild verksamhet 2021-04-30 

 Solbacken 

Tibro 

Raoul Wallenberg 

Skövde 

Montessori 

Skövde 

Förskola 34  1 

Skola åk F – 3  3  

Skola åk 4 - 6  4  

Skola åk 7 - 9  5  

 

 

 

  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 40 

• Tjänsteskrivelse från Förskolan, 2021-04-30i 

___________________ 
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 Dnr 2021-000176 612 

BUN § 48 Samverkansavtal för 

gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-

2023 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen ställa sig bakom 

upprättat förslag till Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg ,           

2021-07-01 – 2023-12-31 .  

Ärendet 

Samverkansavtalet syftar framför allt till att gymnasieungdomar i Skaraborg ska ha 

tillgång till ett brett och allsidigt utbud av utbildning som långsiktigt höjer kompetensnivå i 

Skaraborg. Nuvarande avtal trädde i kraft 2018 och Skaraborgs 15 kommuner är parter i 

avtalet. 

Förslag till avtal har tagits fram av nätverket för gymnasiet, nätverket för 

introduktionsprogrammen och representanter för antagningskansli och Skaraborgs 

kommunalförbund. 

Kommunchefer och skolchefer i Skaraborg ställer sig bakom avtalet.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 39 

• Tjänsteskrivelse från Barn & utbildning, 2021-04-22 

• Förslag på beredning från KLK – Samverkansavtal Gymnasieutbildningar 

Skaraborg 

• Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg 2021-2023.pdf 

• Protokollsutdrag § 23 Samverkansavtal gymnasieutbildningar 

Beslut delges 

Kommunstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2019-000392 106 

BUN § 49 Revisionens granskning av styrning och 

utveckling av utbildningen, november 

2019 

Beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden fastställer uppföljningen, daterad 2021-05-05, avseende 

vidtagna åtgärder i handlingsplanen gällande att utveckla dokumentstöd med 

gemensamma dokument för kvalitetsuppföljning och rapporteringen till huvudman enligt 

kvalitetsarbetets årshjul. 

Nämnden beslutar avsluta ärendet angående PwCs granskning av styrning och utveckling 

av utbildningen i Tibro från november 2019        

Ärendet 

 PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tibro kommun genomfört en 

granskning av styrning och utveckling av utbildningen. Granskningens syfte är att bedöma 

om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning. 

Granskningen är avgränsad till barn- och utbildningsnämnden.  

Utifrån genomförd granskning hösten 2019 var den samlade bedömningen att barn- och 

utbildningsnämnden ej säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning. 

En handlingsplan upprättades för att rätta till de punkter som revisionen anmärkte på. 

Förvaltningen har tidigare vidtagit åtgärder för att genomföra de punkter som Pwc påtalat.  

Den del som var kvar i punkten 1 - att utveckla dokumentstöd med gemensamma 

dokument för kvalitetsuppföljning samt huvudmannauppföljning har nu åtgärdats.  

Dokumentstöd för nämndens verksamhetsplan har tagits fram och består av en 

handlingsplan med aktiviteter som varje enhet ska använda för att tydliggöra de områden 

som enheten skall arbeta med under året. Vidare en mall för kontinuerlig uppföljning och 

analys av de prioriterade områdena. Införande av mallar och dokument under våren 2021 

och hösten 2021.  
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Mål, resultat och kvalitetsarbetets årshjul.  

      

   

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 42 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-05-10 

• Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-26, BUN § 7 

• Barn & Utbildnings handlingsplan med uppföljning, utifrån PwCs rapport   

• Missiv – styrning och utveckling av utbildningen, Tibro 

• Revisionsrapport – Styrning och utveckling av utbildningen 

___________________ 

 

Oktober/november  

Nämnden upprättar en 

Verksamhetsplan 

 

Inför det nya året 

upprättar varje 

verksamhet en 

handlingsplan med 

aktiviteter utifrån VP och 

verksamhetens mål och 

resultat 

Augusti/ september 

Enheterna lämnar in sin 

kvalitetsrapport till 

förvaltningen efter 

avslutat läsår. November 

förvaltningens 

presenterar  

kvalitetsrapport till nämnd 

Juni: Förvaltningsledning 

för kvalitetsdialog med 

enheternas 

ledningsledningsgrupper 

Dokumentmall för kontinuerlig 

uppföljning av handlingsplanen, 
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 Dnr 2021-000240 04 

BUN § 50 Budgetuppföljning prognos 1, 2021 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens prognos sista april 2021 redovisar ett underskott med  

-1,6 mnkr. 

Barn och utbildningsnämnden noterar den redovisade prognosen per april 2021 och  

beslutar att inte vidta några fler åtgärder.  

Ärendet 

Verksamhetsområde (mnkr) Budget Prognos Avvikelse Omställning

Nämnd o Gemens.resurser 15,9 16,4 -0,5 -0,1

Förskola 68,0 67,4 0,6 0,0

Grundskola 150,4 151,6 -1,2 0,0

Gymnasieskola 57,2 55,1 2,2 0,0

Kompetenscenter 11,2 13,9 -2,7 -0,4

S:a nämnd 302,8 304,4 -1,6 -0,5  

 

Barn- och utbildningsnämndens prognos sista april 2021 redovisar ett underskott med  

-1,6 mnkr. Prognosens negativa budgetavvikelser kommer från ökade ledningskostnader 

inom grundskolan med -1,6 mnkr, minskad försäljning av uppdragsutbildning med -1,2 

mnkr samt kvarvarande omställningskostnader om -0,5 mnkr. Gymnasiets överskott om 

+2,2 mnkr förbättrar förvaltningens resultat och beror främst på lägre interkommunala 

kostnader för köp av i huvudsak busskort men också utbildningsplatser. Statsbidragens 

påverkan på prognosen är +3,1 mnkr (varav pandemi +0,5 mnkr). Intäktsökningen från 

statsbidragen matchas till större delen av motprestationens ökade kostnader i form av 

löner eller olika inköp (utbildningar och mtrl).  

Förvaltningschef rekommenderar restriktivitet för verksamheten för att komma i balans 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 41 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-05-10 

• Presentation – Uppföljning prognos 1, 2021-04-30 

___________________ 
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 Dnr 2021-000241 29 

BUN § 51 Lokalutredningar avseende 

Fågelviksskolan, äldreboenden och 

förskolor  

Beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Delrapportering till barn- och utbildningsnämnden från Barn & Utbildnings representant i 

arbetsprocessen kring framtagandet av utredningsunderlag till projektet - Lokalutredningar 

avseende Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog den 2020-12-15 § 227 enligt delegation från 

kommunstyrelsen uppdrag gällande en fördjupande lokalutredning avseende 

Fågelviksskolan, äldreboenden och förskolor. Syftet med utredningen är att vara ett 

underlag för kommande beslut i lokalfrågor, eventuellt redan i Kommunfullmäktiges beslut 

gällande budget 2022-2024 i november. Projektet ska senast den 8:e oktober överlämna 

en komplett utredning till Kommunstyrelsen. 

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde kommer utredningen omfatta; 

• Fågelviksskolan (Före detta Fågelviksgymnasiet) 

Utredningen ska redovisa nuläge och framtida behov, investering fastighetsteknisk 

status, funktionsprogram, volmstudie och avgränsningar inom Fågelviksskolan 

samt lämna ett förslag där följande verksamheter bedrivs;  

- Grundskola årskurs 7-9 

- Särskola åk 7-9 

- Individuella programmet 

- Kultur- och fritidsförvaltningens kontorslokaler 

- Kommunbibliotek 

- Musikskola 

- Fritidsgårdsverksamhet 

 

• Förskolor 

Utredningen ska redovisa nuläge och framtida behov, ny förskola, ombyggnation 

av Smulebergsskolan till förskola och avgränsningar förskola. 

.  
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 47 

Presentation – delrapport från Barn & Utbildning, 2021-05-04 

Kommunstyrelsen 2021-03-15 § 27 

Projektbeställning samt beslutad ändring av kommunstyrelsen, mars 2021   

___________________ 
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 Dnr 2020-000424 21 

BUN § 52 Översiktsplan 2021 Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att varje nämndsledamot lämnar synpunkter på 

”Översiktsplanen 2021 Tibro kommun” via det egna politiska partiet.  

Ärendet 

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

beslutet att göra en ny översiktsplan.  

I Tibro kommuns nya vision som antogs i oktober 2020, förtydligas #viärtibro i orden 

Tillsammans, Hållbart och Nära. Arbetet med översiktsplanen och visionen har påverkat 

och stärkt varandra. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska utgöra 

vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska 

använda eller bevara bebyggelse, mark och vatten men det är också ett verktyg för att 

tillämpa och förverkliga vår vision.  

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. Parallellt 

med översiktsplanen presenteras i digital form kommunens naturvårdsprogram (antaget 

2014) och förslag till kulturmiljöprogram (under framtagande).  

Alla synpunkter som framkom under samrådsskedet är sammanställda och bemötta i en 

samrådsredogörelse. 

Granskningsskedet pågår under tiden 2021-04-21 till 2021-06-30. 

Synpunkter ska vara skriftliga och kommunen tillhanda senast den 30 juni 2021. 

Översiktsplanen finns att ta del av på kommunens webbplats – www.tibro.se 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 43 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-04-30 

• Granskningshandling GDPR Samrådsredogörelse Tibro ÖP, 2021-03-23 

• Översiktsplan 2021 Tibro kommun, Plangranskning och utställningshandling 

• Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-03, BUN § 126 
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Beslut delges 

Byggnadsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000187 622 

BUN § 53 Pedagogisk måltid inom Barn & Utbildning 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till reviderad Riktlinje avseende 

pedagogisk måltid, att gälla från och med 2021-06-01.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har 2012 fastställt ett styrdokument avseende riktlinjer för 

pedagogisk måltid inom förvaltningen.  

Pedagogisk måltid innebär att personal under schemalagd arbetstid äter med en grupp 

barn/elever samtidigt som man har tillsynsskyldighet för övriga barn/elever i matsalen. 

Riktlinjen har setts över och barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa riktlinjen. 

Riktlinjens efterlevnad regleras via regler/rutiner som sedermera fastställs av skolchef.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 44 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-04-26 

• Bilaga 1 – Förslag till reviderad riktlinje för pedagogisk måltid 

• Bilaga 2 – Riktlinjer för pedagogisk måltid, 2012-02-21  

Beslut delges 

Barn & Utbildnings, chef 

___________________ 
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 Dnr 2021-000242 08 

BUN § 54 Remissyttrande - tidsplan kring 

framtagande av styrdokumentet Kultur- 

och fritidspolitiska mål och strategier 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar ha svårigheter med att kommentera upprättad 

tidsplan för framtagandet av styrdokumentet Kultur- och fritidspolitiska mål och strategier, 

eftersom det inte framgår vilka insatser som förväntas från barn- och 

utbildningsförvaltningen samt vilken ingång förvaltningen förväntas ha/bidra med i denna 

arbetsprocess.  

Ett förtydligande önskas även kring vilken funktion från barn- och utbildningsförvaltningen 

som kultur- och fritidsnämnden förväntar sig ska ingå i arbetsgruppen samt omfattningen 

gällande dennes eventuella arbetsinsats.  

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har skickat ut en tidsplan för remissutlåtande till barn- och 

utbildningsnämnden. Tidsplanen gäller arbetet med framtagande av ett styrdokument - 

Kultur- och fritidspolitiska mål och strategier, som ska utarbetas inom kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde. 

Synpunkterna ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 28 maj 2021.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 45 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-05-04 

• Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-12, KFN § 25 

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden 

___________________ 
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 Dnr 2020-000613 08 

BUN § 55 Motionsyttrande - Samarbete mellan 

äldreomsorg, skola och barnomsorg 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndens yttrande från 2021-03-23 BUN § 33 

i rubricerat ärende fortsatt ska gälla som nämndens motionsyttrande, eftersom det inte har 

tillkommit någon ytterligare information/uppgifter i ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar därmed föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen ska anses besvarad i och med barn- och utbildningsnämndens yttrande i 

ärendet från den 23 mars 2021 § 33.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har återremitterat barn- och utbildningsnämndens motionsyttrande i 

rubricerat ärende för ytterligare beredning.  

 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2021-03-23 § 33 

En motion om samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg har överlämnats till 

barn- och utbildningsnämnden för beredning. Motionären skriver att man vid många 

äldreboenden har provat att låta de boende få interagera med både barn och djur, vilket 

har visat sig ge mycket positiv effekt. Bland annat har den positiva stämningen höjts rejält, 

upplevda krämpor bland de äldre har minskat och deltagande i olika aktiviteter har ökat. 

Motionären skriver vidare att även barnen har stort utbyte av att träffa äldre generationer 

och föreslår därför följande: 

• att möjligheterna för en samverkan mellan barnomsorg, skola och äldreomsorg på 

ett så effektivt sätt som möjligt ses över inom en mycket snar framtid för att stå 

redo när pandemin släppt sitt grepp, 

• att detta arbete ska ta hänsyn till dagens förutsättningar men även finnas med vid 

framtida planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg då om- och/eller 

nybyggnation blir aktuell 

Ett samarbete mellan äldreomsorg och skola/förskola liknande det som motionären 

föreslår startade redan hösten 2019 mellan vissa av de båda förvaltningarnas 

verksamheter. Förslaget att detta samarbete ska tas i beaktande vid framtida planering av 

barnomsorg, skola och äldreomsorg vid eventuell om- och/eller nybyggnation så finns det 

reglerat i Tibro kommuns översiktsplan, samt i Generella överenskommelser kopplade till 

lokalförsörjning. 
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Beslut 2021-03-23 BUN § 33 

Ett samarbete mellan äldreomsorgen och förskola/skola liknande det som motionären 

föreslår startade redan hösten 2019.  

Motionärens förslag att samarbetet ska tas i beaktande vid framtida planering av 

barnomsorg, skola och äldreomsorg vid eventuell om- och/eller nybyggnation så finns det 

reglerat i Tibro kommuns översiktsplan, samt i Generella överenskommelser kopplade till 

lokalförsörjning.  

Med anledning av ovanstående föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att nämndens yttrande från 2021-03-23 

BUN § 33 fortsatt ska gälla som nämndens motionsyttrande, eftersom det inte har 

tillkommit någon ytterligare information/uppgifter i ärendet 

Förslag till beslut under överläggningar 

Förslag 1: Arbetsutskottets förslag om att besluta att nämndens yttrande från 2021-03-23 

BUN § 33 i rubricerat ärende fortsatt ska gälla som nämndens motionsyttrande, eftersom 

det inte har tillkommit någon ytterligare information/uppgifter i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag att besluta att därmed föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen ska anses besvarad i och med barn- och utbildningsnämndens yttrande i 

ärendet från den 23 mars 2021 § 33 

Förslag 2: Åse Nicklasson (SD) tilläggsyrkande på att Barn- och utbildningsnämnden inte 

kan svara på motionärens frågor för att det ligger utanför nämndens ansvarsområde. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner genom acklamation att Barn- och 

utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag om att  besluta att nämndens yttrande 

från 2021-03-23 BUN § 33 i rubricerat ärende fortsatt ska gälla som nämndens 

motionsyttrande, eftersom det inte har tillkommit någon ytterligare information/uppgifter i 

ärendet och att arbetsutskottets förslag att besluta att därmed föreslå kommunfullmäktige 

besluta att motionen ska anses besvarad i och med barn- och utbildningsnämndens 

yttrande i ärendet från den 23 mars 2021 § 33 

.  
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 46 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-05-04 

• Kommunfullmäktige 2021-04-26, KF § 74  

• Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-23, BUN § 33 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-03-01  

• Motion: samarbete mellan äldreomsorg, skola och barnomsorg 2020-10-09 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2021-000210 002 

BUN § 56 Delegeringsbeslut och anmälan om 

kränkande behandling nummer 4, 2021 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 25 maj 2021, § 56, 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 1–30 april 2021. 

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 2021, från Barn & Utbildning, 2021-05-25      

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000239 000 

BUN § 57 Tillkommande information, inbjudningar 

och rapporter nummer 5, 2021 

Beslut 

a-c) Informationen noteras.  

Ärendet 

Information: 

a) Temadag om suicidprevention 

Folkhälsorådet bjöd in till temadag om suicidprevention den 20 maj 2021 

b) Information lämnas om deltagande på 

Skaraborgs Folkhälsokonferens , Ann-Britt Danielsson (M) 

Skolriksdag. Ann-Britt Danielsson (M), Alda Danial (L) 

Samrådsgrupp. Ann-Britt Danielsson (M) 

Fadderbesök Nyboskolan. Ann-Britt Danielsson (M) 

Arbetsmarknadsrådet. Ann-Britt Danielsson (M) Alda Danial (L) 

Möte med Lärare och rektorer på Häggetorpsskolan. Ann-Britt Danielsson (M), Alda 

Danial (L) 

Fadderbesök med Förskolerektorerna. Alda Danial (L) Andreas Rännare (S) 

c) Information lämnas om   

pågående rekryteringen av ny Förvaltningschef för barn- och 

utbildningsförvaltningen. Alda Danial (L) . 

 

 

  

___________________ 

 



 Sida 25 (25) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-05-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000251 611 

BUN § 58 Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling - Tibro kommuns grundskolor 

2021/2022 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om process kring ny plan mot 

diskriminering och kränkande behandling och invänta respektive rektors delegationsbeslut 

avseende ny plan mot diskriminering och kränkande behandling för grundskolan.  

Ärendet 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling tar sin utgångspunkt i gällande 

lagstiftning. Informationen i ärendet hör även samman med Tibro kommuns strategiska 

mål ”Tibro kommun är en livskraftig boendekommun”.  

 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sin verksamhetsplan fram att en viktig del i 

upplevd trygghet och hög kvalitet i förskola och grundskola är hur tryggheten och 

studieron är för barn och elever.  

En del i att stärka systematiken inom detta område är att tydliggöra ett gemensamt arbete 

i Tibro kommuns grundskolor kring diskriminering och kränkande behandling. Planen 

tydliggör främjande och förebyggande åtgärder. Planen innehåller även rutiner för att 

förhindra diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling samt rutiner för åtgärder 

i akuta situationer. För att det ska bli en systematik krävs en cyklisk process som 

synliggörs i ett årshjul. Planen och presentationsmaterial är framtaget av förstelärare 

värdegrund. Skolledare har tagit del av process och resultat.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottet 2021-05-11, BUNAU § 49 

• Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2021-05-04 

• Utkast till plan mot diskriminering och kränkande behandling – Tibro kommuns 

grundskolor 2021/2022 

• Presentation plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Beslut delges 

Grundskolans rektorer 


