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 Dnr 2019-000048  

§ 42 Ärenden vid BUNAU 2019 
Beslut 

a) Systematiskt arbetsmiljöarbete – årlig uppföljning läsårsvis 2018/2019 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås notera sammanställningen av och 
handlingsplanen för den årliga utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
Barn & Utbildning 2018/2019. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utvärderas årligen och en handlingsplan för 
förbättringar skapas. 

I en sammanställning av enheternas utvärdering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet noteras att: 

• På flera av förvaltningens enheter är inte kommunens arbetsmiljöpolicy känd hos 
medarbetarna. 

• Rutinerna för att skriftligt riskbedöma arbetsmoment och göra handlingsplaner för 
brister/risker i arbetet inte alltid följs. 

• Tillbud och olycksfall rapporteras men ett mera strukturerat arbetssätt att 
sammanställa dessa behövs. 

• Arbetet med den årliga uppföljningen behöver förenklas och digitaliseras. 

I handlingsplanen anges aktiviteter för att förbättra de områden som identifierats i 
sammanställningen. 

b) Uppföljning sjukfrånvaro 2019 för personal verksam inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarområde 

Barn och utbildningsnämnden föreslås notera statistiken kring förvaltningens sjukfrånvaro 
för 2017, 2018 och delår 2019. 

Redovisning av sjukfrånvaron totalt på Barn & Utbildning och för förskola, grundskola och 
Kompetenscenter. Sjukfrånvaron redovisas som en total samt uppdelat i intervaller. 

Sjukfrånvaron totalt på Barn & Utbildning ligger högre än den gjorde 2017 och 2018 och 
det är den långa frånvaron, över 90 dagar, som har ökat. 

Inom förskolan har sjukfrånvaron minskat under 2019 jämfört med tidigare år, men 
långtidsjukfrånvaron (över 90 dagar) har ökat. 
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Inom Kompetenscenter har sjukfrånvaron varit hög under hösten 2018 och våren 2019 
men i juni och juli månad 2019 syns en tydlig minskning. Medarbetare som är anställda på 
Bea-avtalet på Kompetenscenter är inte med i redovisningen. 

Inom grundskolan är den totala sjukfrånvaron högre än 2018 men ungefär på samma nivå 
som 2017. Det är den långa sjukfrånvaron (dag 30-90 och dag 90 - ) som skiljer 2017 och 
2019 från 2018. Korttidsfrånvaron (dag1-14) skiljer sig inte mycket åt mellan de tre 
jämförelseåren. 

c) Kontroll av skoljuridiska beslut 2019 

Arbetsutskottet konstaterar att själva rutinen för inrapportering av delegeringsbeslut, 
avseende de två delegeringsbeslut som granskats, fungerar. 

Arbetsutskottet framhåller dock betydelsen av att allmänna handlingar omgående 
registreras och på det sätt som anges i nämndens dokumenthanteringsplaner. 

Sammanställningen över anmälda delegeringsbeslut till barn- och utbildningsnämnden per 
delegat för juni-juli 2019 noteras. Arbetsutskottet noterar även en stadig uppgång under 
året över antalet anmälda delegeringsbeslut och anmälningar av kränkande behandlingar 
till nämnden samt att anmälningar inkommer från olika delegater. 

d) Barn- och utbildningsnämndens mål 2020 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa nedanstående prioriterade mål för 2020: 

• Verka för god kvalitet i förskolan när det gäller hur föräldrar upplever förskolans 
resultat utifrån barnets stimulans, trygghet, arbetsmiljö och hur förskolan ger tydlig 
information om barnets utveckling. 

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

Arbetsutskottet föreslår att strategin att arbeta för en rättssäker och effektiv 
administration/handläggning även ska ingå som en strategi för Kompetenscenter. 

e) Budgetuppföljning prognos 2, 2019 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om – 3.698 tkr vid 
budgetuppföljning 2019, prognos 2. 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta godkänna barn- och utbildningsnämndens 
budgetuppföljning prognos 2 för 2019 avseende verksamhet och ekonomi. 

Barn- och utbildningsnämnden Prognos 2 
1908 

Budget 
2019 

Avvikelse 
1908 

Nämnd 710 710 0 
Gemensamma resurser 9 255 10 661 1 406 
Förskola 68 594 69 744 1 150 
Grundskola 143 704 143 967 263 
Gymnasieskola exkl. IKE 9 768 8 154 -1 614 
Gymnasieskola IKE* 44 672 43 881 -791 
Kompetenscenter 19 375 15 263 -4 112 

Summa tkr 296 078 292 380 -3 698 

*Interkommunal ersättning (IKE) innebär ersättning för köp eller sälj av 

utbildningsplatser inkl. IKE resor. 

Kommunstyrelsens uppdrag att barn- och utbildningsnämnden i samband med 
budgetuppföljning 2 ska konkretisera vidtagna åtgärder för ekonomisk balans anser 
arbetsutskottet härmed vara redovisat. 

f) Översyn organisering av Kompetenscenter 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge skolchef i uppdrag att skriva avtal med Skövde 
kommun om köp av kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild 
undervisning för vuxna (SUV) och därmed ge Skövde kommun huvudmannaskapet över 
de köpta utbildningarna med start vårterminen 2020. 

g) Barnomsorg på obekväm tid 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att barnomsorg på obekväm tid inte ska 
erbjudas kommunens medlemmar. Orsaken beror på nämndens ekonomiska situation där 
stora besparingar måste genomföras inom alla verksamhetsområden för att få en budget i 
balans 2019, men framförallt inför 2020. 

h) Budget 2020 för Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ta med sig informationen om budget 2020 till 
respektive partigrupp. 

i) Tillkommande information, rapporter och inbjudningar nummer 9, 2019 

Tillkommande information avseende: 



 Sida 6 (12) 

 Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM) 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-09-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

• Dialogmöte 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har bjudit in barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott till ett extra dialogmöte 2019-09-24 kring budget 2020. 

• Skolledarorganisationen 
Rekrytering av skolledare till Nyboskolan inleds då nuvarande rektor övergår till 
annan tjänst hos annan huvudman. 

• Städning av förskolans lokaler 
Vice ordförande efterfrågar kommunens och förvaltningens fortsatta hantering 
kring Miljösamverkan Östra Skaraborg skrivelse angående bristfällig städning på 
förskolor och skolor. 
(Dnr 2019-000253 42)  
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 Dnr 15272  

§ 43 Budget 2020 
Beslut 

Förvaltningschefen informerar om budget 2020 samt informationen till barn- och 
utbildningsnämnden arbetsutskottets extra insatta sammanträde den 2 oktober kring 
budget 2020.     
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 Dnr 15273  

§ 44 Prognos 2, 2019 
Beslut 

Förvaltningschefen informerar och visar resultatet över prognos 2.  
Barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott om -3,698 tkr vid budgetuppföljning 
2019, prognos 2.       
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 Dnr 15003  

§ 45 Årlig uppföljning av SAM 
Beslut 

Årlig uppföljning av SAM tas upp på nästa möte den 21 oktober.  
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 Dnr 15275  

§ 46 Rekrytering rektor Nybo 
Beslut 

Annonsen publicerades idag, 23 september. Malin arbetar fram till årsskiftet.  
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 Dnr 15276  

§ 47 Information om flytt av års 6 
Beslut 

Information om flytt av års 6 tas upp på näste möte den 21 oktober.      

 



 Sida 12 (12) 

 Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM) 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-09-23  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 Dnr 2019-000049  

§ 48 Övriga ärenden vid samverkansmöte 2019 
Beslut 

1. Lärarlönelyftet  
Utvecklingsledaren informerar och visar om lärarlönelyftet.  

2. Legitimerade fritidspedagoger 
Lärarförbundet undrar hur vi tänker kring legitimerade fritidspedagoger på i vår 
verksamhet. Skolchef och Hr-konsult återkopplar med svar. 

3. Central fritidsgrupp   
Lärarförbundet undrar och efterfrågar hur det går med den centrala fritidsgruppen. 
Skolchef återkopplar med svar.  

4. Sjukfrånvaro statistik 
Sjukfrånvaro statistik tas upp på nästa möte den 21 oktober.   

___________________ 
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