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 Dnr 2019-000048  

§ 49 Ärenden vid BUNAU 2019 
Beslut 

a) Sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden 2020 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa nämndens sammanträdesdagar för 
2020 enligt nedanstående förslag. 

Arbetsutskottet 

Tisdag, kl 08.30 

Samverkan 

Måndag, kl 13-15 

Nämnden 

Tisdag, kl 13.00 

2020-01-14 2010-01-20 2019-01-28  

2020-02-12 2020-02-17 2020-02-25 

2020-03-10 2020-03-16 2020-03-31 

2020-04-14 2020-04-20 2020-04-28 

2020-05-12 2020-05-18 2020-05-26 

2020-06-09 2020-06-15 2020-06-23 

2020-08-18 2020-08-24 2020-09-01 

2020-09-15 2020-09-21 2020-10-06 

2020-10-20 2020-10-26 2020-11-03 

2020-11-17 2020-11-23 2020-12-01 

2020-12-15 2020-12-21 2021-01-12 

 

b) Kontroll av skoljuridiska beslut 2019 

Arbetsutskottet har inget att erinra mot de två granskade delegeringsbesluten.  

Sammanställningen över anmälda delegeringsbeslut till barn- och utbildningsnämnden per 
delegat för augusti 2019 noteras.  

Arbetsutskottet uppmärksammar dock att inrapporteringar saknas från två enheter 
avseende anmälningar om kränkande behandling till huvudmannen för perioden juni-
augusti 2019. Enligt fastställd rutin ska alla anmälningar rapporteras – även om det inte 
har förekommit någon kränkning under den aktuella tidperioden. 
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c) Dataskyddsombudet granskar barn- och utbildningsnämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom upprättad skrivelse som svar 
på de frågor som dataskyddsombudet ställer avseende nämndens efterlevnad av 
dataskyddsförordningens föreskrifter kring registerförteckning och registerutdrag.  

d) Samråd kring Skaraborgs turistslingor 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta, att inom ramen för sitt 
ansvarsområde, att nämnden inget har att erinra mot ”Program Skaraborgs 
turistslingor”.  

Arbetsutskottet önskar påtala att kommunens nämnder/styrelser över lag initialt måste 
ta ställning till vilka nämnder som är mest lämpade att yttra sig över ärenden av detta 
slag. Detta för att effektivisera såväl den politiska som den administrativa 
hanteringsprocessen.  

e) Ekonomisk månadsuppföljning, barn- och utbildningsnämnden 2019 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om - 4.799 tkr per september 
2019. 

Arbetsutskottet konstaterar en ökning av underskottet och därmed att försämrat 
resultat gentemot föregående månads uppföljning med -1.101 tkr.  

Jämfört mot augusti månad 2019 ökade omställningskostnaderna med - 447 tkr och 
interkommunala ersättningar (IKE) gymnasiet med -794 tkr. Underskottet per sista 
september är - 4.425 tkr för omställningskostnader och -1.585 tkr för IKE gymnasiet. 

Barn- och utbildningsnämndens budgetuppföljning per september månad 2019 
godkänns.  

f) Internkontrollplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna uppföljningen av nämndens 
internkontrollplan 2019 och de gemensamma momenten från kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2019. 

g) Internkontrollsplan 2020 för barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås notera informationen om nämndens ansvar 
för den interna kontrollen. Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa 
nämndens risk- och väsentlighetsanalys vid nämndens sammanträde den 5 
november 2019. 

h) Systematiskt kvalitetsarbete 2019 – uppföljning 2 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna uppföljning två av det systematiska 
kvalitetsarbetet utifrån presenterat resultat.  

Arbetsutskottet vill särskilt uppmärksamma processen och rutinerna kring ogiltig 
frånvaro varför denna process bör ingå i risk- och väsentlighetsanalysen inför 
internkontrollplan 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås uppdra förvaltningen att fortsatt utveckla 
processer och rutiner för det fortsatta arbetet med kvalitet inom nämndens 
verksamheter.  

i) Budget 2020 för barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningens förslag till åtgärder för att få en budget i balans inför 2020 med 
tillhörande konsekvensanalys noteras. Barn- och utbildningsnämnden får ta del av 
förslaget vid nämndens extrainsatta sammanträde den 16 oktober 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom den av skolchef redovisade 
uppdragsbeskrivningen till anlitad konsultuppdragstagare.   

Arbetsutskottet reviderar tidigare fastställd tidsplan för den fortsatta 
beredningsprocessen inför nämndens beslut av budget 2020, vilket innebär att barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 5 november flyttas till den 12 november. 

Tidsplan: 
2019-10-01 Skolchef möter extern konsultföretag 
2019-10-02 Extrainsatt sammanträde med arbetsutskottet,     
   lägesrapport/diskussion budget 2020 
2019-10-15 Ordinarie arbetsutskott, fortsatt lägesrapportering/diskussion  
   budget 2020 
2019-10-16 Extrainsatt sammanträde med nämnden, lägesrapport/diskussion  
   om budget 2020 
2019-10-17 Budgetberedning med kommunstyrelsens arbetsutskott 2020 
2019-10-31 Extern konsultrapport ska vara färdigställd och redovisas till   
   arbetsutskottet, klockan 09.30-12.00 
2019-11-07 Tjänsteskrivelse från förvaltningen till nämnden med förslag till   
   beslut om budget 2020 inklusive färdigställd konsultrapport – inför  
   nämndens sammanträde den 12 november 2019 
2019-11-12 Ordinarie nämndssammanträde den 5 november har flyttats, beslut om  
   budget 2020 

j) Attestantförteckning för barn- och utbildningsnämnden 2019 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna och fastställa barn- och utbildnings-
nämndens reviderade attestantförteckning 2019 enligt förändringar i upprättat förslag, 
att gälla från och med 2019-10-07. 
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Barn- och utbildningsnämndens attestantförteckning uppdateras löpande för att följa 
nämndens verksamhetsorganisation. 

Attestantförteckningen revideras på grund av följande orsaker: 

Rektor Ransberg övertar ansvaret för Gläntans förskola i Ransberg efter  
förskolerektor per 2019-10-07  
Förskolerektor kvarstår som ersättare. 

k) Information, rapporter och inbjudningar nummer 10, 2019 

Skolchef får i uppdrag att delge verksamheten information om forskningsprojektet 
kring dansens betydelse för att minska psykisk ohälsa hos flickor.  

Övrig information noteras. 

Tillkommande information: 

a) Medborgarförslag  
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget ”Utveckling/utökning av 
resursenheten i Tibro” till barn- och utbildningsnämnden att besluta om 

b) Beslut från Skolinspektionen  
Senast den 10 december 2019 ska Tibro kommun vidta åtgärder så att elevs rätt 
till särskilt stöd tillgodoses samt så att tillsynsansvaret för eleven säkerställs. 
(Dnr 2019-000169   606) 

c) Information om Framtidens vårdmiljö 

d) Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-07, SHBN § 104 
Nya skyltar till Fågelvik 

e) Beslut från Byggnads- och trafiknämnden 2019-10-08, BTN § 84 
Remissvar – Skolskjutsfri tätort 

f) Beslut från Miljönämnden 2019-10-09, MN § 52 
Bristfällig städning i förskolor och grundskolor i Tibro kommun 

g) Tibro kommuns revisorer träffar nämnders presidier 2019  
Nämndens presidie träffar revisionen den 14 november klockan 08.00, Bonaren 

h) Psykisk ohälsa hos flickor  
Vice ordförande lyfter resultatet från ett forskningsprojekt ”Dansprojektet” som en 
god metod att använda för att jobba med psykisk ohälsa bland flickor.  
Möjlighet finns att ansökan om medel hos Folkhälsorådet för att låta lämplig 
pedagog fortbilda sig för att använda ”Dans för Hälsas” metod i sin undervisning. 
Läs mer i bifogad länk. https://dansforhalsa.se/forskning/  

___________________ 
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 Dnr 15518  

§ 50 Årlig uppföljning av SAM 
Beslut 

HR-konsult informerar den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
förvaltningsnivå.  
Se bilaga 1.     

___________________ 
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 Dnr 15519  

§ 51 Information om flytt av års 6 
Beslut 

Förvaltningschefen och HR-konsulten informerar om flytten av årskurs 6.  
Arbetsgruppen jobbar fortfarande med frågan. Alla elever som går årskurs 5 kommer 
stanna kvar på de enheterna och börja årskurs 6 på stället.   

___________________ 
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 Dnr 15520  

§ 52 Statistik sjukfrånvaro 
Beslut 

HR-konsult visar statistik av sjukfrånvaro på Barn & Utbildning.   

___________________ 
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 Dnr 15521  

§ 53 Information om övertaligheten 
Beslut 

HR-konsult informerar om processen kring övertaligheten på Kompetenscenter. MBL 
förhandlingar där övertaligheten är konstaterad är genomförd och fortsatta förhandlingar 
är bokade till 21/10.     

___________________ 
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 Dnr 15522  

§ 54 Budget, prognos 2, 2019 
Beslut 

Förvaltningschefen informerar om Budget 2020.  
Måndag 21 oktober kl. 16:00 och tisdag 22 oktober kl. 07:30 och 15:00 kommer 
förvaltningschefen informera alla anställda på Barn & utbildning om Budget 2020.  
Beslut tar Barn- och utbildningsnämnden den 14 november.  

___________________ 
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 Dnr 2019-000049  

§ 55 Övriga ärenden vid samverkansmöte 2019 
Beslut 

a) Lokalfråga Nybo (LR) 

Lärarnas riksförbund hur det går med lokalfrågan angående att Nybo skulle flyttas till 
gamla fågelviksgymnasiet.  
Förvaltningschefen återkommer med frågan.  

b) Inventarier gymnastiksal Nybo (LR) 

LR undrar vad det är för kostnader som Samhällsbyggnads ska stå för i 
gymnastiksalen på Nyboskolan.  
Förvaltningschefen återkommer med frågan.  

c) Vaktmästare Nybo 50 % (LR)   

LR undrar varför vaktmästaren bara är på 50 % på Nyboskolan.  
Förvaltningschefen informerar om att Barn & utbildning och samhällsbyggnads har en 
diskussion om detta.  
Förvaltningschefen återkommer med frågan. 

d) Trafiksituationen Häggetorpsskolan och förskolan Torpet (Lärarförbundet) 

Lärarförbundet tar upp att trafiksituationen runt Häggetorpsskolan och Förskolan 
Torpet är ytterst allvarlig. Bör ses över!  
Förvaltningschefen tar med sig frågan till Samhällsbyggnads. 

e) Fritidsplanering (Lärarförbundet) 

Lärarförbundet undrar angående planeringstid för fritids. 

f) Flextid för fritidspersonal (Lärarförbundet) 

Lärarförbundet undrar angående flextid för fritidspersonal. 
HR-konsult informerar att rektor Ransberg tar med sig frågan till GRUL. 

   

___________________ 
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Bilaga 1 

Sammanställning årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete  
 

Sammanställningen används för att sammanfatta resultatet av den årliga uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Ja = finns komplett/fungerar, Nej = saknas/fungerar inte, Delvis = finns delvis/påbörjat. I 
kolumnen ”Förbättringsområden” anges vilka delar som bör utvecklas. 

Förvaltning/Enhet: Barn och utbildningsförvaltningen 

Datum: 2019-09-12 

 

      

      

 Område Ja Nej Delvis Förbättringsområden 

 

1. 

 

Naturlig del av 
verksamheten 

X    

2. 

 

Arbetsmiljöpolicy 

 

 X  Göra arbetsmiljöpolicyn känd för 
alla medarbetare 

3. 

 

Rutiner och instruktioner X    

4. Uppgiftsfördelning och 
kunskaper 

X    

5. Undersöka, riskbedöma, 
åtgärda och kontrollera 

 

  X Arbetet med skriftliga 
riskbedömningar och 
handlingsplaner behöver förbättras 

6. 

 

Rapportering och 
utredning 

 

  X Tillbud och olycksfall rapporteras 
men förvaltningen/kommunen 
behöver ett strukturerat sätt att 
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 sammanställa dem.  

7. 

 

Årlig uppföljning 

 

  X Arbetssättet behöver förenklas och 
digitaliseras för sammanställning.   

8. 

 

Företagshälsovård eller 
annan sakkunnig hjälp 

X    
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