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 Dnr 2020-000007 000 

§ 13 Ärenden vid BUNAU 2020 
Beslut 

a) Ransbergs arbetsprocess kring kärnande behandling 
Redovisningen om Ransbergs skola hanteringsprocess kring arbetet med 
kränkande behandling noteras. 

b) Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
att för Tibro kommun godkänna avrop av Option 1 om gemensamt IT-stöd för 
informationsutbyte mellan vårdgivare, samt att ingå tillhörande samverkansavtal 
med Västra Götalandsregionen,  

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
att finansieringen av IT-stödet Millenium för år 2020 sker inom ramen för 
socialnämndens driftbudget, samt att den fortsatta finansieringen från och med år 
2021 hanteras inom Tibro kommuns ordinarie budgetarbete. 

c) Remiss – Reviderad riktlinje för Samordnad individuell Plan (SIP) 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom reviderad riktlinje för 
Samordnad individuell plan. 

d) Samverkan för bästa skola – Skolverket och Tibro kommun 
Slutredovisningen för Tibro kommuns medverkan i Skolverkets projekt 
”Samverkan för bästa skola” fastställs. 

e) Ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa ledningssystemet för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats.  

f) Patientsäkerhetsberättelse 2019 
Barn- och utbildningsnämnden förslåses fastställas patientsäkerhetsberättelse för 
2019. 

g) Ekonomisk uppföljning februari 2020 
Den ekonomiska uppföljningen februari 2020 enligt bifogad redovisning noteras 
och beslut om vidare besparingsåtgärder behöver inte vidtas.  

h) Budget 2021 för barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens Budget 2021 hänskjuts till det extrainsatta 
sammanträdet med arbetsutskottet den 17 mars 2020. 
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i) Nybyggnation av ny F-6 skola i Ransberg 
Barn och utbildningsnämnden föreslås besluta; 

• att föreslå Kommunstyrelsen att renovering av Ransbergs skola i budget  
2020-2022 ändras till att en nybyggnation ska ske 

• att tillkommande medel för ändamålet anslås i kommunens budget för 2021-2023 
samt 

• att nybyggnation av skola är ett skolutvecklingsprojekt där alla parter ska förhålla 
sig till det beslutade funktionsprogrammet 

j) Revidering av dokumenthanteringsplan Barnomsorg 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa förslaget till reviderad 
dokumenthanteringsplan inom verksamhetsområdet Barnomsorg. 

k) Detaljplan för kvarteret Sekretären m fl, Tibro, Tibro kommun 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att inte erinra något mot 
detaljplanen för kvarteret Sekretären m fl., Tibro, Tibro kommun. 

l) Tillkommande information, rapporter och inbjudningar nummer 3, 2020 

Tillkommande information: 

a) Sammanträdesdatum för barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdet med nämnden den 28 april föreslås att flyttas till den 29 april. 

b) Budget 2021 
Budgetupptakt 2021 sker på Inredia den 23 april kl 08:00-17:00 

c) Skolledarkonferens 
Information från Skolledarkonferensen den 5 mars 2020 i Lundsbrunn. 

d) Coronaviruset 
Information om kommunens och förvaltningens hantering av Coronaviruset. 

e) Ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
Information om ny ersättare i nämnden från och med 2020-02-24. 

f) Dagligvarubutik  
Information om kommunens hantering kring snatterier i dagligvarubutik.    

___________________ 
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 Dnr 16869  

§ 14 Arbetsmiljö risk- och konsekvensanalys - 
Coronaviruset 

Beslut 

Se bilaga 1 – Arbetsmiljörisk- och konsekvensanalys – Coronaviruset.      

___________________ 
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 Dnr 16870  

§ 15 Rekrytering biträdande rektor på 
Baggeboskolan 

Beslut 

Det var 29 sökande till tjänsten som biträdande rektor på Baggeboskolan.  

2 har intervjuats – en internsökande och en externsökande.  
HR-konsult kallar dem fackliga till att vara med på intervju nr 2.     

___________________ 
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 Dnr 16871  

§ 16 Uppföljning riskanalyser vid 
organisationsförändringar 

Beslut 

Se bilaga 2 – Riskanalys vid organisationsförändringar.      

___________________ 
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 Dnr 16941  

§ 17 Likvärdig skola 
Beslut 

Utvecklingsledaren och kvalitetskoordinator presenterar hur planen för likvärdig skola ser 
ut. 
  
De olika insatserna kan ses som separata men hänger ihop och för berörda bildar de en 
helhet 

Dessa är: 

• Digitalisering 

• Karriärtjänster förstelärare 

• Nya lärmiljöer 

• Stärka nyanländas lärande 

• Särskilda insatser utifrån ny organisation.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000008 000 

§ 18 Övriga ärenden vid samverkansmöte 
FÖSAM 2020 

Beslut 

a) Löneöversyn 
Lärarnas riksförbund tar upp frågan om löneöversyn. Frågan får tas med vidare till 
CESAM. 

b) Städning  
Kommunal tar upp frågan angående städning vid sjukfrånvaro för städerska nu vid 
influensatider.     

___________________ 
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