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 Dnr 2020-000007 000 

§ 19 Ärenden vid BUNAU 2020 
Beslut 

a) Smulebergsskolans arbetsprocess kring kränkande behandling 
Smulebergsskolans främjande arbete kring skolans värdegrundsuppdrag 
noteras och hur denna utgör grunden för skolans hantering kring 
kränkande behandling. 

b) Remissyttrande – Biblioteksplan för Tibro kommun 2020-2024 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget till 
biblioteksplan  
2020-2024.  
Barn- och utbildningsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att, vid 
2020 års uppföljning, tillsammans med Kultur & Fritid arbeta med 
revideringsförslag avseende styckena som behandlar skolbiblioteken. 

c) Systematiskt kvalitetsarbete 2020 – uppföljning 1 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa 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. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås använda underlag från 
uppföljningen i dialog med enheter och verksamheter när det gäller 
verksamheternas aktiva arbete med kränknings- och 
diskrimineringsärenden. Vidare föreslås barn- och utbildningsnämnden 
använda underlaget i framtagandet av nämndens verksamhetsplan för 
2021. 

d) Handlingsplan utifrån barn- och utbildningsnämndens mål och 
strategier 2019 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att utifrån nämndens mål 
och strategier  
2019 anta upprättat förslag till handlingsplan i syfte att öka måluppfyllelsen 
för 2020 enligt nedan;  

Strategi   
Arbeta för en rättssäker och effektiv administration/handläggning. 

Åtgärder 
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• 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 

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 
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• 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  
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att handlingsplanen 
löpande ska följas upp och slutgiltig uppföljning sker vid 
nämndssammanträde februari 2021. 

e) Uppföljning frisknärvaro/sjukfrånvaro 2020 för personal verksam 
inom nämndens ansvarsområde 
Barn och utbildningsnämnden föreslås notera sjukfrånvarostatistiken för 
2018, 2019 och delår 2020.  

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 
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har i uppdrag att analysera sjukskrivningstalen på arbetsplatsen och vilka 
åtgärder som genomförts för att minska sjukskrivningar. 

f) Ekonomiska uppföljning mars 2020 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås notera informationen 
om prognos för mars 2020 och förslås att inte besluta om vidare 
besparingsåtgärder. 

g) Tibro kommun feriepraktik 
Ärendet utgår från dagordningen i avvaktan på höstens budgetprocess 
2021. 

h) Tillkommande information, inbjudningar och rapporter nummer 5, 
2020 

• 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. 

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

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

___________________ 
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 Dnr 16559  

§ 20 Risk- och konsekvensanalys ny 
organisation 

Beslut 

Analysen för riskbedömning och handlingsplan vid förändring av verksamhet finns under 
bilaga 1.      

___________________ 
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 Dnr 16869  

§ 21 Arbetsmiljö risk- och konsekvensanalys - 
Coronaviruset 

Beslut 

Analysen för risk- och konsekvensanalys för Coronaviruset finns under bilaga 2.      

___________________ 
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 Dnr 17233  

§ 22 Förstelärare 
Beslut 

Utvecklingsledaren informerar om tidsplan för förstelärare 2020–2022 

• 2 april information Ledningsgrupp 

• Under april månad arbetar GRUL med uppdragsformuleringar 

• 20 april information på FÖSAM (ev. extra möte för att redovisa uppdrag) 

• 30 april GRUL presenterar förslag på uppdrag för ledningsgrupp 

• 14 maj ledningsgrupp fastställer uppdrag 

• 15 maj uppdrag presenteras på Inredan 

• 26 maj sista ansökningsdag 

• Senast den 3 juni fattar GRUL beslut om vilka som får uppdrag. Vid beslutsmöte 
deltar Eva, Mattias och Johan.  

___________________ 
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 Dnr 16870  

§ 23 Rekrytering biträdande rektor på 
Baggeboskolan 

Beslut 

Förvaltningschefen informerar om att rekryteringen för biträdande rektor är klar och det 
blir Daniel Bodin. 

 Notering på föregående protokoll under samma rubrik - de fackliga var inte med på 
intervju nummer 2.    

___________________ 
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 Dnr 2020-000008 000 

§ 24 Övriga ärenden vid samverkansmöte 
FÖSAM 2020 

Beslut 

Ändring på tid FÖSAM 
FÖSAM börjar kl 14:00-16:00 från och med nästa möte som är den 18 maj och tillsvidare.     

___________________ 
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