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 Dnr 7799  

BUN § 15 Val av justerare 

Beslut 

Åse Nickalsson (SD) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.      

___________________ 
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 Dnr 7235  

BUN § 16 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

___________________ 
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 Dnr 7279  

BUN § 17 Anmälan av arbetsutskottets protokoll 

Beslut 

Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från den 

12 februari 2020 anmäls och läggs till handlingarna.      

___________________ 
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 Dnr 2020-000087 002 

BUN § 18 Delegeringsärenden och anmälan om 

kränkande behandling nummer 2, 2020 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut samt anmälda anmälningar från rektor till huvudmannen 

om kränkande behandling, som förtecknas i protokoll den 25 februari 2020, § 18, 

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 1-31 januari 2020. 

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 2, 2020 från Barn & Utbildning, 2020-02-25          

___________________ 
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 Dnr 2020-000086 16 

BUN § 19 Systematiskt informationssäkerhetsarbete  

Beslut 

Informationen noteras.     

Ärendet 

Information om Tibro kommuns systematiska informationssäkerhetsarbete.      

Beslutsunderlag 

PPT 2020-02-25, Informationssäkerhetsarbete     

___________________ 

 



 Sida 9 (33) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2020-02-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2019-000372 08 

BUN § 20 Medborgarförslag om att utveckla 

Resursenhet i Tibro för elever med behov 

av extra stöd. 

Beslut 

Medborgarförslaget om att utveckla en resursenhet på det sätt som skrivs fram i 

medborgarförslaget avslås.  

Barn- och utbildningsnämnden anser inte att Tibro kommun ska verka för samarbete 

mellan flera kommuner och skolformer gällande resursenhet för elever i behov av extra 

stöd eftersom det redan idag finns resursenheter inom förvaltningen. Vid ett samarbete 

kommuner emellan kommer eleven allt för långt ifrån sin ordinarie miljö. 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att förslagsställarna har bjudits in till 

sammanträdet för att föredra sitt medborgarförslag, men avböjt. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att utveckla/utöka resursenheten i Tibro för elever med behov av 

extra stöd har inkommit till kommunen. Förslagsställarna skriver bland annat att det kan 

finnas möjligheter att samarbeta över kommungränserna, men även skolgränser, för att 

öka möjligheten för elever med behov av extra stöd att fullfölja sina studier 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 20 

 Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning 2020-02-06 

 Medborgarförslag om att utveckla Resursenhet i Tibro för elever med behov av 

extra stöd 

 Protokoll från kommunfullmäktige 2019-09-30, KF § 113 

Beslut delges 

Förslagställare 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2019-000474 04 

BUN § 21 Årsredovisning och bokslut 2019 för barn- 

och utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 2.747 tkr vid bokslut 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens resultat och årsuppföljning för 2019 fastställs.  

Ärendet 

Redovisningen av det ekonomiska resultatet för 2019 visar på ett överskott med 2 747 tkr. 

Överskottet är ett resultat av dels de besparingar som tidigare förvaltningschef gjorde till 

verksamheterna utifrån prognos 1 i april som visade ett stort underskott. Dels beror det på 

ökade intäkter vad gäller statsbidrag som verksamheterna inte haft kännedom om och 

därför inte heller varit med i prognoserna. Osäkerheten kring statsbidragen, de höga och 

osäkra kostnaderna för omställning samt osäkerheten kring kostnadsökningen av 

interkommunala ersättning, IKE, och det stora och omfattande administrativa arbetet vid 

beslut om att backa kostnadsökningen för IKE i systemet har gjort prognoserna. Vidare 

sena beslut vad gäller ersättning till elever som omfattas av den tillfälliga gymnasielagen 

har gjort det svårt att ställa säkra prognoser. Utifrån resultatet kan konstateras att chefer 

och rektorer har gjort ett omfattande arbete för att få budget i balans samt förbereda inför 

budget 2020. Dock utifrån de skillnader som finna mellan prognos och resultat finns 

ytterligare förbättringar i arbetet med budgetuppföljning och prognos för förvaltningen att 

arbeta med.  

  Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2019 Avvikelse 2019 

Nämnd 661 691 710 19 

Gemensamma resurser 10 765 8 744 10 661 1 917 

Förskola 66 939 68 486 69 744 1 258 

Grundskola 130 436 141 605 143 967 2 362 

Gymnasieskola exkl. IKE 18 823 8 560 8 153 -407 

Gymnasieskola IKE 38 139 44 962 43 882 -1 080 

Kompetenscenter 16 809 16 585 15 263 -1 322 

Summa tkr 282 572 289 633 292 380 2 747 
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Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 18 

 Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-02-06 

 Skillnader mellan oktoberprognos och utfall i bokslut 2019 

 Ekonomitext till årsredovisningen 2019 

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-28, BUN § 9  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2019-000013 04 

BUN § 22 Detaljbudget 2020 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens fördelning av detalj- och investeringsbudget för 

verksamheten 2020 fastställs.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om driftbudgetramar för nämndernas 

verksamheter. I november 2019 beslutas budgeten för 2020 och nämndernas ramar 

korrigeras då med löne- och priskompensation, eventuella omflyttningar av verksamhet 

mellan nämnderna samt om kommunfullmäktige beslutar om ändringar i ramarna. Utifrån 

barn- och utbildningsnämndens beslut om budget för 2020 föreslår förvaltningen bifogat 

förslag till detaljbudget och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 19 

 Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-02-06 

 Fördelning av 2020 års drift- och investeringsbudget, barn- och 

utbildningsnämnden 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2019-000392 106 

BUN § 23 Revisionens granskning av styrning och 

utveckling av utbildningen, november 

2019 

Beslut 

Utifrån revisonens rekommendationer i revisionsrapporten kring granskningen av barn- 

och utbildningsnämndens styrning och utveckling av utbildningen i Tibro grundskolor 

fastställs följande åtgärder;  

 Rekommendation 1  

Säkerställa att det skapas förutsättningar för en likvärdig rapportering till 

huvudmannen genom en gemensam struktur och ett dokumenterat stöd för 

utformningen av enheternas verksamhetsplaner och för de tre analysperioder och 

analysseminarier som utgör grunden för huvudmannens analys, samt att denna 

struktur implementeras,  

Åtgärd 1: Utveckla dokumentstöd, gemensamma dokument för kvalitetsuppföljning, 

ekonomiuppföljning och arbetsmiljöuppföljning. Samt huvudmannauppföljning. 

Upprättande av verksamhetsplaner utifrån kommunens nya styrmodell 

 Rekommendation 2  

Säkerställa att verksamhetsanalyser rapporteras till barn- och utbildningsnämnden i 

enlighet med upprättad systematik, så att huvudmannen får en aktuell nulägesbild av 

situationen på enheterna och att analyser som görs i kvalitetsarbetet kan ligga till 

grund för beslut om adekvata åtgärder,  

Åtgärd 2: Rapportering till barn- och utbildningsnämnd per enhet enligt nämndens 

årshjul 

 Rekommendation 3  

Säkerställa systematisk uppföljning och utvärdering av resursfördelningsmodellens 

olika delar samt modellen i sin helhet för att se till att den har avsedd effekt,  

Åtgärd 3: Uppföljning över tid var tredje år avseende: 

- resultat 

- elevfrånvaro 

- sjuktal för personal 

- socioekonomiska förutsättningar 

 Rekommendation 4: 

Beslut gällande förändrad resursfördelning fattas av nämnden, då budget och 
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resursfördelningsmodell är ett viktigt och avgörande styrmedel för politiken. Besluten 

kan till exempel gälla hur resurser och tilläggsbelopp fördelas till enheterna.  

Åtgärd 4: Ta fram analys och uppföljning över tre år. (se ovan) Därefter förslag till 

eventuella förändringar i elevpengsmodellen. Inrätta mindre budgetpott av 

elevpengen för omfördelning under året efter vårens resultat. Om inga behov delas 

potten lika utifrån elevantal. Exempel på insatser företrädesvis för personal - 

handledning, kompetensutveckling m.m en rutin för hantering av tilläggsbelopp/  

belopp för stöd till elever med särskilda behov. 

Mer utförlig beskrivning finns i ”handlingsplan – Styrning och utveckling av utbildningen” 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att uppföljning av åtgärderna sker löpande 

och slutgiltig uppföljning av åtgärder och handlingsplan sker vid nämndens sammanträde i 

december 2020.  

Ärendet 

Ett konsultföretag har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tibro kommun 

genomfört en granskning av styrning och utveckling av utbildningen i Tibro. 

Granskningens syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en 

ändamålsenlig grundskoleutbildning. Granskningen är avgränsad till barn- och 

utbildningsnämnden.  

Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att barn- och 

utbildningsnämnden ej säkerställer en ändamålsenlig grundskoleutbildning.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 17 

 Tjänsteskrivelse Barn & Utbildning, 2020-02-06 

 Handlingsplan – Styrning och utveckling av utbildningen 

 Missiv – styrning och utveckling av utbildningen, Tibro 

 Revisionsrapport – Styrning och utveckling av utbildningen 

Beslut delges 

Revisorer, Tibro kommun 

Barn & Utbildning, Ledningsgruppen 

___________________ 
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 Dnr 2016-000182 64 

BUN § 24 Samverkan för bästa skola - Skolverket 

och Tibro kommun 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har rätt att fatta beslut om Tibro kommuns 

slutredovisningsrapport till Skolverket avseende kommunens projektmedverkan i 

”Samverkan för bästa skola”.  

Ärendet 

I november 2016 utsågs grundskolan och grundsärskolan vid Nyboskolan till att vara med 

i Skolverkets insats ”Samverkan för bästa skola”. Skolhuvudmän deltar i samverkan för 

bästa skola under en tidsperiod på tre år. Insatser inom denna samverkan riktas till skolor 

med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullgör sina studier, och som 

har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.  

Tibro kommuns slutrapport ska skickas in till Skolverket innan barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 31 mars och kommunens rapport är i skrivande 

stund inte färdigställd. Den kan tidigast vara klar till arbetsutskottets sammanträde den 10 

mars 2020, varför nämnden föreslås ge nämndens arbetsutskott rätt att fatta beslut om 

Tibro kommuns slutredovisningsrapport till Skolverket avseende kommunens 

projektmedverkan i ”Samverkan för bästa skola”. Slutrapporten kommer emellertid att 

redovisas till barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet i mars.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-02-18  

Beslut delges 

Arbetsutskottet 

___________________ 
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 Dnr 2019-000025 623 

BUN § 25 Skolskjutsfri tätort 

Beslut 

Skolskjutsfri zon inom Tibro tätort inte ska genomföras.  

Barn- och utbildningsnämnden noterar och godkänner arbetsutskottets beslut fattat i 

enlighet med nämndens delegeringsordning nummer 2:17 enligt nedan: 

Arbetsutskott beslutar göra avsteg från gällande avståndregler i skolskjutsreglementet för 

markerat område ”Smuleberg” enligt bilaga 1 och därmed tillåta skolskjuts för elever, inom 

förskoleklass till årskurs 3 boende inom markerat område, till Baggeboskolan.  

Beslutet gäller under läsåret 2020/2021 till dess att kommunen färdigställt 

rekommenderad skolväg från området ”Smuleberg till Baggeboskolan.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i samband med byggnation av Baggeboskolan och 

förändrade upptagningsområden för årskurserna F-6, beslutat att göra Tibro tätort 

skolskjutsfri. Initialt var en skolskjutsfri tätort en möjlighet att inte behöva utöka antalet 

bussturer. Utökningen beräknades till en kostnad av 800 tkr årligen. En första utredning 

tillsammans med ansvarig för skolskjuts på kollektivtrafikkontoret, visade att åtgärder 

krävdes. I dialog därefter med ansvariga på trafik- och sambyggnadsförvaltning pågår 

arbetet enligt plan med gång- och cykelvägar, så kallad ”rekommenderad skolväg”. 

Översynen av upptagningsområden i kombination med detaljplanering flytt av årskurs 6, 

arbete med ”rekommenderad skolväg innebär dock att försättningarna för beslutet 

”skolskjutsfri tätort” har förändrats och att det inte längre fyller någon funktion. Därför bör 

nämnden ändra beslutet till att inte införa en skolskjutsfri tätort. 

Arbetsutskott beslutade (BUNAU § 15) att göra avsteg från gällande avståndregler i 

skolskjutsreglementet för markerat område ”Smuleberg” enligt bilaga 1 och därmed tillåta 

skolskjuts för elever, inom förskoleklass till årskurs 3 boende inom markerat område, till 

Baggeboskolan. Beslutet gäller under läsåret 2020/2021 till dess att kommunen 

färdigställt rekommenderad skolväg från området ”Smuleberg till Baggeboskolan.     

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 15 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-02-10 

 Bilaga 1 - Tätortskarta – område Smuleberg 
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 Skolskjutsreglemente för Tibro kommun, 2017-08-01 

 Arbetsutskottet 2019-06-04, BUNAU § 47 

 Arbetsutskottet 2019-03-12, BUNAU § 20 

Beslut delges 

Trafikhandläggare, Kommunledningskontoret 

___________________ 
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 Dnr 2019-000471 611 

BUN § 26 Förändring i upptagningsområde för barn 

och elever till grundskola  

Beslut 

Upptagningsområdet för barn och elever till förskoleklass och grundskola enligt bilaga 4 

fastställs, att gälla från läsåret 2020/2021 – 2023/2024.  

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde i december 2018 upptagningsområden för barn 

och elever till förskoleklass/grundskola läsåret 2019/2020 – 2023/2024, för att säkerställa 

10 kapitlet 30 § i skollagen. Upptagningsområdena skulle gälla under fem år och revideras 

utifrån behov eller senast inför läsårsstarten 2024. 

Det löpande arbetet under läsåret 2019/2020 har påvisat att beslutet om 

upptagningsområden måste revideras varför nämnden fick ta ställning till ett nytt förslag 

där bostadsområdet Brittgården föreslogs utgöra ett ”buffertområde” för att kunna hantera 

variation av antalet elever i respektive åldersgrupp och möjliggöra rimliga grupp- och 

klasstorlekar för de två F-6 grundskolorna i tätorten. 

Barn och utbildningsnämnden återremitterade förslaget till förändrat upptagningsområde 

till förvaltningen för ytterligare beredning med motiveringen att de socioekonomiska 

aspekterna måste beaktas i samband med elevfördelningen mellan Baggeboskolan och 

Häggetorpskolan. Det så kallade ”buffertområdet” fick inte utgöras av varken 

bostadsområdet Brittgården eller bostadsområdet Skattegården. 

 
Nytt förslag 

Det nya förslaget enligt bilaga 4: 

a) Tibro kommun delas upp i tre upptagningsområden med utgångspunkt i: 

- Baggeboskolan,  

- Häggetorpskolan och 

- Ransbergs skola 

 

b) Tibro tätort delas i två delar: 

- elever i bostadsområdet Brittgården hänvisas till Baggeboskolan och  

- elever i bostadsområdet Skattegården hänvisas till Häggetorpskolan 
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c) Tibro landsbygd delas i; 

- en sydligvästlig del som hör till Baggeboskolan (söder om väg 201 

- en sydöstlig del som hör till Häggetorpsskolan (öster om väg 201) 

- en nordlig del som hör till Ransbergs skola  

 

d) Elever i grundskolans senare år hänvisas alltid till Nyboskolan 

e) ”Buffertområdet” utgörs av ett mer centralt område som är markerad med avvikande 

färg, enligt bilaga 4. Detta område kommer att få hantera variationen av antalet elever i 

respektive åldersgrupp och möjliggöra rimliga grupp- och klasstorlekar för de två F-6 

grundskolorna i tätorten. Se bilaga 2 och 3. 

Upptagningsområdet till Häggetorpsskolan har även justerats – se bilaga 4. För elever 

boende utanför Tibro tätorts sydliga del så kommer väg 201 mot Hjo kommun utgöra ny 

upptagningsgräns. (Jubberud, Rankås etc tillhör Häggetorp. Ruder, Spännefalla etc tillhör 

fortfarande Baggebos upptagningsområde).  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 14 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-02-06 

 Bilaga 4 – Skolområden Tibro 2020, 2020-02-06 

 Bilaga 3 – Tätortskarta indelad i nio bostadsområden 

 Bilaga 2 – Elever per bostadsområde till och med 2023/24 

 Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-28, BUN § 6  

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-01-08  

 Bilaga 1 – Skolområden Tibro 2020, 2020-01-14 

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-11, BUN § 147   

 

Beslut delges 

Handläggare barnomsorg, central administratör, Barn & Utbildning 

Trafikhandläggare, Kommunledningskontoret 

___________________ 
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 Dnr 2019-000352 16 

BUN § 27 Dataskyddsombudet granskar barn- och 

utbildningsnämndens efterlevnad av 

dataskyddsförordningen (GDPR) 

Beslut 

Administrativ chef får i uppdrag att särskilt beakta rekommendationerna från 

dataskyddsombudet i det fortsatta arbetet med barn- och utbildningsnämndens 

registerförteckning. 

I övrigt noteras dataskyddsombudet rapport om nämndens registerförteckning.  

Ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller krav på ett så kallat dataskyddsombud, vilket 

barn- och utbildningsnämnden (och övriga nämnder i Tibro kommun) i egenskap av 

personuppgiftsansvarig har utsett. Tjänsten som dataskyddsombud köps enligt avtal med 

Skövde kommun.  

Dataskyddsombudet ska informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 

organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Därtill 

ska ombudet bevaka att reglerna efterföljs, samt fungera som kontakt för 

tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.  

Som en del i arbetet genomförde dataskyddsombudet under hösten 2019 en granskning 

av efterlevnaden av dataskyddsförordningens krav på registerförteckning över de 

personuppgiftsbehandlingar som sker i verksamheten. Granskningen inleddes med ett 

antal frågor som respektive personuppgiftsansvarig ombads att svara på senast den 6 

november 2019. (dispens gavs till efter nämndens sammanträde 14/11) Vid nämndens 

sammanträde 2019-09-24 BUN § 112 d) informerades om den pågående granskningen 

och vid nämndens sammanträde 2019-11-14 BUN § 126 ställde sig nämnden bakom 

upprättat skrivelse som svar på det frågor som dataskyddsombudet ställde avseende 

nämndens efterlevnad av dataskyddsförordningens föreskrifter kring registerförteckning 

och registerutdrag.  

Rapport från dataskyddsombudets genomförda granskning inkom 2020-01-10, och 

innehåller i stort följande slutsatser och rekommendationer: 

 Registerförteckningen uppfyller de krav som ställs i dataskyddsförordningen artikel 

30 vad gäller utformning. Dock saknas fullständiga kontaktuppgifter till 

personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och i förekommande fall gemensamt 

personuppgiftsansvariga. 
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 Två kolumner i registerförteckningen är rödmarkerade ”förutsedda tidsfrister för 

gallring samt ”gemensamt personuppgiftsansvar? Ange kontaktuppgifter”. Här 

utgör nämndens dokumenthanteringsplan ett viktigt instrument för att bedöma 

personuppgifters gallringstid. 

 Den tredje rödmarkerade kolumnen avser frågan om gemensamt 

personuppgiftsansvar är oklar och här behöver nämnden arbeta vidare med att 

fastställa vilken/vilka nämnder som är personuppgiftsansvariga för vilka 

personuppgiftsbehandlingar. 

 På några behandlingar saknas en beskrivning av vilka tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda uppgifterna. 

 Det finns en väl genomarbetad skriftlig rutin för att administrera och ta fram ett så 

kallat registerutdrag vid en eventuell begäran. Dock rekommenderas att rutinen 

också prövas för att säkerställa funktionen. 

 Registerförteckningen fastställs av nämnden en gång per år och med en 

uppdatering, 

 Samtliga anställda har fått en genomgång om dataskyddsförordningens med 

särskild inriktning mot skolområdet. Informationen finns också tillgänglig på 

intranätet. 

 Skriftliga rutiner måste upprättas för att hålla registerförteckningen uppdaterad.  

 Det krävs att tillräckliga resurser avsätts för uppdraget att regelbundet 

uppmärksamma den operativa verksamheten om personuppgiftsbehandlingar i 

verksamheten 

 DSO anser att nämnden arbetar aktivt med GDPR i verksamheten och att kunskap 

sprids till anställda. En obligatorisk intern webb-utbildning för anställda 

rekommenderas – i synnerhet för verksamhet under barn- och utbildningsnämnd 

där barns personuppgifter behandlas och där digitaliseringsverktyg ofta används. 

 Det finns en väl genomarbetad skriftlig rutin för att administrera och ta fram ett så 

kallat registerutdrag vid en eventuell begäran. Dock rekommenderas att rutinen 

också prövas för att säkerställa funktionen samt att rutinen är införlivad hos den 

personal som ska arbeta med detta. 

 Dataskyddsombudet ser positivt på att dataskyddsombudets granskningsarbete av 

nämndens registerförteckning och registerutdrag har varit väl förankrat hos 

nämnden. 

Sammanfattningsvis anser Barn & Utbildning att dataskyddsombudets rekommendationer 

utgör värdefull hjälp i det fortsatta arbetet med barn- och utbildningsnämndens 

registerförteckning.  
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Enligt plan så skulle nämndens registerförteckning för 2020 fastställas under 

januari/februari, men mot bakgrund av ovanstående rekommendationer så kan ett 

fastställande av registerförteckningen tidigast ske under senvåren 2020.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 22 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2020-01-28 

 Dataskyddsombudets rapport om registerförteckning, 2020-01-10 

 Registerförteckning 20191008 för BUN 

Beslut delges 

Barn & Utbildning, Administrativ chef 

___________________ 
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 Dnr 2019-000283 610 

BUN § 28 Verksamhetschef för den medicinska, 

psykologiska delen av elevhälsan 

Beslut 

Marie Ahlanders uppdrag som tillförordnad verksamhetschef för den medicinska och 

psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 

enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt som Lex Maria-ansvarig 

upphör från och med 2020-02-29. 

Från och med den 1 mars 2020 utses Johan Wernvik som verksamhetschef för den 

medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och utbildningsnämndens 

ansvarsområde enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt som Lex 

Maria-ansvarig. 

Verksamhetschefen tilldelas det ansvar och arbetsuppgifter som beskrivs under rubriken 

”Verksamhetschefens ansvar och uppdrag ”.  

Ärendet 

Vårdgivaren är ansvarig för den vård som ges i skolan, och vårdgivaren ska utse en 

verksamhetschef. Kommunfullmäktige i Tibro Kommun har delegerat vårdgivareansvaret 

till barn- och utbildningsnämnden. Det är den av vårdgivaren utsedda nämnden som i sin 

tur utser verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. 

Barn- och utbildningsnämnden ska därmed fatta beslut om att utse en verksamhetschef 

för elevhälsan, vilket är ett personligt förordnande för en viss namngiven person att ta 

över hela ansvaret som verksamhetschef. Verksamhetschefens ansvar ska konkret 

dokumenteras i det nämndbeslut enligt vilket verksamhetschefen utses. 

Eleverna i kommunens skolor ska enligt 2 kap. 25 § första stycket skollagen (2010:800) 

ha tillgång till en elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans 

medicinska och dess psykologiska insatser räknas dock i juridisk bemärkelse som 

sjukvård och faller under hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Nämnden, som ansvarig 

vårdgivare, ska enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen, utse någon som svarar för 

den verksamhet som bedrivs enligt denna lagstiftning. Det ska med andra ord utses en 

verksamhetschef som har det samlade ledningsansvaret för den medicinska och 

psykologiska delen av elevhälsans verksamhet. 

 

Skolchefen har sedan tidigare fått i uppdrag att se över förvaltningens organisation inom 
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ledning och styrning, varav ett tillfälligt förordnande som verksamhetschef för den 

medicinska och psykologiska delen av elevhälsan bör fattas i avvaktan på att 

förvaltningens organisation fastställs. 

Verksamhetschefens ansvar och uppdrag 

Systematiskt kvalitetsarbete 

 känna till de författningar, styrdokument och vetenskapliga rön för hälso- och 

sjukvårdsväsendet respektive utbildningsväsendet som berör 

medicinsk/psykologisk och logopedisk elevhälsamed stöd av ledningssystemet 

leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten 

 ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten 

i ett dokument ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att 

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i 

verksamheten 

 inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera processer, 

rutiner och metoder för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska 

bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten och dess resultat 

 varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse 

 senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 

 ansvara för att redovisa verksamhetens resultat för nämnden 

Löpande verksamhet 

 ansvara för den löpande verksamheten inom sitt område och se till att den 

fungerar på ett tillfredställande sätt 

 se till att den medicinska/psykologiska och logopediska insatsen tillgodoser kraven 

på hög patientsäkerhet och god vård 

 ansvara för att det finns de direktiv, instruktioner och rutiner som den löpande 

verksamheten kräver 

 ansvara för att det finns rutiner eller lokala instruktioner som både möjliggör och 

säkerställer att patienten kan få ta del av information av sådant innehåll och i 

sådan omfattning som förskrivs enligt relevanta bestämmelser i patientlagen. 

 ansvara för att den medicinska/psykologiska elevhälsan har de lokaler, den 

utrustning och de resurser som behövs för att god vård ska kunna ges 

 ansvara för att inköp av tjänster, produkter, försörjnings- och informationssystem 

sker i enlighet med gällande rätt och kommunens riktlinjer 
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Avvikelser 

 ansvara för att egenkontroll i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd utövas 

 ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från elever 

och vårdnadshavare, personal, andra myndigheter, föreningar, organisationer och 

intressenter  

 ta emot rapporter om avvikelser i enlighet med 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen 

från verksamhetens personal samt utreda händelser i verksamheten som har 

medfört eller hade kunnat medföra vårdskada (avvikelse) 

 vidta nödvändiga omedelbara och andra åtgärder i anledning av en avvikelse 

 vid behov göra anmälan enligt Lex Maria 

 i ett dokument analysera och sammanställa inkomna rapporter om risk för 

vårdskada eller vårdskada, klagomål och synpunkter och utifrån vad som 

framkommer vidtag åtgärder som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet 

Personal 

 säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i enlighet med 

processerna och rutinerna i ledningssystemet 

 säkerställa att det finns skolläkare, skolsköterskor och skolpsykolog i den 

omfattning som tillgodoser behovet 

 svara för att skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer har rätt kompetens för 

att bedriva medicinsk/psykologisk/logopedisk elevhälsa av hög säkerhet och god 

kvalitet 

 medverka i meritvärdering och anställningsintervju vid nyanställning av 

skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog 

 ansvara för rutiner för individuell introduktion av personal och bevaka personalens 

möjlighet till fortbildning 

 ansvara för att skolläkare och skolsköterskor och skolpsykolog är informerade om 

de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter och behörighet 

 anmäla till IVO om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av sjukdom 

eller missbruk bedöms inte kunna utföra sitt yrke tillfredställande 

Personuppgiftshantering 

 ansvara för att rutiner finns för att journaler förs i enlighet med lagansvara för 

uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet 
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 ansvara för informationssäkerhetsarbetet inom verksamheten 

 ansvara för att det finns ett dokument ”Informationssäkerhetspolicy” i enligt med 

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 

 ansvara för att det finns fungerande rutiner för styrning av behörigheter i det 

digitala journalföringssystemet och för spårning (loggning) av användare 

 tilldela behörigheter i det digitala journalsystemet och ansvara för att utdelade 

behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga med 

hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares aktuella 

arbetsuppgifter 

 ansvara för hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är 

informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter 

 ansvara för att uppföljning av informationssystemens användning sker genom 

regelbunden kontroll av loggarnautreda misstanke om obehörig åtkomst 

Samverkan 

 ansvara för att det finns rutiner kring samverkan och samarbete med andra 

myndigheter och internt 

Information 

 ansvara för information och kommunikation till patienter och närstående och för att 

göra patienten delaktig i enlighet med patient lagens bestämmelser samt svara på 

frågor från myndigheter, elever, vårdnadshavare och medier vad gäller 

verksamheten 

 bedriva ett aktivt informationsarbete utåt och inåt 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 23 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning 2020-01-30  

Beslut delges 

Berörda tjänstepersoner 

Socialstyrelsen 

___________________ 
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 Dnr 2019-000442 08 

BUN § 29 Medborgarförslag om att kommunen ska 

införa en sockerfri zon inom barnomsorg 

och skola. 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget om att införa en sockerfri zon inom 

barnomsorg och skola. 

Barn- och utbildningsnämnden har fullt förtroende för såväl Kostenhetens som för 

måltidspersonalens kompetens och deras arbete med att följa den av fullmäktige antagna 

”Måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamhet i Tibro kommun gällande förskolans, 

skolans och fritidsverksamhetens måltider”, med att tillhandahålla måltider till kommunens 

barn och elever som ger den näring och energi som deras kroppar behöver för en god och 

jämlik hälsa.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för beredning  

där förslagsställaren anser att Tibro kommun ska införa en sockerfri zon inom all sorts 

barnomsorg/skola.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar huvudsakligen för kommunens utbildnings-

verksamhet och att denna verksamhet bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller 

annan författning.  

Skollagen (2010:800) anger dock att elever ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. I  

förarbetettill lagen står angivet att skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan. Måltiden 

har betydelse även för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande – det 

är svårt för ett hungrigt barn/elev att ta till sig ny kunskap. 

Kostenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tibro ansvarar för att kommunens barn 

och elever erbjuds måltider varje skoldag samt säkerställer att de skolmåltider som 

serveras är näringsriktiga och att måltiderna som serveras lever upp till de svenska 

näringsrekommendationerna som fastställts i kommunens ”Måltidspolicy och riktlinjer för 

måltidsverksamhet i Tibro kommun gällande förskolans, skolans och fritidsverksamhetens 

måltider”.  

Samhällsbyggnadsnämnden anger dessutom i sitt yttrande av nämnda medborgarförslag 

att sockerutbudet i Tibro kommun idag ligger på en låg nivå och att den anses rimlig 

utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer samt de svenska näringsrekommendationerna.  
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Barn- och utbildningsnämnden har stort förtroende för kostenhetens och 

måltidspersonalens kompetens och deras arbete med att tillhandahålla måltider till 

kommunens barn och elever som ger den näring och energi som deras kroppar behöver 

för en god och jämlik hälsa. 

Dock kan det vara lämpligt att inför uppföljning av kommunens måltidspolicy 

beakta/undersöka eventuella nytillkomna rekommendationer från Livsmedelsverket 

gällande sockrets påverkan som kanske kan medföra en revidering av policyn.  

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2020-02-12, BUNAU § 21 

 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, 2019-01-07  

 Måltidspolicy och riktlinjer för måltidsverksamhet inom Tibro kommun 

 E-post: Förslag om sockerfri zon, 2019-12-05 

 Medborgarförslag om sockerfri zon inom barnomsorg/skola, 2019-09-19 

Beslut delge 

Kommunfullmäktige 

___________________ 
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 Dnr 2020-000019 77 

BUN § 30 Folkhälsofrågor 2020 

Beslut 

Informationen noteras.    

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring folkhälsofrågor.  

 Vice ordförande redogör från sammanträde med Folkhälsoråd 2020-02-24: 

- verksamhetsberättelse 

- ekonomi och detaljbudget 

- halvdagsutbildning om barnkonventionen enbart till fullmäktiges ledamöter 

- barnrättsdagarna i Örebro   

___________________ 
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 Dnr 2020-000020 79 

BUN § 31 Barnrättsfrågor 2020 

Beslut 

Informationen noteras.     

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring barnrättsfrågor.  

 Nämndens barnansvarig inväntar kallelse från kommunstyrelsens barnansvarig 

som är sammankallande för kommunens samtliga barnansvariga. Gruppen ska ta 

ställning till besök vid barnrättsdagarna i Örebro under våren 2020.  

___________________ 
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 Dnr 2020-000021 600 

BUN § 32 Fadderverksamheten 2020 

Beslut 

Informationen noteras.     

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en stående informations- och diskussionspunkt på 

nämndens dagordning kring den egna fadderverksamheten.  

 Nämndens faddrar för förskolan träffade rektorerna den 30 januari 2020. 

- barngruppernas storlek 

- ekonomi 

- Psykosocial arbetsmiljö 

 Nämndens faddrar för grundskolan har bokat in fadderbesök med samtliga 

rektorer förutom en. 

 Nämndens faddrar för Kompetenscenter avvaktar att boka in fadderbesök tills 

verksamheten har kommit igång med den nya organisationen    

___________________ 
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Beslut 

c) Förvaltningen får i uppdrag att anordna en förevisning av Infomentor vid ett lämpligt 

sammanträde med barn- och utbildningsnämnden. 

f) Anne-Marie Wahlström (S) deltar vid Regional dialog om vuxenutbildningen 2020-04-17, 

Skövde. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst godkänns. 

h) Förvaltningen får i uppdrag att ta reda på vilka regler som gäller för ersättare att delta 

vid sammanträden med kommunens råd (Rådet för funktionshinderfrågor, 

Pensionärsrådet etc) 

Övrig information noteras.  

Ärendet 

Tillkommande information; 

a) Inspektion från Arbetsmiljöverket 

Den 4 mars 2020 inleder Arbetsmiljöverket sina stickprovsinspektioner i Tibro kommun 

med ett inledande möte på beslutsnivå med företrädare för kommunen. Arbetsmiljöverket 

kommer att genomföra inspektioner vid tre (Torpet, Kullerbyttan och Ängen) förskolor för 

att inspektera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken och vad det får 

för effekter. 

b) Inspektion från Miljösamverkan Skaraborg (MÖS) 

MÖS kommer att genomföra inspektioner på förskolorna med fokus på ”buller”,  

start i april 2020. 

c) Infomentor 

Ordförande önskar en förevisning av hur systemet Infomentor fungerar vid ett lämpligt 

nämndssammanträde.  

d) Fågelviks lokaler 

Från och med augusti 2020 kommer ingen verksamhet bedrivas i Fågelvikslokaler. 

Lokalen är uppsagd av Barn & Utbildning. 

- Gallring och arkivering pågår 

- Inventarieinventering pågår 

- Försäljning av inventarier kommer att ske vid auktionstillfällen 
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- Återanvändning av inventarier till andra verksamheter inom förvaltningen 

- Lokalerna ska vara låsta när verksamheten slutar för dagen 

e) Ny organisation för ledning och stödorganisation, Barn & Utbildning 

Lägesrapport lämnas kring en ny organisation för ledning och stödorganisation vid Barn & 

Utbildning. 

f) Inbjudan 

Regional dialog om vuxenutbildningen 2020-04-17, Skövde.  

g) Nämndsekreterare 

Ny sekreterare för barn- och utbildningsnämnden från och med 1 mars 2020 

h) Samrådsgruppen 2020-02-24 

- Verksamheten kring simskola och dagkollo,  

- Hantering av återkommande skadegörelse vid en grundskola,  

- Trygghetsvandringar 

- Barn & Utbildning har påbörjat samarbete med Socialförvaltning kring förebyggande 

arbete för att motverka att anmälan görs till Socialförvaltningen, 

- Information om en metod kring förebyggande arbete som Örebro Universitet tillsammans 

med fler myndigheter/föreningar inom Örebro kommun arbetar efter.  

i) Torpet 30 år 

Vice ordförande uppvaktade Torpets förskola i egenskap som Pippi Långstrump 

j) Arbetslöshetsstatistik i Tibro kommun 

PowerPoint kommer att läggas ut i sammanträdeshandlingarna till dagens ärendepunkt. 

k) Delta som ersättare 

Maria Maric undrar om ersättarna har möjlighet att närvara vid rådsmötena 

l) Anmälan av motion från Sverigedemokraterna (SD)  

___________________ 

 


