
 

 Barn & Utbildning 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17
E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00

 

Datum 
2017-04-24 

Närvarande: 
Pähr Nyström, Susanne Nilsson, Elin Knutsson, 
Jenny Svanqvist, Mats Hellmér, Elizabeth Strid, 
Birgitta Yngvesson, Ann-Britt Holmstedt 

Plats & tid 
Kommunhuset, Bonaren,  
kl 13.00-14.30 
 

 

Förvaltningssamverkan 
§ 1 Ärenden vid BUNAU 2017-04-18 samt 2017-04-20 

a) Arbetsmarknadsenheten  
Förslag från KSAU om att skapa en gemensam organisation för ett kompetenscentrum. 
Denna föreslås organiseras under barn- och utbildningsnämnden. Ny verksamhetschef 
behöver rekryteras. 
 

b) Skolinspektionens regelbundna tillsyn av utbildn ingen i Tibro 2016 – redovisning 
av åtgärder 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa redovisningen av vidtagna åtgärder, 
med anledning av påtalade brister vid den regelbundna tillsynen vid Fågelviks 
gymnasiesärskola. Bristerna gäller områdena Förutsättningar för lärande och trygghet 
samt Styrning och utveckling av verksamheten. 
 

 
c) Remiss från skolinspektionen – ansökan från Musi c Center School i Skara AB 

Music Center i Skara har ansökt om att starta ytterligare ett program, fordonsvård och 
godshantering inom gymnasiesärskolan i Skara kommun from 2018/2019. Tibro kommun 
har möjlighet att senast den 12 Maj 2017 yttra sig till Skolinspektionen. 
 

d) Gymnasiestudier för nyanlända ungdomar äldre än 18 år 
Kommunstyrelsen har återremiterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 
ytterligare beredning om hur omkringliggande kommuner hanterar frågan. Förfrågningar 
har gjorts hos Skövde, Hjo och Karlsborgs kommun. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslås besluta notera kompletterande uppgifter samt överlämna ärendet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

e) Utökad tjänstgöringsgrad för barnskötare inom fö rskolan 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att alla tillsvidareanställda barnskötare, 
som arbetar deltid, ska få möjlighet att få heltid som tjänstgöringsgrad.  
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f) Remiss – förslag på regler för rökfri arbetstid 
Förslag om regler kring en rökfri arbetstid inom Tibro kommun. Reglerna föreslås börja 
gälla 2017-09-01. 
 

g) Budgetuppföljning prognos 1 
Vid budgetuppföljning 2017, prognos 1, visar barn- och utbildningsnämnden en budget i 
balans.Inom förvaltningen finns prognosavvikelser som redovisas för respektive område. 
 

h) Budget 2018 
Den 25 april 2017 ska barn- och utbildningsnämnden till budgetberedning visa hur 
nämnden ska bedriva verksamheten år 2018 utifrån tilldelad budgetram. 
 

i) Skolbyggnationen 2017 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 om en nybyggnation av den första av två 
planerade F-6 skolor i Tibro. Beslut angående placering ska ske i fullmäktige den 24 April 
2017. 
 

§ 2  Lönerevisionen 2017 

Avtal är nu klara med samtliga fackförbund. Utbetalning av den nya lönen beräknas bli i  
maj för lärarföbundet och Lärarnas riksförbund och för övriga förbund samt 
oorganiserade i juni månad.  

 
§ 3 Rekrytering 

Henrik Holm är tillförordnad rektor vid Smulebergsskolan under perioden 2017-04-18 – 
2017-09-30 

Annonsering förskollärare pågår. Många sökande men tyvärr är få behöriga.  

 
§ 4  Arbetsmiljöfrågor 

Pähr, Susanne och Liza har möte med arbetsmiljöverket den 27 April 2017. 
 
Den 12 Juni 2017 ska ledningsgruppen träffa Christian Jacobsson och påbörja arbetet 
för en bättre gruppdynamik. 

 

§ 5  Övriga ärenden  

Vikarieersättning - Diskussioner angående att vikariers löner ligger lågt. Lönerna kan 
behöva ses över.  

 
§ 6 Mötet avslutas  
 Nästa samverkan sker den 22 maj 2017, kl 13.00. 
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Justeras 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Elin Knutsson 
Sekreterare 

Susanne Nilsson 
HR-konsult 

 Mats Hellmér 
Lärarnas riksförbund 

Birgitta Yngvesson 
SSR 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Britt Holmstedt 
Vårdförbundet 

 Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

   

 


