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Datum 
2017-09-25 

Närvarande: 
Pähr Nyström, Susanne Nilsson, Elin Knutsson, 
Jenny Svanqvist, Ann-Sofie Törnqvist, Emelie 
Hallberg, Mats Hellmér, Ann-Britt Holmstedt, 
Ingela Berglund, Eva Gustavsson (kl 13.00-
13.10) 

Plats & tid 
Kommunhuset, Bonaren,  
kl 13.00-14.40 
 

 

Förvaltningssamverkan 
§ 1 Ärenden vid BUNAU 2017-09-19 

a) Ett ärendes gång kring kränkande behandling 
Rektorerna Elin Schüler och Ann-Helen Alexandersson informerade om sina rutiner och 
hur de arbetar när en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling inom 
respektive verksamhet. 
 

b) Systematiskt kvalitetsarbete 
Huvudmannen har identifierat egna behov av utveckling gällande kvalitetsarbete. 
Huvudmannen har även ett föreläggande från Skolinspektionen kring brister i det egna 
systematiska kvalitetsarbetet. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ta fram ett 
nytt kvalitetssystem. 
 

c) Internkontroll för barn- och utbildningsnämnden 2016 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att nämndens internkontrollplan för 2016 
även ska gälla för verksamhetsåret 2017. 
 

d) Anhållan om skolskjuts till Ransbergs skola  
Skolskjuts beviljas för elev till Ransbergs skola från och med höstterminen 2017. 
 

e) Barn och utbildningsnämndens attestantförtecknin g 2017 
Barn- och utbildningsnämndens reviderade attestantförteckning för 2017 godkänns. 
 

f) Aktuell förskolekö samt elevstatistik under 2017   
Redovisning av aktuell barnomsorgskö, antalet inskrivna barn i förskola/dagbarnvårdare 
samt antal barn födda 2001-2017 som bor i Tibro kommun. 
 

g) Skolbyggnationen 2017 – projekt nybyggnation sko la 1 
Lena Särnholm är nyanställd konsult och ska ersätta Catarina Dalander. I slutet av 
september kommer eventuellt en skiss av den nya skolan vara klar. 
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§ 2  Rektor Häggetorp 

Tre personer har tagits i på intervju gällande tjänsten som ny rektor på Häggetorp. Två 
utav dem har fått göra personlighetstester. I nuläget kollas referenser. 

Börje Hallin börjar som tillförordnad chef på Häggetorpsskolan den 1 oktober.  
 

§ 3 Presentation ny chef 

Eva Gustavsson började sin anställning som chef för kompetenscentum den 21 
september. 

§ 4  Arbetsmiljöfrågor    

 Årlig utvärdering systematisk arbetsmiljöarbete 
Årshjulet – Årlig uppföljning SAM  
Varje chef/enhet gör sin uppföljning via checklistan. Förvaltningen gör sedan en total 
sammanställning och sedan går man igenom prioriterade områden. 

 Arbetsmiljöverket kommer till Nyboskolan den 26 september. 
Arbetsmiljöverket kommer för att träffa Pähr N, Susanne N och BUN-politiker den 20 
november. 

§ 5 Övriga ärenden 

 De finns stort intresse av att arbeta på nya förskolan Snickarvallen. Fler bra ansökningar 
har kommit in. 

 Mattias Gustafssons titel på barn och utbildning är Utvecklingsledare och Johan Wernvik 
är Kvalitetskoordinator. Det Johan startar tar sedan Mattias över och utvecklar vidare.   

 Vuxenutbildningen har problem med lösen och inloggning på elevernas datorer. Vem är 
ansvarig? Vem ansvarar för vad? Arbetsgivaren återkommer i frågan. 

 Det har framkommit att det är mycket oroligheter på Fågelviksgymnasiet med bl.a hot 
och våld. Många upplever det obehagligt på sin arbetsplats. Arbetsgivaren tar med sig 
ärendet.  

  

§ 6 Mötet avslutas  
 Nästa samverkan sker den 9 oktober 2017, kl 13.00. 
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Justeras 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Elin Knutsson 
Sekreterare 

Susanne Nilsson  
HR-konsult 

 Ann-Britt Holmstedt 
Vårdförbundet 

Ingela Berglund 
Lärarförbundet 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 
Lärarförbundet 
 
 

 Mats Hellmér 
Lärarnas Riksförbund 

Emelie Hallberg 
Lärarförbundet 

  

 
 

  

 


