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Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17
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Datum 
2017-10-09 

Närvarande: 
Pähr Nyström, Susanne Nilsson, Jenny 
Svanqvist, Elizabeth Strid, Ann-Sofie Törnqvist, 
Ann-Britt Holmstedt, Birgitta Yngvesson, Marina 
Karlsson, Mats Hellmer, Ingela Berglund 

Plats & tid 
Kommunhuset, Bonaren,  
kl 13.00-15.00 
 

 

Förvaltningssamverkan 
§ 1 Ärenden vid BUNAU 2017-10-02 

a) Komvuxinformation 
Information om vuxenutbildningens verksamhet i Tibro kommun vad gäller bl.a  innehåll 
och elevantal. Enligt prognosen kommer elevantalet inom Vuxenutbildningen att öka 
ytterligare under nästa läsår. 
 

b) Studiestartsstöd 
För att fler individer i Sverige ska få möjlighet att utbilda sig, satsar regerigen på ett nytt 
kunskapslyft. Tibro kommun har valt att delta i kunskapslyftet och ska därmed utforma 
lokala riktlinjer och kriterier för vilka som ska omfattas av stödet i Tibro kommun.  
 

c) Verksamhetsanalys uppföljning av verksamhetsåret  2016-2017 
Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att årligen följa upp utbildningens kvalitet 
och likvärdighet. Redovisningen av skolverksamhetens resultat finns i dokumentet 
”Uppföljning av verksamhetsåret 2016-2017, Barn- och utbildningsnämnden, 2017-09-
27”. 
 

d) Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål f ör 2018 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa nämndens prioriterade mål för 2018 
enligt följande: 

• Verka för god kvalitet i förskola när det gäller personalens kompetens, 
barngruppens storlek och sammansättning samr ändamålenliga lokaler och 
miljöer. 

• Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever lämnar grundskolan med 
fullföljda studier 

• Verka för att Tibros ungdomar får en bra gymnasieutbildning och tar examen inom 
tre år med meritvärden minst lika höga eller hören än snittet inom gymnasium 
Skaraborg. 
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e) Budgetuppföljning prognos 3, 2017 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om +968 tkr vid budgetuppföljning 
2017, prognos 3. Fortsatt osäkra sifror från personal- och lönesystemet. 
 

f) Personuppgiftsombud 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås utse kommunledningskontorets administativa 
chef till personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden för perioden 2017-12-01-
2018-05-24. 
 

g) Fadderverksamhet 2017 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om en förändrad organisering av 
fadderverksamheten, organiserad utefter tre verksamhetsområden – förskolan, 
grundskolan och kompetenscentrum – där arbetsutskottets ledamöter ansvarar för var sitt 
område tillsammans med fem ledamöter/ersättare. 
 

h) PLANGRANSKNING – yttrande över detaljplanm Fager sanna 1:46 m fl, Fagersanna, 
Tibro kommun 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra mot planhandlingarna vid Bjurslingan 
och Sjövägen i Fagersanna eftersom det inte har någon inverkan på barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 

i) 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. 
 

j) Skolbyggnationen 2017 – projekt nybyggnation sko la 1 
Aktuell information: 

• Studiebesök har skett vid Kronanskolan i Ale kommun 
• Workshop har skett med arkitekterna 
• Konsult är anställd, 100% tjänstgöring under tre månader 
• Ett politiskt möte är inplanerat till den 30 oktober 2017 

 

§ 2  Rektor Häggetorp 

Tjänsten som rektor för Häggetorpsskolan har varit utannonserad. Tre personer har 
intervjuats, men arbetsgivaren väljer att avbryta rekryteringen och kommer att göra ett 
nytt försök efter nyår. Tillförordnad rektor finns på plats på Häggetorpsskolan och 
kommer att arbeta kvar tills ny rektor är på plats. 

§ 3 Chefsberedskap – samverkan inför beslut.  

 Se bifogad uppdragbeskrivning 

Beredskapen fördelas mellan chefer inom BUN. Det innebär att varje chef kommer att ha 
beredskap var 12:e vecka. Beredskapsersättningen följer Allmänna bestämmelser och 
ska tas ut i ledighet.  

Tydiga intruktioner om hur du nå chef i beredskap och av vilka skäl du kontaktar hen 
kommer att sättas upp på alla arbetsplatser inom BUN.  
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Beredskap innehas idag av förvaltningschefen. Efter samvekat beslut så kommer 
beredskapen att fördelas mellan cheferna.  

Fackliga parter har inget att erinra. 

§ 4  Arbetsbelastning administratörer 

Lärarförbundet påpekar att skoladministratörerna har en hög arbetsbelastning och att 
resuserna är ojämt fördelat mellan de administratörer som arbetar inom f-5 och 
förskolan, jämfört med de som arbetar inom 6-9. Lärarförbundet är oroliga för en osund 
arbetsmiljö och arbetsbelastning och att administratörerna inom f-5 och förskolorna inte 
ska orka.  

Arbetsgivaren tar med sig frågan. 

§ 5  Arbetsbelastning rektorer 

Lärarförbundet påpekar att arbetsbelastningen för rektorerna inom grundskolan inte är 
hållbar i längden, någon form av stöd behöver tillsättas. De har för många medarbetare 
och för många kontaktytor. Lärarförbundet önskar att förvaltningschef tar med sig frågan 
till politiken för att få resurser för att tillsätta stöd, tex i form av biträdande rektorer.  

Förvaltningschefen svarar att han inte tror att det är så enkelt som att tillsätta mera 
resurser utan att det också handlar om hur skolona är organiserade. Ett arbete med att 
se över ledningsstrukturerna på skolorna ska inledas där förstelärarnas roll och 
arbetslagsledare ska utredas.      

§ 6 Resursfördelning Rannsberg 
Lärarförbundet önskar redovising kring resursfördelning till Rannsbergs skola. 
Arbetsgivaren har för avsikt att göra om resursfördelningmodellen till elevpeng och ber 
att få återkomma när det arbetet är klart.  

§ 7 Mötet avslutas  
 Nästa samverkan sker den 13 november, kl 13.00 
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Justeras 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Elin Knutsson 
Sekreterare 

Susanne Nilsson  
Sekreterare 

 Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

Birgitta Yngvesson 
SSR 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 
Lärarförbundet 

 Ann-Britt Holmstedt 
Vårdförbundet 

Mats Hellmér 
Lärarnas riksförbund 

 Marina Karlsson 
Vision 
 
 

Ingela Berglund 
Lärarförbundet 
 
 
 

  

   

 


