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

 

Datum 
2017-11-15 

Närvarande: 
Pähr Nyström, Susanne Nilsson, Jenny 
Svanqvist, Elizabeth Strid, Ann-Sofie Törnqvist, 
Ann-Britt Holmström, Mats Hellmer, Ingela 
Berglund 

Plats & tid 
Kommunhuset, Bonaren,  
kl 13.00-15.00 
 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU 2017-11-07 

a) Tibro kommun och skolverket – uppdraget Samverkan för bästa skola 
Informationen och dialogen kring Nyboskolans medverkan i Skolverkets insats 
Samverkan för bästa skola noteras. 
 

b) Omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att verksamheten enbart tar emot barn i 
åldrarna 1-6 år inom pedagogisk omsorg. 
 

c) Musikskolans huvudmannaskap 
Arbetsutskottet vill diskutera huvudmannaskapet och skapandet av den framtida musik-
/kulturskolan i Tibro kommun med presidiet för kultur- och fritidsnämnden och uppdrar år 
berörda förvaltningschefer att snarast anordna en sammankomst. 
 

d) Inspektion av Arbetsmiljöverket 
Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt förberedelse inför kommande 
inspektionsuppföljing med Arbetsmiljöverket (AMV) den 20 november 2017. 
 

e) REMISS – Riktlinjer för lokalförsörjning i Tibro kommun 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ställa sig bakom förslaget till Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Tibro kommun, med påpekande att riktlinjen även bör inkludera 
kommunens principer för internhyra och internavtal. 
 

f) REMISS – Prislista mark inom detaljplanerat område, Tibro 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta avstå från att lämna synpunkter över 
förslaget på ny prislista för mark inom detaljplanerat område i Tibro kommun. 
 

g) Uppföljning av Introduktionsprogrammet 2017, Fågelviksgymnasiet 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås notera uppföljningsstatistik kring 
Introduktionsprogrammen för första delen av höstterminen 2017.  
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h) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret, 2017 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås notera uppföljningsstatistik kring den kommunala 
aktivitetsansvaret för första halvan av höstterminen 2017. 
 

i) Budget för barn- och utbildningsnämnden 2018 
Med anledning av kommunstyrelsens beslut avseende ramar för 2018 krävs det att barn- 
och utbildningsnämnden vidtar åtgärder för att nå ekonomisk balans. Inför 2018 har 
nämnden/förvaltningen att hantera ett sparbeting på 1% (2,15 milj.kr) samtidigt som det 
saknas driftpengar för de två oöppnade avdelningarna på Snickarvallen. 
 

j) Skolbyggnationen 2017 – projekt nybyggnation skola 1 
En föredragning av funktionsprogrammet samt en lägesbeskrivning kring 
konsultuppdraget om en eventuell flytt av Nyboskolans verksamhet till Fågelviks lokaler 
ska ske vid arbetsuskottets sammanträde sammanträde den 28 november 2017. 
 

k) Aktuell förskolekö samt elevstatistik under 2017 
Redovisning av aktuell barnomsorgskö, antalet inskrivna barn i förskola/dagbarnvårdare 
samt antal barn födda 2002-2017 som bor i Tibro kommun. 

§ 2  Placering av barn i förskolan 

Fråga från kommunal hur placering av barn till de olika förskolorna görs. En upplevelse 

från medarbetarna är att många barn som inte har svenska som modersmål hamnar på 

samma förskolor. Förskolecheferna Sofia Andersson och Bånita Kron svarar att 

fördelning sker främst sker utifrån önskemål och upptagningsområde. De är medvetna 

om situationen och arbetar med frågan. Information kring arbetet med fördelning 

kommer att ske på förskolornas APT i november.    

§ 3 Organisationförändring ledningsgruppen – samverkan inför beslut.  

 Se bifogad organisationsbeskrivning 

Förändringen sker för att skapa en mera effektiv ledningsgrupp som kan arbeta mera 
strategiskt. Det operativa arbetet ska utföras i respektive undergrupp och frågor kommer 
att till och från ledningsgrupp och undergrupper via utsedda reprecentanter.   

Fackliga parter har inget att erinra. 

§ 4  Organisationsförändring stab – samverkan inför beslut 

Se bifogad organisationsbeskrivning  

Fackliga parter har inget att erinra. 
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§ 5  Handlingplan årlig uppföljning SAM 
 Se bifogad plan. 

Årlig utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett på alla enheterna inom 
förvaltningen. Resultatet av dessa har i ledningsgruppen satts samman till en 
handlingsplan för förvaltningen som gäller under läsårtet 2017/2018.  

Fackliga parter har inget att erinra, men påpekar att anmälan kring tillbud, arbetsskador 
och hot och våld också är ett områpde som behöver ses över. Mötet enas om att ta med 
frågan till nästa års utvädering.  

§ 6 Översättning till olika språk - Välkommenhäfte i förskolan 

 Arbetet är påbörjat och några häften är klara för att fördela ut i verksamheten. Fortsatt 
arbete för att översätta tilll fler språk diskuteras.  

§ 7 Anställning av obehörig personal 
  

Fråga kring hur personer anställs och med vilka titlar. Stämmer titel och utbildning 
överens? 
 

 Arbetsgivaren tar med sig frågan 
 

§ 8 Arbetsbeskrivning för personal i förskolan 

 Lärarförbundet efterfrågar arbetsbeskrivningar för personal inom förskolan. Vad ska 
förskolllärare resp outbildad personal göra. Då det är många obehöriga på en enhet blir 
arbetsbelastningen på förskollärarna tyngre eftersom vissa arbetsuppgifter bara kan 
utföras av utbildad personal.  

 Arbetsgivaren tar med sig frågan till förskolecheferna.  

§ 9 Arbetsmiljöfråga – tillgänglighet 

 Lärarförbundet har fått till sig att medarbetare har fått ”tuffa” mail från chefer under 
helger, vilket har gjort att de har kännt oro och obehag. Lärarförbundet påpekar att det är 
olämpligt att skicka sådana mail på helger.  

 Arbetsgivaren tar med sig frågan till ledningsgrupp och ska uppmana cheferna att tänka 
på vilka frågor som mailas samt att inte skicka mail när medarbetare är lediga.  

§ 10  Övriga frågor 

 Mötestider för FÖSAM och förläggning av facklig tid. 

 Då facklig tid samt samverkanmöten på måndagar stör delar av verksamheten önskar 
arbetsgivaren att byta mötes tid och dag för FÖSAM för att facklig tid ska kunna 
förläggas till annan tid än måndagar. Fackliga reprecentanterna har inget emot att byta 
tid och dag, men ser inte att det är möjligt förrän höstterminen -18. Arbetsgivaren 
återkopplar till ledningsgruppen och frågan om vilken dag och tid som samverkan ska 
flyttas till tas upp i FÖSAM igen under våren.  
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Övertalighet Fågelvik 

 Information kring processen för eventuellt avslut och omplacering önskas av personal på 
Fågelvik.  

 Arbetet med att se över ev övertalighet har påbörjats och information kommer att lämnas 
så snart som möjligt.  

§ 11 Mötet avslutas 
 Nästa samverkan sker den 6 december, kl 13.00 
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Justeras 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Mattias Gustavsson 

Tf ordförande 

Susanne Nilsson  
HR-konsult/Sekreterare 

 Elin Knutsson 
Sekreterare 

Ingela Berglund 

Lärarförbundet 

 

 Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

Ann-Sofie Törnqvist 

Lärarförbundet 

 Mats Hellmér 

Lärarnas riksförbund 

Jenny Svanqvist 
Kommunal 

  

   

   

 


