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Datum 
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Närvarande: 
Pähr Nyström, Susanne Nilsson, Jenny 
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Ann-Britt Holmstedt, Mats Hellmer, Ingela 
Berglund 

Plats & tid 
Kommunhuset, Bildhuggaren,  
kl 13.00-15.00 
 

 

Förvaltningssamverkan 
§ 1 Ärenden vid BUNAU 2017-11-28 

a) Namntävling – Skola 1  
Den nya F-6 skolan som ska byggas har hittils gått under namnet skola 1, då det är den 
första av två planerade F-6 skolor. När namnet på skolan ska bestämmas beslutades att 
ta eleverna i Tibros grundskolor till hjälp. 
 

b) Internkontrollplan 2018  
Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera rutiner och anvisningar gällande 
arbetsprocessen kring nämndens interna kontroll och ta fram förslag på 
internkontrollplan för 2018.  
 

c) Skolans digitalisering i Tibro  
Den 19 oktober 2017 fastställde riksdagen den Nationella digitaliseringsstrategin för 
skolväsendet. Strategin anger inriktning för det långsiktiga arbetet med digitaliseringen i 
skolan fram till och med 2022. Staten kommer att avsätta utbildningsmaterial och stöd 
för det lokala arbetet, men det största ansvaret för att planera, genomföra, finansiera och 
följa upp nödvändiga insatser för att nå målen senast år 2022, ligger hos huvudmännen. 
 

d) Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter Tibro  kommun 
Information kring ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Tibro kommun – ny 
riktlinje och nya blanketter för uppgiftsfördelning. 
 

e) Trafiksituationen för elever boende vid Bråbacka-om rådet till Ransbergs skola  
Ett antal kommunmedlemmar vid Bråbacka-området har tillskrivit barn- och 
utbildningsnämnden och uttryckt sin oro över att skolskjutsreglementets avståndsregler 
innebär att barn/elever boende vid Bråbacka, och som har sin skolgång i Ransbergs 
skola, inte längre är berättigade till skolskjuts. Nämnden konstaterar att ärendet får 
hanteras i enlighet med kommunens fastställda rutiner i gällande skolskjuts reglemente.  
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f) Revidering av reglementet för barn- och utbildnings nämnden  
Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna förslaget till reviderat reglemente för 
barn- och utbildningsnämnden samt föreslå kommunfullmäktige anta reglementet, att 
gälla från och med 2018-03-01. 
 

g) Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2018 
Förslag till sammanträdesdagar och sammanträdestider inför 2018 
 
Arbetsutskottet  Samverkan  Nämnden 

Tisdag, kl 08.30  Måndag, kl 13-15 Tisdag   

 16 januari   22 januari  30 januari 

 20 februari   26 februari  13 mars 

     19 mars  

 10 april   16 april  2 maj 

 15 maj    21 maj   29 maj 

 19 juni    18 eller 20 juni  21 augusti 

     27 augusti   

 18 september   24 september  2 oktober (ons) 

 9 oktober   15 oktober  23 oktober 

 6 november   12 november  20 november 

 27 november   3 december  11 december 
 

h) Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att justera avgiftstaket för 
barnomsorgsavgift till 46080kr per månad. Gäller från och med 1 januari till den 31 
december 2018. 
 

i) REMISS – Riktlinje för beredning av motioner och me dborgarförslag i Tibro 
kommun 
Ett förslag till riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag i Tibro kommun 
har lämnats till barn- och utbildningsmämnden för yttrande. 
 

j) Skolbyggnationen 2017 – projekt nybyggnation skola 1 
Informationen om pågående arbetsprocess kring projektet Nybyggnation Skola 1 
noteras. 
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§ 2  Lönetillägg: lärarlönelyft  

Fråga från Lärarnas Riksförbund angående de lönetilägg som finns för pedagogisk 
personal på Fågelvik. Kommer de att vara kvar efter juni 2017 och vilka är 
lärarlönelyftpengar. Tydlig information till berörd personal efterfrågas snarast.  

Arbetsgivaren tar med sig frågan.   

§ 3 Omställning personal gymnasieskola 

En genomgång av all tillsvidareanställd personal på Fågelvik har gjorts och i dagsläget 
finns inget behov av omplacering eller uppsägning av personal. En genomgång av 
administrativ personal ska göras inför starten av kompetenscenter. Arbetsgivaren 
återkommer i frågan.  

§ 4  Återkoppling från Arbetsmiljöverkets inspektio n 

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion den 30/11. Kallade till inspektionen var 
förvaltningschef, nämndens ordförande och HR-konsult. Syftet var att följa upp att den 
årliga utvärderingen är gjord på förvaltningsnivå. Arbetsmiljöverket avslutade ärendet 
efter inspektionen men kommer att besöka enheter för att följa upp den årliga 
uppföljningen.  

§ 5  Arbetsmiljöfrågor 

 Sunt arbetsliv 

Lärarförbundet efterfrågar mera utbildning inom arbetsmiljöområdet för chefer och 
skyddombud. Förslag är att titta på Sunt arbetslivs material och använda sig av det. HR-
tar med sig frågan.  

§ 6 Mötet avslutas  
 Nästa samverkan sker 2018-01-22.  
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Justeras 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Ann-Britt Holmstedt 
Vårdförbundet 
 

Susanne Nilsson  
HR-konsult/Sekreterare 

 Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

Ingela Berglund 
Lärarförbundet 
 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 
Lärarförbundet 

 Mats Hellmér 
Lärarnas riksförbund 

   

 


