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Datum 

2018-12-03 

Närvarande: 

Pähr Nyström, Madelene Wallenius, Susanne 

Nilsson, Jenny Svanqvist, Ann-Sofie Törnqvist, 

Ingela Berglund, Marina Karlsson, Birgitta 

Yngvesson, Elizabeth Strid, Urban Persson, 

Anders Larsson 

 

Plats & tid 

Kommunhuset, Bonaren,  

kl. 13.00-14:00 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU 2018-11-27 

a) Aktuell förskolekö och elevstatistik 2018 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås notera redovisad statistik, avseende antalet 

inskrivna barn i förskola/fritidshem, aktuell barnomsorgskö samt antal barn födda 2003 – 

2018 boende i Tibro kommun. 

 

b) Maxtaxa, fastställda bidragsramar 2019 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut eftersom avgiftsnivåerna för 2019 

inte har levererats från Skolverket. Beslut om avgiftstak för 2019 kommer att kunna 

fastställas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2018. 

 

c) Statsbidrag till barn och utbildningsnämnden, 2019 

Arbetsutskottet konstaterar att Skolverkets statsbidrag utgör en viktig del av barn- och 

utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar.  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta godkänna nulägesbeskrivningen av 

statsbidrag inför budgetåret 2019. 

 

d) Upptagningsområde för barn- och elever till förskola/skola läsåret 2019/2020 - 

2023/2024 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta fastställa upptagningsområden för 

förskoleklass och grundskola från och med läsåret 2019/2020 – 2023/2024 i enlighet 

med upprättat förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att de elever som börjar förskoleklass 

läsåret 2019/2020, och inte får plats på Smulebergskolan (Baggeboskolan), fullföljer sin 

utbildning vid placerad skola.  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ge förvaltningen i uppdrag att redovisa 

ett förslag till hur Tibro tätort kan göras skolskjutsfri från och med läsåret 2020/2021. 
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e) Motion angående integration av nyanlända 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

Utifrån vad som framkommer av utredningen så bedömer barn- och utbildningsnämnden 

att motionärernas förslag redan är lagstadgade, pågående eller att förslaget inte har stöd 

i lagstiftningen. Motionen bör därför avslås. 

 

f) Internkontrollplan 2019 för barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås notera informationen om nämndens ansvar för 

den interna kontrollen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa nämndens risk- och 

väsentlighetsanalys vid nämndens möte 11 december 2018. 

 

g) Ansökan om att starta fristående förskola i Tibro kommun 

Ärendet utgår eftersom förvaltningen är i behov av ytterligare beredningstid av 

inkommen ansökan om att få starta en enskild förskola i Tibro kommun. 

 

§ 2  Återkoppling risk- och konsekvensanalys 

Den 19 november gjordes en partsgemensam  riskanalys inför besparingar i budget 

2019. Resultatet av riskanalysen är att det är de besparingar som sker inom förskolan 

som riskerar att ge negativa konsekvenser för arbetsmiljön.  Se bilaga 

§ 3 Ansökan om ny fristående förskola  

Molekylen har ansökt om att få bedriva enskild förskoleverksamhet i Tibro kommun. 

Molekylen har en naturvetenskaplig inriktning med en islamsk profil. 

 

Med största sannolikt är beskedet positivt från nämnden i början av nästa år. 

Förvaltningens förhoppning är att Molekylen startar vid halvårsskiftet, i samband med 

avvecklingen av förskolan Fjärilen. 

§ 4  Bemanning Ransberg 

Johan Wernvik blir rektor from 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019.  

Johan kommer att ha kvar sitt uppdrag med det systematiska kvalitetsarbetet med stöd 

av Marie Ahlander. 

Daniel Bodin återgår till sin grundtjänst. 

 

§ 5 Antal sparade semesterdagar 
1 januari 2018 kom nya bestämmelser kring sparad semester och antalet dagar som du 
har rätt att spara minskade från 40 till. Arbetstagare som den 31 december 2017 har fler 
än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod 
så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.  

 

De nya bestämmelserna gäller inte lärarförbundens avtalsområde som även fortsätt kan 

ha 40 sparade semesterdagar.  
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§ 6  Fösam hanteras i Ciceron Assistent 
From januari så kommer FÖSAM att hanteras i Ciceron Assistent – mao utskick av 
kallelse med dagordning, handlingar samt protokoll. 
 
Detta görs för att öka kvalitén, tillgängligheten, sökbarheten av handlingar och beslut i 
FÖSAM samt för att minska förvaltningens sårbarhet vad gäller möteshanteringen i 
Ciceron. 

 

 

§ 7  Övriga ärende 

  

§ 8 Mötet avslutas 

 Nästa samverkan sker den 21 januari 2019. 
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Justeras 
 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Madelene Wallenius 
Sekreterare 

Marina Karlsson 
Vision 

 Elizabeth Strid 
Lärarförbundet 

Ingela Berglund 

Lärarförbundet 

 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 

Lärarförbundet 

 Birgitta Yngvesson 
SSR 

Urban Persson 
Lärarnas riksförbund 

  

   

 


