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Datum 

2018-02-26 

Närvarande: 

Pähr Nyström, Mattias Gustafsson, Susanne 

Nilsson, Elin Knutsson, Jenny Svanqvist, 

Elizabeth Strid, Ann-Sofie Törnqvist, Ann-Britt 

Holmström, Ingela Berglund, Marina Karlsson, 

Birgitta Yngvesson 

Föredragande: Malena Lundberg 

Plats & tid 

Kommunhuset, Bonaren,  

kl 13.00-14.30 

 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU 2018-02-20 

a) Europeiska socialfondens (ESF) projekt Ung-Arena 

Tibro kommun är tillsammans med åtta andra kommuner, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, delaktiga i Europesiska socialfondens projekt ”Ung Arena 9.0”. I 

projektet har man arbetat fram metoder för att fånga upp, aktivera och motivera 

ungdomar som står utanför utbildningssystem och arbete. 

 

b) Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 2018 

Kommunen har ett kommunalt aktivitetsansvar för ungdommar som är folkbokförda i 

kommunen. Detta ansvar omfattar ungdomar fram till 20-årsdagen. Aktivitetsansvaret 

innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av 

ansvaret och vid behov bidra med insatser. 

 

c) Internkontroll av barn- och utbildningsnämndens prognosarbete (prognos 2, 2017)  

Barn- och utbildningsmämnden föreslås besluta godkänna ekonomiavdelningens 

granskning av förvaltningens och nämndens prognosarbete samt att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att 

förbättra/utveckla prognosarbetet. 

 

d) Barn- och utbildningsnämndens uppföljning 2017 - ekonomi 

Barn- och utbildningsmämnden föreslås fastställa den ekonomiska delen av nämndens 

verksamhetsberättelse 2017. Arbetsutskottet uppdrar förvaltningen att påbörja 

processen kring rekrytering av en Verksamhetscontroller. 

 

e) Internkontrollplan 2018 

Barn- och utbildningsmämnden har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Barn- 

och utbildningsmämnden har även tagit del av en sammanställning av de av 

verksamheterna genomförda risk- och väsentlighetsanalyserna.  
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f) Systematisk kvalitetsarbete uppföljning 1 

Barn- och utbildningsmämnden föreslås godkänna informationen utifrån presenterat 

resultat i förskola och grundskola. Barn- och utbildningsmämnden föreslås uppdra åt 

förvaltningen att fortsätta utveckla processer och rutiner för det fortsatta arbetet med 

kvalitet inom särskolan och Kompetenscenter. 

 

g) Aktuell förskolekö och elevstatistik 2018 

Redovisning av aktuell barnomsorgskö, antalet inskrivna barn i förskola/dagbarnvårdare 

samt antal barn födda 2002-2018 som bor i Tibro kommun. Förvaltningen får i uppdrag 

att påbörja processen kring rekrytering av dagbarnvårdare. 

 

h) Dataskyddsförordningen – barn- och utbildningsnämndens förberedelsearbete 

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen (PuL) att gälla och företag, organisationer 

och myndigheter ska då fylla EUs nya dataskyddsförordning, General Data Protection 

Regulation eller GDPR som förordningen ofta benämns, och den svenska 

kompletterande dataskyddslagen som kommer att beslutas av Riksdagen inom kort.  

§ 2  Hantering löneöversyn 

På grund av chefsbyten på Smuleberg och Häggetorp så kan inte individuell lön sättas 

under 2018 år löneöversyn. Arbetsgivaren föreslår att största delen av utrymme läggs 

som ett generellt påslag och en mindre del av utrymme används för att göra strukturella 

satsning på enskillda medarbetare.  

Fackliga har inget att erinra mot förslaget då det inte går att lösa på annat sätt, men 

påpekar att hanteringen är ett undantag.  

§ 3  Rekrytering rektor Häggetorp 

Tre personer är inbokade för intervju. En person är intervjuad och två personer skall 

intervjuas under morgondagen den 27/2.  

§ 4 Utredning administration 

Malena Lundmark har fått i uppdrag att utreda administrationen för Barn och Utbildning. 

Utredningen kommer delas in i olika steg och första steget är en nulägesanalys. 

Kansligruppen blev informerade på kanslimötet måndagen den 19/2.   

§ 5 Kriterier förskolan 

 Lärarförbundet tar upp att lönekriterier för förskolan har lyfts i LOSAM utan några 

förankringar.   

§ 6 LOSAM 

 Lärarförbundet tar upp att i dagsläget är LOSAM på olika skolor varje gång och det 

medför att alla inte kan vara med. Arbetsgivaren tar med sig detta till ledningsgruppen. 
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§ 7 Arbetsmiljö 

 I mars månad är det dags för skyddsronder. 

§ 8  Övrigt 

 Höstterminen 2018 under vecka 44 kommer det vara studiedagar. Tidigare har lärarna 

varit lediga denna vecka. 

§ 8 Mötet avslutas 

 Nästa samverkan sker den 19 mars 2018. 
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Justeras 
 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Mattias Gustavsson 

Tf ordförande 

Susanne Nilsson  
HR-konsult 

 Elin Knutsson 
Sekreterare 

Ingela Berglund 

Lärarförbundet 

 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 

Lärarförbundet 

 Birgitta Yngvesson 

SSR 

Ann-Britt Holmstedt 

Vårdförbundet 

 Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

Marina Karlsson 

Vision 

  

   

 


