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Datum 

2018-09-24 

Närvarande: 

Pähr Nyström, Jenny Svanqvist, Elizabeth Strid, 

Ann-Sofie Törnqvist, Marina Karlsson, Ingela 

Berglund, Urban Persson 

Plats & tid 

Kommunhuset, Bonaren,  

kl 13.00-14.30 

 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden BUN AU 17/9 

a) Aktuell förskolekö och elevstatistik 2018 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår notera redovisad statistik, avseenden antalet inskrivna 

barn i förskola/fritidshem, aktuell barnomsorgskö samt antal barn födda 2003-2018 boende i 

Tibro kommun. 

 

b) Remiss avseende revidering av västbus riktlinjer 2019-2020 

Ärendet bordläggs och behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 oktober 2018. 

 

c) Barn- och utbildningsnämndens prioriterande mål 2019 

Föreslaget till barn- och utbildningsnämndens prioriterande mål, motiv och måluppfyllelse för 

2019 godkänns. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att utforma strategier för respektive mål utifrån diskussionen vid 

dagens sammanträde, att redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2 

oktober 2018. 

 

d) Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning 3, 2018 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta godkänna redovisad uppföljning av nämndens 

verksamhetsområde för verksamhetsåret 2017-2018 utifrån nämndens systematiska 

kvalitetsarbete. 

 

e) Prioriterande utvecklingsområde 2018-2020 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ställa sig bakom verksamhetens sju prioriterande 

utvecklingsområden för 2018-2019; Digitalisering, Samverkan för bästa skola, Nya pedagogiska 

lärmiljöer – Baggeboskolan, Översyn av administrationen, Försteläraruppdrag 2018-2020, 

Systematiska kvalitetsarbetet samt Elevhälsoarbetet.  
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f) Motion om Tibro folkbiblioteks roll i lärande 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 

om Tibro folkbiblioteks roll i lärande 

 

g) Uppföljning av Introduktionsprogrammen 2018 

Barn och utbildningsnämnden föreslås notera uppföljningsstatistiken kring 

Introduktionsprogrammen, terminsstart höstterminen 2018. 

 

h) Europeiska socialfonden (ESF) ESF-projekt Ung-Arena 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att Kompetenscenter inom sin budget skall 

prioritera arbetet med unga ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). 

 

i) Attestentförteckning för Barn- och utbildningsnämnden 2018 

Arbetsutskottet godkänner reviderad attestantförteckning för barn- och utbildningsnämnden, att 

gälla från och med 1 juni 2018. 

 

j) Tillkommande information, rapporter och inbjudningar nummer 6, 2018 

Skolchef samt Verksamhetschef Kompetenscenter får i uppdrag att skapa ett nämndsärende 

kring den fortsatta hanteringen av Arbetsmarknadsenhetens uppdrag kontra drift av Mini-ZOO. 

 

Ordförenade och skolchef anmäls till avstämningskonferensen för Utbildning Skaraborg den 1 

oktober 2018 i Skövde. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att efterfråga hos Samhällsbyggnad om en uppdaterad karta över 

kommunens ”säkra skolvägar”. 

 

§ 2  Info kring rekrytering rektor Ransberg  
 
Intervjuerna av kandidaterna till tjänsten som rektor på Ransbergs skola kommer att ske 
den 26 och fr den 29 september. Susanne kommer att informera ytterligare om 
detaljerna. 

§ 3  Rekrytering förskolechef 

Ansökningstiden till tjänsten som förskole rektor går ut on den 26 september. HR-konsult 

mailar info kring intervjuer samt ansökningshandlingar efter att ansökningstiden har gått 

ut. 

§ 4 Arbetsmiljö 

Det nya avtalet med Lärarförbunden innehåller nya krav avseende arbetsmiljön för 

personalen. Arbetsgivaren återkommer när tid getts för analys och beslut om åtgärder 

med anledning av det nya avtalet. 

§ 5 Övriga ärenden 

LR lyfte frågan om vad som händer nu när det nya avtalet är klart. Framförallt avseende 

hur lönedelgivningssamtalen skall hanteras med tanke på att det gått så lång tid, och att 

det är flera nya rektorer på våra skolor. Efter diskussion kom mötet fram till att 

lärarfacken tar kontakt med personalchefen för denna fråga. 
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Arbetsgivaren informerade att staben avser att besöka de olika verksamheternas APT 

under hösten. Syftet är att presentera stabens olika funktioner/personer, och att berätta 

om förvaltningens viktigaste utmaningar. 

Frågan om tid för gemensam APT. Fritidspersonal och övriga pedagoger efterlyses. 

Arbetsgivaren informerar att detta är en fråga som resp. rektor har ansvar för.  

 

Lärarförbundet lyfte på nytt frågan om det finns något avtal som reglerar planeringstid för 

förskollärare och fritidspersonal. Arbetsgivaren återkommer i denna fråga.  

Arbetsgivaren lämnade en kort lägesrapport avseende ”Förstelärarorganisationen”. 18 

förstelärare är utsedda. 17 på 2 år och en på 1 år. Resp. uppdragsområde har en 

rektor/stabsfunktion med samordnings, och uppföljningsansvar. Under 2018-20 kommer 

förstelärarorganisationen att följas upp kontinuerligt 2-3 gånger per år. Även 

arbetsutskott och nämnd kommer att delta vid några av dessa uppföljningstillfällen. 

Utförlig information kring förstelärarskapet finns att hitta på Inredan. 

 

§ 6 Mötet avslutas 

 Nästa samverkan sker den 15 oktober 

 

Justeras 

 

 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

  

Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

 Ingela Berglund 

Lärarförbundet 
 

Ann-Sofie Törnqvist 

Lärarförbundet 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Urban Persson 
Läranas Riksförbund 

  

Marina Karlsson 
Vision 

 

  

   

   


