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Plats och tid Bonaren, måndagen den 13 maj 2019 kl 13:00-14:00 
Beslutande Urban Persson 

Elizabeth Strid 
Ann-Sofie Törnqvist 
Ingela Berglund 
Jenny Svanqvist 
 
 
 
Elizabeth Strid   Ann-Sofie Törnqvist 
Lärarförbundet   Lärarförbundet 
 
 
 
Urban Persson   Ingela Berglund 
Lärarnas riksförbund  Lärarförbundet 

  
 
 
Jenny Svanqvist 
Kommunal 

 
Underskrifter 
Sekreterare  Paragrafer §§ 23-29 

 Susanne Nilsson  
Ordförande   
 Per Hallén  
HR-konsult   
 Susanne Nilsson 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat.  

 
Beslutande organ Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM) 
Sammanträdesdatum 2019-05-13 
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
Underskrift  
 Susanne Nilsson 
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 Dnr 2019-000048  

BUN § 23 Ärenden vid BUNAU 2019 
Beslut 

a) Budgetuppföljning prognos 1, 2019 
Arbetsutskottet konstaterar att barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
prognostiserat underskott med 9,7 tkr vid budgetuppföljning 2019, prognos 1. 
Arbetsutskottet inväntar den slutliga redovisningen av budgetuppföljning prognos 1 
till nämndens sammanträde den 21 maj 2019 och förvaltningens redovisning av 
förslag till vidtagna åtgärder för en budget i balans 2019. 

Med anledning av prognosen föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta om 
månadsvisa budgetavstämningar vid varje sammanträde med barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott från och med september 2019.  

Förvaltningen får i uppdrag att till arbetsutskottet den 4 juni 2019 redovisa 
omställningskostnaderna för avvecklingen av Fågelviksgymnasiet.  

b) Ansökan om att starta fristående förskola i Tibro kommun 
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att hyreskontraktet på den lokal där 
förskoleverksamheten är tänkt att bedrivas är alltför kort, i nuläget endast ett års 
förhyrning. Nämnden anser att det korta hyreskontraktet ur såväl ett 
barnperspektiv som kommunperspektiv kan innebära påtagligt negativa 
konsekvenser. Barn som skrivs in i verksamhet kan få komma att byta förskola och 
därmed avbryta relationer redan efter ett år samtidigt som det orsakar stora 
organisatoriska svårigheter för kommunens hela förskoleplanering.  

Med anledning av ovanstående föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att 
inte godkänna Föreningen för Personal Kooperativa Förskolan Molekylen som 
huvudman för att bedriva förskoleverksamhet i Tibro kommun.   

c) Kontroll av skoljuridiska beslut 2019 
Arbetsutskottet föreslås konstatera att rutinen för inrapportering av 
delegeringsbeslut har fungerat tillfredsställande avseende nedanstående 
granskade beslut; 

Dok.nr. 13758 Beslutsnr: 2019-40 – Ansökan om att behålla förskoleplats i 
Skövde kommun 

Dok.nr. 13791  Beslutsnr: 2019-36 – Förskolechefs beslut om ansökan om 
    förskoleplats för barn som inte är folkbokförd i Tibro kommun 

Sammanställningen över anmälda delegeringsbeslut till barn- och 
utbildningsnämnden  
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per delegat för februari 2019 noteras. Arbetsutskottet konstaterar att inga 
delegeringsbeslut/anmälan om kränkande behandling har anmälts från rektor vid 
Kompetenscenter. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka orsaken. 

d) Revisionens granskning av Tibro kommuns protokoll 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ställa sig bakom Kommunlednings-
kontorets förslag till svar på revisionens granskning av Tibro kommuns protokoll.  

e) Tillkommande information, rapporter och inbjudningar nummer 5-6, 2019 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att involvera 
Samhällsbyggnadsnämnden/Byggnads- och trafiknämnden i hanteringen kring 
ärendet avseende medborgarförslagen av utebandyplan på Ransbergs skola.  

Övrig information noteras.      

___________________ 
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 Dnr 14301  

BUN § 24 Information budget 
Beslut 

Inför 2020 kommer förvaltningen behöva göra effektiviseringar. De förslag som 
förvaltningen har lagt idag är följande:  

• OB-tid på förskolan  
• Stänga Mini Zoo 
• Ta bort feriepraktiken på sommaren 
• Omorganisera vuxenutbildningen  

___________________ 
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 Dnr 14302  

BUN § 25 Information friskolor 
Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att hyreskontraktet på den lokal där 
förskoleverksamheten är tänkt att bedrivas är alltför kort, i nuläget endast ett års 
förhyrning. Nämnden anser att det korta hyreskontraktet ur såväl ett barnperspektiv som 
kommunperspektiv kan innebära påtagligt negativa konsekvenser. Barn som skrivs in i 
verksamhet kan få komma att byta förskola och därmed avbryta relationer redan efter ett 
år samtidigt som det orsakar stora organisatoriska svårigheter för kommunens hela 
förskoleplanering.  

Med anledning av ovanstående föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att inte 
godkänna Föreningen för Personal Kooperativa Förskolan Molekylen som huvudman för 
att bedriva förskoleverksamhet i Tibro kommun. 

Diskussioner med Raul Wallenberg pågår och inget är klart ännu.  

___________________ 

 



 Sida 7 (10) 

 Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM) 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2019-05-13  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 
 

 
 

 Dnr 14303  

BUN § 26 Rekrytering rektor Häggetorp 
Beslut 

Rekrytering pågår. 3 personer kallade till intervju och sista intervjun är den 23 maj.  

___________________ 
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 Dnr 14304  

BUN § 27 Rekrytering biträdande rektor Nybo 
Beslut 

Annons ligger ute och det är 15 stycken sökande hittills. Intervjuerna är inbokade till den 
22 och 23 maj. 

___________________ 
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 Dnr 14305  

BUN § 28 Reflektion skolchef 
Beslut 

Förvaltningschefen informerar om att vi kommer att behöva se över organisationen kring 
elevhälsan och ledningen av denna. I lagstiftningen krävs en verksamhetschef för 
skolhälsan. Förvaltningen återkommer med förslag till organisationsändring inom kort.  

___________________ 
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 Dnr 2019-000049  

BUN § 29 Övriga ärenden vid samverkansmöte 2019 
Beslut 

a) Lärarförbundet lyfter att många förskollärare inom förskolan går ner i tid för att de 
inte orkar arbeta heltid. Arbetsgivaren tar med sig frågan. 

b) Lärarförbundet har fått till sig från sina medlemmar att de saknar återkoppling på 
rapporterade tillbud. Den som rapporterar får inte veta om frågan arbetas med. 
Arbetsgivaren tittar idag på olika system för elektronisk rapportering som både gör 
det lättare att rapportera och att få återkoppling, och har en önskan att införa det. 

c) Kommunal lyfter att medarbetare inom AME inte fått återkoppling på sin nya lön. 
AG tar med sig frågan.  

___________________ 
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