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Plats och tid Bonaren, måndagen den 10 juni 2019 kl 13:00-15:00 
Beslutande Ann-Sofie Törnqvist 

Elizabeth Strid 
Ingela Berglund 
Urban Persson 
Jenny Svanqvist 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Underskrifter 
Sekreterare  Paragrafer §§ 30-33 

 Madelene Wallenius  
Ordförande   
    Per Hallén  
HR-konsult   
   Susanne Nilsson  
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat.  

 
Beslutande organ Samverkan inom Barn & Utbildning (FÖSAM) 
Sammanträdesdatum 2019-06-10 
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
Underskrift  
 Madelene Wallenius 
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 Dnr 2019-000048  

BUN § 30 Ärenden vid BUNAU 2019 
Beslut 

a) Remissyttrande – kostpolicy i Tibro kommun 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås förorda version ett som ”Måltidspolicy och 
riktlinjer för måltidsverksamhet inom Tibro kommun”, men med förbehåll om att 
extra budgetmedel tillskjuts för att täcka barn- och utbildningsnämndens ökade 
kostnader för barn/elevers måltider.  

Barn- och utbildningsnämnden har följande synpunkter på måltidspolicy för 
måltidsverksamhet inom Tibro kommun: 

• Nämnden föreslår en förändring i rubriksättning avsnitt 3.1 till ”Förskolans, skolans 
och fritidshemsverksamhetens måltider”. 

• Nämnden föreslår en skrivning om både religiösa och etiska skäl, ej endast en 
skrivning om etiska skäl. 

• Nämnden föreslår förtydligande i avsnitt 5, uppföljning. Nämnden önskar ett 
förtydligande om vilken efterlevnad och uppföljning som respektive chef inom 
barn- och utbildning ansvarar för samt att det tydliggörs relationen mellan 
måltidschefens ansvar för uppföljning och ansvaret för uppföljning som respektive 
chef inom Barn & Utbildning har.  

• Nämnden föreslår att det tydliggörs vem som beslutar om specialkost. Om detta 
inte finns med i policy och riktlinjer anser nämnden att detta omgående skrivs fram 
i tillhörande rutiner.    

b) Barnomsorg på obekväm tid 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att barnomsorg på obekväm 
arbetstid inte kommer att erbjudas från och med vecka 28, 2019.  

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att fortsatt kunna erbjuda 
barnomsorg på obekväm tid i framtiden. Arbetsutskottet vill ha en redovisning till 
sammanträdet den 17 september 2019. 

c) Översyn av Vuxenutbildning 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ge Barn & Utbildning i uppdrag; 

• att utreda konsekvenser och ge förslag på hur introduktionsprogrammen (IM) och 
administrationen för gymnasieskolan kan organiseras utifrån en förändrad 
vuxenutbildning samt 
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• att utreda konsekvenser och ge förslag på hur Kompetenscenters verksamheter 
kan organiseras utifrån en förändrad vuxenutbildning. 

Redovisning ska ske till arbetsutskottet den 20 augusti 2019 och till barn- och 
utbildningsnämnden den 3 september 2019.  

d) Skolskjutsfri tätort 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efterfrågar beslut från byggnads- 
och trafiknämndens över rekommenderade och ”säkra” skolvägar till 
grundskolorna inom Tibro tätort som möjliggör en skolskjutsfri tätort. 

Skyndsamt beslut efterfrågas, dock 2019-10-31.    

e) Omställningskostnaderna för avvecklingen av Fågelviksgymnasiet 
Omställningskostnaderna för avvecklingen av Fågelviksgymnasiet har till fullo 
redovisats enligt arbetsutskottets begäran.  

Barn- och utbildningsnämnden ska också delges redovisningen vid sammanträdet 
den 18 juni 2019. 

Arbetsutskottet anser att det är av särskild vikt att även kommunstyrelsen får ta del 
av redovisningen. Ordförande får därmed i uppdrag att lyfta frågan med 
kommunstyrelsens ordförande. 

f) Skolorganisationen inom Barn & Utbildning – översyn 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta ge skolchef i uppdrag att utreda en 
eventuell förändrad skol- och ledningsorganisation från och med läsåret 
2021/2022. 

Utredningen ska vara klar 2020-03-31.  

g) Attestantförteckning för barn- och utbildningsnämnden 2019 
 Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta fastställa barn- och 
utbildningsnämndens reviderade attestantförteckning 2019 enligt förändringar i 
upprättat förslag, att gälla från och med 2019-06-01. 

h) Kontroll av skoljuridiska beslut 2019 
Arbetsutskottet konstaterar att rutinen för inrapportering av delegeringsbeslut har 
fungerat tillfredsställande avseende nedanstående beslut; 

Dok.nr. 14000  
Besluts nr: 2019-61 – Avtal gällande köp av tjänst som projektledare för arbete till 
det kommunala aktivitetsansvaret i projektet ”En skola för alla 2019.03.01 – 
2019.12.31 

Dok.nr. 14037  
Besluts nr: 2019-59 – VFU-avtal 
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Sammanställningen över anmälda delegeringsbeslut till barn- och 
utbildningsnämnden per delegat för mars 2019 noteras. 

i) Tillkommande information, rapporter och inbjudningar nummer 7, 2019 
Arbetsutskottet noterar inkomna skrivelser från den egna personalen. 
Arbetsutskottet förväntar sig en återkoppling om förvaltningens fortsatta hantering 
samt vidtagna åtgärder med anledning av inkomna skrivelser.  

Övrig information noteras.  

___________________ 
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 Dnr 14581  

BUN § 31 Budget 
Beslut 

Förvaltningschefen visar en genomgång av verksamhetsuppföljning samt 
budgetuppföljning.  

Prognos 1 2019 visar på ett underskott på -9,7 mnkr.  
Resultatet innefattar omställningskostnader om -3,7 mnkr (omställningskostnader Gymn.  
-1,2 mnkr, Vux -2,0 mnkr, AME -0,5 mnkr) och ökad IKE gymnasiet om -3,1 mnkr. 
Resterande negativa avvikelser om -2,9 mnkr återfinns framförallt inom Kompetenscenter- 
och gymnasieverksamheten. 

Förvaltningens förslag på åtgärder vid budgetavvikelser 

• Översyn - Barnomsorg på obekväm arbetstid inför hösten 2019. Beräknad effekt 
2019 är 0,25 mnkr. 

• Översyn – feriepraktiktjänst årsbudget ca 1,0 mnkr ekonomisk effekt av åtgärd 
beräknas först 2020. 

• Översyn - mini zoo årsbudget ca 1,9 mnkr. 

• Översyn - strukturella förändringar 2019 motsvarande 1,2 mnkr. 

• Utreda - genomlysning av Vux-verksamhet och Kompetenscenter. Ekonomisk 
effekt ej ännu beräknad. En försiktig beräknad effekt 2019 är 1,0 mnkr. 

Totalt ca 3,45 mnkr.      

___________________ 
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 Dnr 14582  

BUN § 32 Hantering av inkommen skrivelse från 
Fritidshemmens personal 

Beslut 

Förvaltningschefen visar samt informerar om den inkomna skrivelsen från fritidshemmens 
personal.  

GRUL jobbar med frågorna och kommer med återrapportering.      

 

___________________ 
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 Dnr 2019-000049  

BUN § 33 Övriga ärenden vid samverkansmöte 2019 
Beslut 

a) Klargörande angående inskickad skrivelse från KC – arbetsmiljö 
Den 18/6 träffas Förvaltningschefen, verksamhetschefen och LR samt lärarförbundet 
för ett möte för klargörande.  

b) Förtydligande angående kostnad friluftsdagar i kommunen  
Lärarnas riksförbund tar upp frågan angående vad kostnaden är för friluftsdagar i 
kommunen. 

Förvaltningschefen tar med sig frågan. 

c) Angående dokumentation inom BUN 
Kommunal vill att förvaltningen undersöker möjligheter till gemensamt digitalt arkiv för 
pedagoger inom BUN.  Man efterlyser ett digitalt arkiv som man dagligen, vid behov, 
med full sekretess spara dokumentation i. Idag saknas denna möjligheten inom BUN 
för pedagogerna. 

Förvaltningschefen informerar  

• Elevdokumentation sker i PMO och Informentor samt ska ligga i respektive 
elevakt. 

• Allmän dokumentation sker i Ciceron.  

Förvaltningschefen tar med sig frågan. 

d) Arbetslagsledare 
Lärarförbundet tar upp frågan angående arbetslagsledare. Ransberg och Smuleberg 
har det idag men inte Häggetorpsskolan.  
 
Vad innebär de? Vad är uppdraget?  
Lärarförbundet vill att en risk och konsekvensanalys bör göras. 
Förvaltningschefen tar med sig frågan. 

e) Kriterier 
Lärarförbundet tar upp frågan angående lönekriterier och vill ha samma kriterier i 
kommunen.  
Förvaltningschefen tar med sig frågan.  

___________________ 
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