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DANSFÖRESTÄLLNING. Gav tre föreställningar på Vintergatan

Good girl 
med viktigt 
budskap

 Tre föreställningar av Good 
girl framfördes nyligen på 
Vintergatan i Tibro för års-
kurs sju, åtta och nio.

 Helen Lundahl, lärare på 

Nyboskolan, säger att elev-
ernas reaktion på föreställ-
ningen blev positiv.

–  Särskilt i nian förstod 
man arbetet inför föreställ-
ningen eftersom de själva 
tränat till polonäsen.

Om Nyboskolans traditio-
nella polonäs:

–  De framförde sina dan-
ser för föräldrar och vänner 
en onsdagkväll före julav-

slutningen och för hela sko-
lan på avslutningsdagen. 

Några synpunkter som 
eleverna själva lyfte i dis-
kussionen efter Good girl 
var enligt Helen de här.

– Föreställningen är vis-
serligen starkt tjejbetonad. 
Men även killarna känner 
ju krav att prestera och en 
ängslan över att inte passa 
in.

– Några av killarna nämn-
de att det här inte är något 
som man pratar mycket om 
över könsgränserna, detta 
att det är viktigt att veta hur 
tjejer mår och tänker och 

vice versa.
Som SLA berättade i hös-

tas har Insight dance dan-
sat sedan 2010 och länge 
planerat att skapa en dans-
föreställning. 2016 gjorde 

man slag i saken och sedan 
dess har dansföreställningen 
Good girl utvecklats till det 
den är i dag.

Anita Enocksson

 Dansföreställning Good 
girl är sprungen ur tjejers 
tankar kring alla krav 
som de upplever. Att 
vara perfekt på alla sätt 
och passa in i mallen.

Good girl speglar den press som många unga kvinnor känner. FOTO: ANITA ENOCKSSON

SCB:s attitydundersökning 
genomförs vartannat år och 
visar hur invånarna ser på 
sin hemkommun. I Tibro 
gjordes den i höstas. Den 
baseras på svaren från 800 
Tibrobor i åldrarna 18-84 år. 
42 procent av de tillfrågade 
besvarade enkäten.

 Noterbart är att jämfört 
med snittet är det en något 
högre andel Tibrobor som 
känner sig otrygga.

 37 procent anser att de 
inte kan känna sig trygga 
när de vistas utomhus på 
kvällar och nätter. En högre 
andel kvinnor än män kän-
ner så, främst invånare i ål-
dersgrupperna 25-34 år och 
75-84 år.

Full respekt
Kommunalrådet Rolf Eriks-
son (S) säger i ett pressmed-
delande.

– Jag har full respekt för 
att människor inte känner 
sig trygga. Men jag funde-
rar över om det kan bero på 
att det har varit ett så stort 
fokus i riksmedia på grova 
våldsbrott och överfall mot 
kvinnor det senaste året? 
Brottsstatistiken visar ju att 
våldsbrott är oerhört ovan-
liga i vår kommun.

Tibroborna är dock mer 
nöjda än genomsnittet när 
det gäller möjligheterna 
att nå sina politiker. Värde-
ringen av invånarnas möjlig-
het till insyn och inflytande 
över kommunala beslut är i 
nivå med snittet liksom för-
troendet för politikerna och 
uppfattningen att de arbetar 
för kommunens bästa.

Öppen dialog
–  Det här är en fråga som 
vi tar på yttersta allvar och 
som vi ständigt arbetar med 
på olika sätt. Vi värnar verk-
ligen om att ha en öppen dia-
log med Tibros invånare och 
företag, säger  Eriksson.

 De områden som stick-
er ut positivt är förskola, 
grundskola och synen på 
arbetsmöjligheter medan 
betyget för gymnasieskolan 
minskat.

 34 procent kan starkt re-
kommendera vänner och 
bekanta att bosätta sig i Ti-
bro. En stor andel uppskat-
tar utbudet av fritidsakti-
viteter, idrottsevenemang 
och möjligheter till natur 
och friluftsliv. Men man vill 
ha ett större kultur- och nöj-
esutbud.

 Likt tidigare år får Tibro 

ett bra helhetsbetyg. Jäm-
fört med alla kommuner har 
Tibro högre värden för bland 
annat förskola och skola, 
äldreomsorgen, gatu- och 
vägunderhåll,  kultur- och 
fritidsverksamhet, vatten-
försörjning och avlopps- och 
renhållningsservice.

Kommunens bemötande 
och tillgänglighet skattas 
också högre än genomsnit-
tet.

Högst betyg
 Allra högst betyg i under-
sökningen får dricksvatten, 
vattenförsörjning och av-
loppshantering medan lägst 
betyg ges till gymnasiesko-
lan, snöröjningen och utbu-
det av teater och konserter.

Något annat som också 
förvånar Eriksson är att 
räddningstjänsten har fått 
ett lägre värde (7,1) än snit-
tet (7,8).

Förvånad
–  Jag är förvånad över att 
räddningstjänsten inte är 
lika högt skattad i Tibro som 
i andra kommuner. Även om 
huvudstyrkan finns i Skövde 
har vi en väl fungerande del-
tidsbrandkår som snabbt är 
på plats.

När det gäller det samlade 
värdet för Nöjd-Inflytande-
index (NII) ligger Tibro lägre 
än snittet för de deltagande 
kommunerna, 38 för Tibro 
jämfört med 40. Tibro har 
här tappat från ett värd på 
47 2015.

Anita Enocksson
Tibroborna uppskattar kommunens service och utbudet av fritidsmöjligheter men vill ha 
ökad trygghet uppger kommunalrådet Rolf Eriksson (S). FOTO: ANITA ENOCKSSON/ARKIV

SCB:.S MEDBORGARUNDERSÖKNING. 42 procent svarade

Tibrobors svar förvånar
ENKÄT. SCB:s medborgarundersök-
ning visar att Tibroborna uppskattar 
kommunens service. Men flera kvin-
nor har svarat att de inte känner sig 
trygga och räddningstjänstens sänkta 
betyg förvånar.
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Samuel Willner från sam-
hällsbyggnadsnämnden och 
barn och utbildningsnämn-
dens ordförande Ann-Marie 
Wahlström (S) passade på 
att  uppvakta skolorna med 
tårta och prischeckar på 
5 000 kronor.

Fyra förslag
Totalt hade fyra namnför-
slag inkommit berättar 
Samuel Willner:

– Två skolor hade ju sam-
ma förslag, Baggebosko-
lan. Det tredje förslaget var 
Törneboskolan, en mix av 
ortsnamnen Hörnebo och 
Tibro. Lite uppfinningsrikt 
kan man tycka.

Det fjärde var inspirerat 
av möbelkommunen Tibro 
och möbelsnickeriets vagga 
i Hörnebo. Sågklingsskolan 
löd  det förslaget.

 Det var faktiskt ingen 
enig nämnd som klubbade 
Baggeboskolan avslöjar 

buns ordförande Ann-Marie 
Wahlström (S).

Törneboskolan
– Majoriteten ville att sko-
lan ska heta Baggeboskolan 
medan oppositionen rös-
tade för Törneboskolan.

Den nya F-6-skolan är 
budgeterad till 205 miljoner 
kronor. Till den summan 
ska läggas investeringar för 

gång- och cykelvägar kring 
skolan.

Den nya hallen kom-
mer att få egen sporthall 
och kommer att byggas en 
knapp kilometer från Tibro 
bibliotek och sim- och ishal-
lar.

Den var den 30 juni 2016 
som Tibros politiker i kom-
munfullmäktige beslöt att 
den första av två planerade 

F6-skolor ska byggas. De-
taljplanearbetet beräknades 
bli klart i slutet av förra året.

 Fullmäktige har även 
klubbat att den första av de 
två planerade skolorna i cen-
trala Tibro ska vara klar för 
inflyttning senast augusti 
2019 uppger Tibro kommun 
på sin hemsida. 

Anita Enocksson

Samhällsbyggnads projektledare 
Samuel Willner bjöd på tårta.

NAMNTÄVLING. Nu är det klubbat

Skolan ska heta Baggeboskolan
 Den nya skolan mellan 
Tibro och Hörnebo ska 
heta Baggeboskolan. Två 
skolor hade lämnat detta 
förslag – Nyboskolan 
och Smulebergsskolan – 
och de fick 5 000 kronor 
vardera i pris. 

Smulebergsskolans elevråds Alva Lager och Benjamin Maric tog emot checken på 
femtusen kronor av barn och utbildningsnämndens ordförande Ann-Marie 
Wahlström (S).

Baggeboskolan

Tibro kommuns namntäv-
ling för den nya skolan vid 
Baggebolet är klar. Fyra 
förslag fanns. Två av dessa 
lyfte fram det vinnande 
förslaget; Baggeboskolan.
 Övriga elevförslag: Törnebo-
skolan och Sågklingsskolan.
Källa: Tibro kommun

Företag fick 
påpekande
ARBETSMILJÖVERKET. 
Det var den 14 december 
2017 som Arbetsmiljöver-
ket genomförde en inspek-
tion på ett företag i Tibro 
och fann att arbetsmiljö-
arbetet måste förbättras.

 Om så inte sker riskerar 
företaget ett föreläggande 
eller ett förbud.

 Arbetsmiljöverket påpe-
kar att det saknas rutiner 
för att regelbundet kunna 
riskbedöma och åtgärda 
brister i företagets arbets-
miljö. Företaget uppmanas 
nu att ta fram rutiner för 
hur man riskbedömer sin 
verksamhet.

NOTERAT.

”GRETA”-AFFÄREN. Det är en hektisk vecka

Nya beslut tas inom kort

 I slutänden handlar det om 
ifall fler chefer än IFO-che-
fen ska få lämna sitt jobb.

 Men på torsdag gäller vad 
SLA erfarit snarare att skapa 
ett rådrum för att hinna lösa 
den akuta situation som 
uppstått.

 De två chefer som sedan 
i början av december är ar-
betsbefriade – socialchef 
Mikael Ingsberg och äldre-
omsorgschef Peter Jonsson 
– väntas som bekant återgå 
till sina chefsjobb redan ef-
ter helgen – om ingenting 
annat beslutas.

Alternativet är att låta den 
tillförordnade socialchefen 
Peter Jansson fortsätta ett 
tag till.

Kommunalrådet Rolf Er-
iksson (S) om det:

–  Detta är en fråga för 

våra chefstjänstemän som 
jag inte tänker föregripa här 
och nu. Det jag kan säga är 
att det kommer någon form 
av beslut i ärendet under 
torsdagen.

Ingen dramatik
– Men jag tror inte att det 
blir några dramatiska beslut 
i det här akuta läget, tilläg-
ger han.

Om utredningen:
– Utredningen har i stora 

drag bekräftat det vi fick till 
oss redan i höstas. Vår kom-
munchef och personalchef 
har sedan problematiken 
blev känd agerat skickligt i 
ärendet tycker jag.

Kommunalrådet och op-
positionsrådet Alda Danial 
(L) har hela tiden följt arbe-
tet på nära håll och är väl in-

satta i problematiken.
Hur går ni vidare?

– Mötena och kartläggning-
en fortsätter och på torsdag 
kommer som sagt någon 
form av beslut att offentlig-
göras. Jag vill inte föregripa 
någonting utan låter denna 
fråga vara öppen fram till 
dess, fortsätter Eriksson.

Socialnämndens och kom-
munstyrelsens presidier har 
suttit i överläggningar med 
varandra i veckan. Vad som 
framkommit där är man än 
så länge förtegen om.

Soc-ordföranden
Socialnämndens ordförande 
Bengt Andersson (C) om tur-

bulensen inom hans förvalt-
ning 

– Det jag kan säga är att jag 
inte har fått så tydliga signa-
ler på det här tidigare. Tvärt-
om.  IFO:s personal har skött 
sina ärenden mycket bra.

–  Vi har exempelvis 
knappt fått några bakläxor 
alls från varken förvalt-

nings- eller kammarrätt på 
mycket länge. Vår personal 
har gjort och gör ett mycket 
bra jobb.

Rapporten ”spretar”
Om rapporten från Skara-
borgshälsan.

–  Jag ser att rapporten 
spretar. Det finns vitt skilda 
uppfattningar bland perso-
nalen om cheferna, vilket 
naturligtvis tyder på att vis-
sa kommit bra överens med 
sin chef och andra inte. Det 
är givetvis inte bra, men jag 
har som sagt inte fått dessa 
klara signaler förut.

Omtyckt chef
Om socialchefsposten:

– Min önskan är att Ings-
berg, som är en omtyckt chef 
av många, får stanna tills 
han går i ordinarie pension 
till sommaren.

Han tillägger:
– Att fortsätta med en till-

förordnad förvaltningschef 
blir dessutom väldigt dyrt 
för oss.

Anita Enocksson
0504-767984
anita.enocksson@sla.se

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) hoppas att socialchef Mikael Ingsberg får 
återkomma i tjänst på måndag. FOTO: ANITA ENOCKSSON/ARKIV

SOCIALTJÄNSTEN. Under mån-
dagen kom rapporten från Skara-
borgshälsan om hur det är ställt med 
arbetsmiljön inom socialförvaltningen 
i Tibro. På torsdag väntas någon form 
av beslut komma från kommunled-
ningen om hur man tänker gå vidare.

Ekumeniska  
böneveckan
FÖRELÄSNING

Högåskyrkan 20/1kl 14

Ove Wikström 
”Tro och tvivel”  
 
Enkel förtäring 
 
 
Arr Tibro kristna råd


