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Aktörer
Kommunen (barn- och utbildningsnämnden)
ansvarar för förskola, utbildning på grundsko-
lenivå och  gymnasienivå samt vuxenutbild-
ning. Utbildning arrangeras dessutom av stu-
dieförbunden och Tibro Trätekniska Centrum.

Anläggningar, barnomsorg / förskola
Kommunen har tre olika barnomsorgsformer -
familjedaghem, enskilt daghem och kommu-
nala daghem.

Antalet födda barn minskar men behovet av
barnomsorg ökar till följd av förmånliga regler,
vilket lett till en utbyggnad av barnomsorgen.
Kommunen har valt att minska antalet familje-
daghem och låta de övriga omsorgsformerna
vara kvar.

Anläggningar, förskola och grundskola
Förskolan och grundskolans lägre åldrar är or-
ganiserade i två områden med integrerad verk-
samhet förskola, grundskola F-5, särskola och
fritidshem.

För år 6 - 9 finns en enhet på Nyboskolan med
integrerad särskola.

Gymnasieskolan med integrerad särskola be-
driver utbildning på följande anläggningar

 Fågelviksgymnasiet i Tibro

 Trä- och byggnadsteknik på Järnvägsgatan
(Tibro trätekniska centrum)

 Utbildning för vuxna på Dalviksgatan
(Dalviksskolan)

 Fordonsteknik, gren transport, i Karlsborg
(3 dagar i veckan)

 Specialidrott, motocross på motorbanan i
Tibro.

Vuxna vidareutbildas vid KOMVUX bl.a. på
Dalviksskolan.

Nuvarande skolenheter kommer att vara kvar
eftersom man investerat så mycket i anlägg-
ningarna. Nybyggnationer förväntas inte ske
under perioden fram till år 2010. Behovet av
lokalytor kommer sannolikt att minska. Even-
tuellt kan Vita Villan på Gamla Smulebergs
skola komma att tas ur drift.

Elevunderlag
Barnantalet minskar kraftigt, från ca 210 barn
per år under 1970- talet till ca 90 barn per år i
början av 2000-talet.

Idag går ca 650 elever, mellan 16 - 20 år, på
gymnasieskolan i kommunen. 70 % av Tibros
elever, 55 % av Karlsborgs elever och 50 % av
Hjos elever går på Fågelviksgymnasiet i Tibro.

Upptagningsområden
Några särskilt avgränsade upptagningsområden
finns inte. Avgränsningen kan variera efter be-
hov och tillgång på plats.

Idag skjutsas barnen i stor utsträckning till sko-
lorna.

Mål (Barn- och utbildningsnämnden)
100 % av alla barn mellan 7 och 16 år ska ge-
nomgå grundskola. Målsättningen är att bar-
nen ska kunna gå igenom de tidigare årskurser-
na utan att byta enhet.

Fågelviksgymnasiet har som målsättning att
öka sin andel av de studerande. Marknadsfö-
ring av skolan pågår.

Litteratur och källor
Barnomsorgsplan respektive Skolplan.

Rekommendationer
En tomt för en eventuell ny skola reserveras
för framtiden utmed Hörnebovägen och strax
norr om de befintliga bostäderna i Hörnebo.
Det utpekade området ligger också i anslut-
ning till det planerade utbyggnadsområdet
för bostäder på Fågelviken. Rekommendera-
de avstånd till industriområdena enligt Bo-
verkets Allmänna råd 1999:5 ska beaktas
(400-600 meter).

Rådande trafiksituation med buss- och biltra-
fik vid Smulebergsskolorna och Småskolan
bör ses över och åtgärdas.



Fröstorp

Brobolet

Anderstorp

Kyrkefalla kyrka

Ruder

Åreberg

Gäre

Jonsboda

Karlstorp

Ingelsby

Bränningen

Plangräns

Plangräns

Plangräns

Karusellen

Torpet

Häggetorps-
skolan

Småskolan

Nyboskolan

Dalviksskolan

Fågelviksgymnasiet

Bäcken
Öppna förskolan
Solbacken, Junibacken

Sprattelbo

Tibro trätekniska centrum

Ev. framtida
skoltomt

Smulebergs-
skolorna

Kullerbyttan

Ängen

Karl
sbor

gsba
nan

Karl
sbo

rg

H
jo

Lv 201

Häggetorp

Katrineberg

Södra Centrum

Rv 49

Skattegården

Språttebo

Ti
da
n

Smuleberg

Hörnebo

Skövde

Skala 1:30 000

Gymnasieskola

Nyboskolan åk 6 - 9

Häggetorpsskolan, Småskolan, Smulebergsskolan,  åk 1 - 5 samt förskoleklasser o fritidshem

Fördjupad översiktsplan 7.1 Samhällsservice

Juni 2003

Tibro tätort Barnomsorg och utbildning

03-08-22

Kommunkontor

Förskola (Torpet, Karusellen, Kullerbyttan, Sprattelbo, Ängen, Bäcken, Solbacken, Junibacken
och Öppna förskolan)

Komvux

Ev. framtida skoltomt



Fördjupad översiktsplan 7.2 Samhällsservice
Tibro tätort Omsorg och sjukvård

Juni 2003 06-03-14

Aktörer
Kommunen (socialnämnden) har ansvar för in-
divid- och familjeomsorg inkl. flyktingmottag-
ning, äldre- och handikappomsorgen, psykiatri
och hemsjukvård i kommunen.

Västra Götalandsregionen svarar för sjukvår-
den genom primärvården och Skaraborgs sjuk-
hus. Primärvården i Tibro består av vårdcentral
- läkarmottagning, distriktssköterskemottag-
ning, mödravård, dagvård och rehabilitering.
Länssjukvården bedriver öppenpsykvård i Tib-
ro.

Anläggningar
På kartan redovisas anläggningar för vård och
omsorg samt sjukvård i Tibro tätort. Kommu-
nen förfogar också över ett antal specialbostä-
der.

Framtida förändringar
Under 1990-talet har kommunen byggt om och
rustat upp äldreboendet i Tibro. Antalet platser
har dock reducerats. I dagens läge finns behov
av minst tio nya platser inom särskilda boen-
den.

Antalet ålderspensionärer förväntas öka med
15 % fram till år 2010. Antalet personer 90 år
och äldre kommer att öka ca 30 % . Det ökade
antalet riktigt gamla medför ökat behov av äld-
reboende, hemvård och färdtjänst. Kommunen
får dessutom ett ökat ansvar för eftervård och
rehabilitering.

Det finns möjlighet att utöka med ett antal äld-
reboendeplatser på bäcklidens äldreboende.
Etablering av äldreboende i Brittgården har va-
rit positivt. Ytterligare ett äldreboendecentrum
skulle kunna inrättas i hyreshusområden t.ex.
Skattegården. Att planera för en nybyggnation
är inte aktuell före år 2010.

Samtidigt behöver flexibiliteten inom vården
öka. Istället för att vårdtagaren flyttas till olika
inrättningar bör personal kunna flyttas/ omför-
delas efter vårdbehov. Anhöriga, närstående,
socialt kontaktnät, föreningar och frivilligor-
ganisationer kommer att få en ökad betydelse
inom vård och omsorg. Då en liten kommun
har svårt att tillgodose alla olika behov kom-

mer en samverkan också att krävas med andra
huvudmän.

Mål (Socialnämnden)
Socialtjänsten arbetar med tidiga och  förebyg-
gande insatser för att begränsa en ogynnsam
utveckling vad gäller barn och unga. Vård och
behandling i närmiljön prioriteras.

Vuxna med alkohol- och andra drogproblem
ska i största möjliga utsträckning vårdas i sin
egen närmiljö genom insatser inom omvård-
nad, boende och sysselsättning.

Äldre och funktionshindrade ska med hjälp av
hemvård, träning, rehabilitering, bostadsan-
passning och hjälpmedel  ges förutsättningar
att bo kvar i sin invanda miljö.

När detta inte räcker till ska äldre- och grupp-
boende kunna erbjudas där de boende erbjuds
god vård och omsorg efter vars och ens behov.

Rekommendationer
1 Ytterligare ett äldreboende/gruppboende

skulle kunna inrättas i hyreshusområden
t.ex. Skattegården.

2 Mark för framtida seniorboenden bör av-
sättas i tätorten. På kartan redovisas sådana
lägen.

3 Mark för nya mindre gruppboenden bör av-
sättas i tätorten. På kartan redovisas lägen
som kan vara aktuella för gruppboende eller
liknande verksamheter.

 För ett eventuellt boende med särskilt an-
passad service kan redan befintliga hus/
villor i tätorten utnyttjas.

Litteratur och källor
Socialtjänstens verksamhetsbeskrivning

Socialtjänstens kvalitetspolicy

Socialstyrelsen årliga statistik

”Hur mår Sverige”

Lagar: Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och ser-
vice till funktionshindrade (LSS)
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