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Förvaltningssamverkan 
§ 1 Ärenden vid BUNAU 2017-05-17 

a) Musikskolans organisation 
Ansvaret för kommunens musikskola har genom åren skiftat mellan kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Musikskolan skiljer sig från övrig 
verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Musikskolan är en frivillig 
verksamhet medan övrig verksamhet (förskola, grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning är lagbunden. Ärendet har återremiterats till barn & utbildning. 
 

b) Aktuell förskolekö samt barn/elevstatistik 2017 
Redovisning av aktuell barnomsorgskö, antalet inskrivna barn i förskola/dagbarnvårdare 
samt antal barn födda 2001-2017 som bor i Tibro kommun.  
 

c) Dimensionering av gymnasieutbildningar läsåret 2 017/2018 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fatta beslut att anta förslaget till dimensionering 
av gymnasieutbildningarna inom samverkansområdet för läsåret 2017/2018. 
 

d) Remissyttrande – Kostpolicy för Tibro kommun 
Det saknas en kostpolicy för Tibro kommun som beskriver hur arbetet ska bedrivas med 
och runt omkring måltiderna som serveras inom förskola, vård, omsorg och skola. 
Förslag till kostpolicy och riktlinjer har delgivits barn- och utbildningsnämnden samt 
förvaltningens ledningsgrupp. 
 

e) Skolbyggnationen 2017 – projekt nybyggnatione sk ola 1 
Projektgruppen har tagit in anbud på nybyggnation av skola 1 i Tibro kommun. 
Kommunstyrelsen har beslutat att anta anbud C (NCC AB) då detta anbud är det mest 
förmånliga. 
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f) Motionsyttrande – undersöka hur elevers betyg på verkas av lärares sjukfrånvaro 
Sveriedemokraterna har inkommit med en motion om hur elevers resultat påverkas av 
sjukfrånvaro hos lärare. Barn- och utbildningsnämnden föreslås konstatera att förslaget 
att utreda förutsättningarna för detta ej är aktuellt. 
 

§ 2  Uppföljning och nuläge riskanalys Fågelvik 

Uppföljning av den riskanalys som gjordes i samband av beslutet att lägga ner 
gymnasiet. 
Arbetsbrist – inget som framkommit ännu 
Personal säger upp sig – inga signaler än så länge 
Oro för framtiden – inget som framkommit ännu 
Vid behov av omplaceringar behöver informationen gå ut i god tid 
 

§ 3 Nya arbetstider – lärare komvux 

Det är bara semesteranställningar som är aktuellt. Ferieanställning kan vara aktuellt om 
personal byter till arbetsplats som har ferieanställning. 

§ 4  Risk/konsekvens kompetenscentrum 

Risk- och konsekvensanalys görs av Arbetsmarknadsenheten. En sammanslagning av 
Arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt svenska för invandrare (SFI) görs i 
januari 2018. Det är för närvarande sju stycken sökande till tjänsten som chef för 
kompetenscentret. 

§ 5  Arbetsmiljöfrågor    

Arbetsmiljöverket har efter ett inspektionsmöte beslutat att avsluta det ärende som 
öppnades november 2014, men kommer komma på en ny inspektion under hösten 
2017.  

§ 6 Övriga ärenden 
 
Ulrika Hultman har sagt upp sig och kommer arbeta till och med Juli månad. 
Arbetsgivaren planarar att rekrytera två stycken nya förskolechefer. 
Organisationförändringen samverkas på nästa FÖSAM.  
 
Vad kommer hända med Fågelviksgymnasiets lokaler? För närvarande ser det ut som 
att det kommer fyllas med elever i åk 6-9. 

§ 7 Mötet avslutas  
 Nästa samverkan sker den 12 juni 2017, kl 13.00. 
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Justeras 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Elin Knutsson 
Sekreterare 

Susanne Nilsson  
Sekreterare 

 Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

Birgitta Yngvesson 
SSR 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 
Lärarförbundet 

  

   

 


