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Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU 2018-01-16 

a) Uppföljning av Introduktionsprogrammen 2018 

Uppföljningsstatistik redovisas kring Introduktionsprogrammen till barn- och 

utbildningsnmämnden. Vid terminstart vårterminen finns 101 elever inskrivna vid 

Fågelviksgymnasiets Introduktionsprogram. 

 

b) Bidrag till studier på folkhögskola för ungdomar 18-20 år 

Barn- och utbildningsmämnden föreslås besluta att ungdommar i åldern 18-20 år i Tibro 

kommun, som har antagits till allmän kurs på folkhögskola, kan söka och beviljas bidrag 

av kommunen. 

 

c) Funktionsprogram för grundskolor och grundsärskola i Tibro kommun 

Funktionsprogrammet för grundskolor och grundsärskola i Tibro kommun ska fungera 

som ett styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de människor som 

berörs vid utformande av skolan; vid beställning, planering, utformning, upphandling och 

uppförande av lokaler ämnande för skolans verksamhet.  

 

d) Huvudmannaskapet för musikskolan 

Barn- och utbildningsmämnden föreslås besluta föreslå kommunfulläktige besluta att 

huvudmannaskapet för kommunens musikskola övergår från barn- och 

utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, från och med 1 juli 2018. 

 

e) Uppföljning av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 

Barn- och utbildningsmämnden föreslås godkänna uppföljningen av nämndens 

internkontrollplan 2017 och de gemensamma momenten från kommunstyrelsens 

internkontrollplan 2017. 
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f) Internkontrollplan 2018 

Barn- och utbildningsmämnden föreslås notera informationen om nämndens ansvar för 

den interna kontrollen.  

Barn- och utbildningsmämnden föreslås fastställa nämndens risk- och 

väsentlighetsanalys vid nämndens möte 30 januari. 

 

g) Barn- och utbildningsnämndens uppföljning 2017 – verksamhetsberättelse, 

nämndprioterade mål, bidrag till fullmäktiges mål 

Barn- och utbildningsmämnden föreslås fastställa verksamhetsberättelse 2017, 

uppföljning av nämndsprioriterade mål 2017 samt nämndens bidrag till 

kommunfullmäktiges mål 2017. 

 

h) Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 

Den nya resursfördelningsmodellen för elevpeng till skolenheterna från och med 2018 

ska redovisas inför barn- och utbildningsnämnden den 30 januari 2018. 

 

§ 2  Budget 2018 och 2019 

Mattias Gustafsson informerar iom ett nytt sätt att fördela budget på. Se bilaga 1. 

§ 3  Diskussion förstelärare 

Pähr Nyström informerar om planer på att förändra fördelning och sätt att utse 

förstelärare. Se bilaga 2.  

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund tycker att det är ett bra förslag och har inget att 

erinra.  

§ 4 Organisation kompetenscenter 

Eva Gustavsson, verksamhetschef för kompetenscenter, informerar om förslag till ny 

organisation inom kompetenscenter. Se bilaga 3. 

 Förslaget tas upp för samverkan inför beslut på nästa FÖSAM.  

§ 5 Rekrytering rektor Häggetorp 

 Ansökningstiden går ut den 22/1. Ansökningarna skickas ut till de fackliga som ska vara 

med vid intervjuerna. Intervjuer planerade till den 7/2.  

§ 6 Information tidsplan löneöversyn 

 Se bilaga 4 
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§ 7 Arbetsmiljö 

- Anmäla arbetsskada. 

HR-konsult påminner om att det är viktigt att vi anmäler arbetsskador och att detta ska 

göras på www.anmalarbetsskada.se. Det finns ingen blankett för det, utan vill man spara 

en kopia av uppgifterna ska man skriva ut pdf från anmälan. Den blankett som finns på 

intranätet är bara till för tillbud.  

§ 8 Mötet avslutas 

 Nästa samverkan sker den 26 februari 2018.  

http://www.anmalarbetsskada.se/
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Ordförande 

 Mattias Gustavsson 

Tf ordförande 

Susanne Nilsson  
HR-konsult/Sekreterare 

 Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

Ingela Berglund 

Lärarförbundet 

 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 

Lärarförbundet 

 Mats Hellmér 

Lärarnas riksförbund 

Ann-Britt Holmstedt 

Vårdförbundet 

  

   

   

 


