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Datum 

20210315 

Närvarande: 

Eva Gustavsson, förvaltningschef 

Susanne Nilsson, HR 

Elizabeth Strid, Lärarförbundet 

Ann-Sofie Törnqvist, Lärarförbundet 

Urban Persson, Lärarnas riksförbund 

Jenny Svanqvist, Kommunal 

Ingela Berglund, Lärarförbundet 

Ann-Britt Holmstedt, Vårdförbundet 

Plats & tid 

Teams  

kl 14.00-16.00 

 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU 

§ 2  Lägesrapport Covid 19 

Fortsatt distansutbildning på Nyboskolan fram till påsk.  

Gravida från v 20 är riskgrupp och har möjlighet att söka graviditespenning från v 20 om det inte 

är möjligt att anpassa arbetsuppgifter så att de inte innebär personkontakt. Meron info finns på 

Inredan.  

Nya regler för egentest. Nu är det möjligt att ta test direkt när man får symptom och man 

behöver inte vänta 24 h. Information är skickad till alla chefer och finns på Inredan.  

§ 3 Budget 2022-2024 

Se info från AU 

  

§ 4 Rekrytering rektor Nybo 

Sisat ansökan är 22/3. Hitills har det kommit in 11 ansökningar. Intervjuer bokade till den 6/4 

och den 8/4. Fackliga meddelar Susanne vilka som deltar vid intervjuer.  

§ 5 Arbetsbelastning förskolan (Lärarföbundet) 

Känslan av att det kommer in fler yngre barn inom förskolan vilket ger en ökad arbetsbelastning. 

Förvatlningschef tar upp frågan med rektorerna inom förskolan om hur man organisarar arbetet 

och hur fördelningen ser ut mellan förskolorna.  

 

§ 6 Övriga frågor 

Lokalutredningar, finns de gamla bevarade kring utredningar om flytt av Nyboskolan till 

Fågelvik? (LR) 

Det finns en ritning men troligivis inget skrivet udnerlag för fågelviklokaler. Ritingen som finns är 

utifrån andra förutsättningar . Det funktionsprogram som ska göras nu ska utgå från behoven för 



Sida 2 (2) 

 
 

Nyboskolan och Kultur- och fritids förvaltningen. Funktionsprgrammet skall resultera i en färdig 

ritning. Underlaget skall kostnadsberäknas och lämnas till politiken under hösten. 

 

Hur kan vi göra för att vaktmästarna tillbaka till skolorganisationen? Hur kan fackliga och 

medarbetarna hjälpa till? (LR) 

Förvaltningschef driver frågan om att få tillbaka resursen från Samhällsbyggnad.   

Nästa samvekan sker 2021-04-19 

 

 

 

Justeras 
 

 

Eva Gustavsson 
Ordförande 

 Susanne Nilsson  
HR-konsult/Sekreterare 

Elizabeth Strid 
Lärarförbundet 

 Urban Persson 
Lärarnas riksförbund 

Ingela Berglund 

Lärarförbundet 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist 

Lärarförbundet 

 Ann-Britt Holmstedt 

Vårdförbundet 

   

   

 


