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Datum 

2017-01-30 

Närvarande: 

Pähr Nyström, Susanne Nilsson, Jenny 

Svanqvist, Birgitta Yngvesson, Ann-Britt 

Holmstedt, Mats Hellmér 

Plats & tid 

Kommunhuset, Bonaren,  

kl 13.00-14.30 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU 2017-01-24 

a) Ekonmisk uppföljning skulle ha skett men det finns brister i lönerpporteringen 

b) Mottionsyttaren barnomsorg ob tid – Bun  

c) Mottinsyttrande angående studieresor till konsentrationläger.  

d) Handlingplan 2017 för integrationarbetet i Tibro.  

§ 2  Kompensation för studier 

Eventuella löneförhöjningar sker under revisionen. Vid varje utbildningstillfälle bestäms 

de förmåner som ska utgå av respektive chef. Önskan från fackliga om att någon typ av 

riktilnije ska finnas. AG tar med sig frågan.  

§ 3 Friskvård 

Svårt att få ut friskvårdtimman inom skolan och förskolan. Man önskar att få reda på vad 

som händer. Frågan ska utredas och göra en likriktning i kommunen. Frågan har varit 

uppe ledningsgruppen och en revidering av motionsförmåen ska göras.  

 

§ 4  Vuxenutbildningen – lärarnas anställning 

Det har riktiats kritik från skolinspektionen att vi verksamheten inom vux minskas kraftigt 

under sommaren. Detta måste arbetsgivaren hörsamma och vill se över 

anställningsvilkorne för läranas på komvux. Målet är att det ska vara klart augusti -17. 

Pähr kallar lärarförbundet och LR till ett seprat möte för att arbeta vidare med frågan.  

 

§ 5  Revision 2017 

Lönesamtalet kommer inte vara ett lönesättande samtal utan det kommer att vara två 

samtal., ett lönesamtal och ett samtal där ny lön meddelas. Ny lön gäller från 1/4, 1/5 för 

kommunal, men utbetalning av ny lön beräkas ske med löneutbetalning i maj. 

§ 6  Arbetsmiljöverket 
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Arbetsmiljöverket har aviserat att de kommer på uppföljningsinspektion. Bokad till 23/2. 

Förvatlningschef, HR och skyddsombud deltar.  

§ 7  Skolbyggnationer 

Processen fortskrider. Malin Burman kommer att gå instället för Marie Ahlander under 

hennes frånvaro. Gruperna fungerar braoch har varit på några olika skolor på 

studiebesök. Placering av skolan är ej bestämd, det finns 3 alternativ. Tidsplanen följs.  

 

§ 8 Rekryteringar 

Kvalitetskondinador – ansökningstiden går ut 30/1 och det finns redan flera intressanta 

sökande.  

Integrationssamordnare – ansökningen går ut 30/1. Inte lika många kvalifiserade 

sökande. Det kan bero på att anställningen är tidbegränsad.  

Rektor Nybo – Rekrytering pågår och det är nu två kandidater som det står mellan.   

 

§ 9  Övriga ärenden  

 Rökförbud- problem med fimpar på skolorådena. MÖS-påpekande.  

Ska utrusnting, lövblåsliknade, betalas av samhällsbyggnad? Arbetgi8varen tar med sig 

frågan.  

§ 10 Mötet avslutas 

 Nästa samverkan sker den 27 februari 2017, kl 13.00.  

Justeras 

 

Pähr Nyström 
Ordförande 

 Susanne Nilsson 
Sekreterare 

Elizabeth Stridh 
Lärarförbundet 

 Mats Hellmér 
Lärarnas riksförbund 

Birgitta Yngvesson 
SSR 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Britt Holmstedt 
Vårdförbundet 
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