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Datum 
2017-03-20 

Närvarande: 
Pähr Nyström, Susanne Nilsson, Jenny 
Svanqvist, Mats Hellmér, Elizabeth Strid, 

Plats & tid 
Kommunhuset, Bonaren,  
kl 13.00-14.30 
 

 

Förvaltningssamverkan 
§ 1 Nämdmöte 7/2 

a) Mottionsyttaren barnomsorg ob tid – Bun  
b) Mottinsyttrande angående studieresor till konsentrationläger.  
c) Handlingplan 2017 för integrationarbetet i Tibro.   
d) Budgetuppföljning och resultat 

Stadsbidrag 11 miljoner, kostnader för IKE för gymnasiet, vakanser under året, förskolan 
går pluss på grund av obehörig personal.  

e) Medarbetarenkäten är redovisad.  

§ 2  Tillsättning rektor Nybo 

   Tillsättning rektor Nybo är klart. Maragareta Gustavsson börjar 2017-03-01. 

  Integrationssamordnare är fortfarande vakant, rekrytering pågår. 

  Kvalitetskoordinator, intervju bokad med en person den 2/3.   

§ 3 Arbetsmiljöarbete – hur fungerar årshjulet 

 Arbetsmiljö ska vara med på varje FÖSAM istället för att var tema.  

Arbetet med årshjulet fungerar men det är mycket arbete första året.  

 

§ 4  Lönerevision 2017 

Situationen på Smuleberg är bekymmersam då ordinarie rektor är sjukskriven. Anita 
Wirtberg som är tf rektor och Marie Ahlander kommer att hjälpas åt för att göra det bästa 
av situatioen.    

Strategiska pengar finns centralt på BUN. Rektorerna kan äska pengar till satsningar 
inom respektive enhet. Förskolan är inte del av detta då de fått del av strategiska pengar 
från kommunen.  
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§ 5  Förstelärare - tillsättning  

Tillsättning av ny förstelärare inom särskolan på Häggetorp med start 1/3. Ulrika 
Elmgren utsedd.  

§ 6  Vikarier – avbokning, Kommunal 

Det förekommer fortfarnde frågor kring hur långt innan man kan avboak en timvikarie. 
Kommunal önskar dokument som klargör regelverk för bokning. Det är aldrig ok att 
avboka en timvikarie som fått tider inbokade. Arbetsgivaren tar till sig frågan kring ett 
dokument. Ett mail till alla chefer har redan gått ut och ombett dem att återigen påminna 
sin personal om att de itne kan avboka timvikarier.  

§ 7  Övriga ärenden  

Det arbetsas med förslag till budget 2018. Stort pluss i kommunen 2017, 57 miljoner. 
Fröskolan och f-5 kommer att få en utökning i ram med 4,5 millioner. Ett sparbeting på 1 
% kommer att läggas på hela BUN.  

Organisationsförändring kring vaktmästeri och kök. Diskussioner med samhällsbyggnad 
har först och den långsiktiga planen är att verksamheten ska föras tillbaka till BUN. 
Oklart när detta kan ske.  

§ 8 Mötet avslutas  
 Nästa samverkan sker den 24 april 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 

  



Sida 3 (3)

 

 

   

 


