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Datum 

2020-11-23 

Närvarande: 

Eva Gustavsson, förvaltningschef 

Susanne Nilsson, HR 

Elizabeth Strid, Lärarförbundet 

Urban Persson, Lärarnas riksförbund 

Jenny Svanqvist, Kommunal 

Ann-Sofie Törnqvist, Lärarförbundet 

Ann-Britt Holmstedt, Vårdförbundet 

Plats & tid 

Teams  

kl 14.00-16.00 

 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU  

 

§ 2  Medarbetarenkät 

Svarsfrekvensven på medarbetarenkäten inom Barn- och utbildnings förvaltninen är 84 %. Det 

är en hög svarsfrekvens.  

 

Chefrna får del av förvaltningens resultat och sina respetive enheters resultat den 20201203. 

Enligt tidsplan ska alla enhets resultat vara precentrade för medarbetarna senast den 

20210131. Analys av resultatet och en handlingsplan ska vara gjord senast 20210331.  

  

§ 3 RÖS inspektion av Nyboskolan 

RÖS har genomfört en brandinspektion av nyboskolan. Vid inspektionen framkom brister som 

behöver åtgärdas. Rektorerna absarar för de förändringar osm ligger onom deras 

ansvarsområde. Samhällsbyggnad, som är fastighetsförvaltare, ska göra en plan med 

prioriteringar för att åtgärnda bristerna som är deras ansvarsområde.  

 

§ 4 Lokalt kollektivavtal angående turordningskretsar 

Lärarförbundet ställer en fråga kring att teckna ett lokalt kollektivavtal angende 

turordningskretsar vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Frågan ställs utifrån de förändringar i 

AB som började gälla den 1 maj 2020.  

Parterna enas om att ett eventuellt kollektivavtal tecknas om arbetsbrist uppstår.  

§ 5 Samverkan, hur fungerar det  

Lärarförbundet lyfter att samverkan inte har fungerat i en fråga inom förskolan, men anser att 

fråga är utredd. Arbetgivaren håller med om att samverkan i rätt tid är viktigt och att vi ska vara 

noga med det.  
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§ 6 Covidinfo 

Möten bokas med skyddombud den kl 15.00 varje onsdag fram till jul. HR-konsult bokar in 

berörda till teamsmöten.  

 

§ 7 Riskbedömningar 

Utvärdering av administrationen ska göras och fackliga parter påpekar att det är extra viktigt att 

titta på vikarieanskaffningen på Nyboskolan. Aretsgivaren tar med sig frågan och kommer att 

informera om utvärderingen när den är gjord.  

§ 8 Mötet avslutas 

Nästa samvekan sker 2020-12-14 

 

Justeras 
 

 

Eva Gustavsson 
Ordförande 

 Susanne Nilsson  
HR-konsult/Sekreterare 

Elizabeth Stid 
Lärarförbundet 

 Urban Persson 
Lärarnas riksförbund 

Ann-Sofie Törnqvist 

Lärarförbundet 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Ann-Britt Holmstedt  

Vårdförbundet 

  

   

   

 


