
 

 Barn & Utbildning 
 

 

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Barn & Utbildning, Besöksadress: Centrumgatan 17 

E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se, Växel: 0504-180 00 

 
 

 

Datum 
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Eva Gustavsson, förvaltningschef 

Susanne Nilsson, HR 

Elizabeth Strid, Lärarförbundet 
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Förvaltningssamverkan 

§ 1 Ärenden vid BUNAU  

 

§ 2  Tillsättning tf rektor Häggetorp – information 

Rektor på Häggetopsskolan är sjukskriven och biträdande rektor har semester två veckor. Börje 

Hallin kommer går in som tf rektor tillfälligt. Förvaltningschef och biträdande rektor träffas efter 

hennes semester och diskuterar hur bemanningen ska lösas på längre sikt. Förvaltningschef 

kallar till MBL efter det mötet.  

§ 3 Arbetsmiljökartläggning Nybo - information 

En arbetsmiljkartläggning pågår på Nyboskolan. Det är Avonova som genomför kartläggningen. 

Alla medarbetare, utom de som börjat i augusti, intervjuas. Återkoppling från Avonova sker först 

till förvaltningschef och HR, som sedan informerar rektor och biträdande rektor samt fackliga 

representanter. Därefter görs en återkoppling till alla medarbetare på Nyboskolan.  

§ 4 Medarbetarenkät – information 

En medarbetarenkär ska genomföras i kommunen. Det är samma enkät som gjordes 2018. 

Enkäten ska genomföras mellan 28/9 och 25/10.  

§ 5 Nytt system för rapportering av tillbud och olyckor – information 

Den 1/10 kommer kommunen att införa ett nytt system för rapportering av tillbud och olyckor. 

Systemet heter Arbetmiljöverktyget och kommer att vara helt digitalt och anpassat till mobiler 

och surfplattor. Chefer, huvudskyddsombud och HR kommer att ha inlogg i systemet.   

§ 6 Organisation och arbetsmiljö Häggetorp 

Lärarförbundet lyfter att det finns ett missnöje med den nya organisationen på 

Häggetorpsskolan och att det är en tuff arbetsmiljö på skolan. Ett särskilt möte för att diskutera 

frågan ska bokas med fackliga, rektorer, förvaltningschef och HR. 

 



Sida 2 (2) 

 
 

§ 7 Uppföljning riskanalys omorganisation administration och rutin kring 

vikarieanskaffning 

Malena Lundberg informerar om administrationens utvecklingsarbete sedan nya 

organisationens start 1/3.  

LR och Lärarförbundet har synpunkter på hur vikarieanskaffningen ska gå till. De ställer sig 

tveksamma till att medarbetarna själva ska ringa in vikarier vid frånvaro som inte har med 

verksamheten att göra. Gäller främst Nyboskolan. Frågan tas upp på möte med fackliga 

representanter, rektor, förvaltningschef och HR som är bokat till den 26/8 kl 14:30.  

§ 8 Arbetsmiljö och organisation Nybo 

Ett möte är bokat den 26/8 kl 14:30 med fackligarepresentanter, rektor, förvaltningschef och HR.  

§ 9 Mötet avslutas 

Nästa samvekan sker 21/9- 20 kl 14.00-16.00  

 

Justeras 
 

 

Eva Gustavsson 
Ordförande 

 Susanne Nilsson  
HR-konsult/Sekreterare 

Elizabeth Stid 
Lärarförbundet 

 Urban Persson 
Lärarnas riksförbund 

Ingela Berglund 

Lärarförbundet 

 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 

Christoffer Artfors 

Lärarnas riksförbund 

 Birgitta Yngvesson 

SSR 

   

   

 


