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Datum: 

2022-02-21 

Närvarande: 

Zophia Zander Norell, Förvaltningschef 

Caroline Linander Wiechert, HR-konsult 

Johan Wernvik, Verksamhetschef, kl: 14:10-14:30, 15:00-15:50. 

Elizabeth Strid, Lärarförbundet 

Ann-Sofie Törnqvist, Lärarförbundet 

Urban Persson, Lärarnas riksförbund 

Jenny Svanqvist, Kommunal 

Ann-Britt Holmstedt, Vårdförbundet 

Plats & tid: 

Teams  

kl: 14:00-16:00 

 

 

Förvaltningssamverkan 

§ 1  Genomgång av föregående protokoll 

 

§ 2 Lägesrapport Covid 19 

Arbetsgivaren går igenom den information som presenterats i kommunens 

ledningsgrupp. 

§ 3  Ärenden från BUNAU 8 februari 2022 

a, Aktuellt utvecklingsarbete för att få fler kommunmedlemmar i egenförsörjning 

b, Budget 2023 

c, Årsredovisning och bokslut 2021 – Verksamhetsberättelse 2021 

 Barn- och utbildning redovisar ett överskott om +7,6 mnkr vid bokslut 2021. 

d, Patientsäkerhetsberättelse 2021 

e, Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) del 2, 2021 

f, Riktlinjer skolfrånvaro 

g, Remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

h, Revidering av BUNs delegeringsordning samt förteckning av verksamhetsbeslut 

i, Byggprojekt Ransberg och Nyboskolan 

j, Tillkommande information, rapporter och inbjudningar 

 Motion 

 Lägesrapport Häggetorp 

 Covidsituationen 
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§ 4  Föreläggande rektorers arbetsmiljö 

Information om föreläggandet från arbetsmiljöverket gällande förskolerektorers 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren presenterar riskbedömning samt en arbetsbeskrivning hur 

balansen mellan krav och resurser ser ut. Utifrån inskickade handlingar har 

arbetsmiljöverket valt att avsluta ärendet, men arbetet fortsätter utifrån ordinarie rutiner. 

§ 5  DF-respons 

 Fackliga parter är positiva till att köpa in IT-programmet. 

§ 6  Årshjul organisationsförändringar 

Arbetsgivaren har startat ett arbete för att strukturera upp årliga 

organisationsförändringar i samband med givna tillfällen som ex. hösttermins start där 

förflyttning av personal kan bli aktuell. 

Fackliga ombedes inkomma med tankar och idéer inför kommande arbete. 

§ 7  Rekryteringar: Biträdande rektor Baggeboskolan och resursrektor 

Arbetsgivaren har erbjudit Peter Johansson tjänsten som biträdande rektor på 

Baggeboskolan, han tillträder 2022-04-18. 

Arbetsgivaren har erbjudit Maria Lundin tjänsten som resursrektor, hon tillträder 2022-

05-09. 

§ 8  Information övertalighetssituation inom enheten gemensam administration och IT 

En vikarierande administratör blir i och med nya las-regler inkonverterad i mars. 

Arbetsgivaren har kallat vision till förhandling och informerar övriga fack om situationen. 

§ 9  Övriga frågor 

Christoffer Nilsson, rektor på Ransberg skola har sagt upp sig för annat arbete. Ny 

chefsrekrytering kommer bli aktuell. 

Arbetsgivaren kommer kalla till möte för fortsatt HÖK-arbete där en tidsplan ska vara klar 

innan 31 mars. 

Mötet fortsätter med en planering av vårens aktivitet inom HÖK-arbetet. 

§ 10  Nästa samvekan 

Måndagen den 14 mars 2022 kl: 14.00-16.00, Kommunhuset Bonaren. 

§ 11  Avslut 

Samverkansmötet avslutas. 
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Justeras 
 

 

 

 

 

 

Zophia Zander Norell 
Ordförande 

 Caroline Linander Wiechert  
HR-konsult/Sekreterare 

Elizabeth Strid 
Lärarförbundet 

 Urban Persson 
Lärarnas riksförbund 

Ann-Britt Holmstedt 

Vårdförbundet 

 Jenny Svanqvist 
Kommunal 


