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Tranemo i Forumsalen
09:00-09:30

Närvarande

Beslutande Tranemo
Lennart Haglund, (C) vice ordf.
Anders Brolin (S)

Beslutande i Svenljunga
Stefan Carlsson (S), ordf.
Johan Björkman (M)

Ej. tjänstgörande ersättare
Stephan Bergmann (M)

Ej. tjänstgörande ersättare
Dan Franzén (S)

Övriga:
Magnus Nilsson, kommunchef Svenljunga
Carita Brovall, kommunchef Tranemo
Salman Chalhoub, ekonomichef Svenljunga
Ulrica Engblom, ekonom Svenljunga
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§ 38 - § 42

Utses att justera Lennart Haglund (C)
Protokollet justeras digitalt
Underskrifter
Sekreterare
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Samverkansnämnd Personal
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Kommunkontoret i Tranemo och
kommunkontoret i Svenljunga
Kommunkontoret, Tranemo

Protokollet är justerat, vilket tillkännagivits genom anslag
Underskrift
……………………………………………………………………………..
Anne Steine
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§ 38 Framtida politisk organisation för samverkansnämnd
personal från och med 2023 PN/2021:30

•

Återremitterar ärendet för att invänta utredning från Svenljunga
kommuns beredning och att nämnden tar upp ärendet i mars 2022.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
På samverkansnämnd Personals sammanträde den 2021-09-08 fick förvaltningen
i uppdrag att utreda för- och nackdelar med samverkansnämnd jämfört med
avtalssamverkan.
När Samverkansnämnd Personal skapades 2012 fanns det inga juridiska
möjligheter till avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns
nu denna möjlighet.
En utredning är gjord genom faktainsamling, omvärldsbevakning och annan
informationsinhämtning.
Fakta och information är hämtat från Kommunallagen, SKR, Regeringens
statskontor samt från andra kommuner som tillämpar avtalssamverkan.

Ekonomisk påverkan
En övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan innebär en viss
kostnadsminskning på grund av upphörandet av politiska arvoden,
resekostnader och andra mindre kostnader som uppstår vid sammanträden.

Barnkonventionen
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv.
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2021-11-02

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-04
Samverkansnämnd Personal – Utredning avseende nämnds- eller
avtalssamverkan för Personal

Kommunchef för Tranemo Carita Brovall och kommunchef för Svenljunga
Magnus Nilsson föredrar ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Carlsson (S) föreslår att återemittera ärendet för att invänta utredning från
Svenljunga kommuns beredning och att ärendet ska tas upp igen i mars 2022.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att nämnden beslutar enligt Carlssons
förslag.

Beslutet skickas till
kansliet@svenljunga.se
Kommunchef Svenljunga
Kommunchef Tranemo
Medborgarservice- och processtöd
HR-funktionen
Quang Nguyen

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering
Samverkansnämnd Personal – Utredning avseende nämnds- eller
avtalssamverkan för Personal

Slutinstans
Kommunfullmäktige

Status
Pågående
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§ 39 Sammanträdestider 2022 Samverkansnämnd personal
PN/2021:43
Samverkansnämnd personals beslut
Fastställer sammanträdestider 2022 för Samverkansnämnd Personal till:
12 januari kl. 9:00 i Svenljunga Hantverkshuset
2 mars kl. 9:00 i Tranemo Forumsalen
4 maj kl. 9:00 i Svenljunga Hantverkshuset
14 september kl. 9:00 i Tranemo Forumsalen
9 november kl. 9:00 i Svenljunga Hantverkshuset
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Samverkansnämnd Personal sammanträder sex gånger per år. Varannan gång i
Svenljunga och varannan gång i Tranemo.
Förvaltningens förslag är att samverkansnämnd Personal sammanträder likt innevarande år, på
samma dag och plats som samverkansnämnd Arbetsmarknad 2022.

Förslag till sammanträdestider för 2022 enligt nedan för nämnden att besluta:
12 januari kl. 9:00 i Svenljunga Hantverkshuset
2 mars kl. 9:00 i Tranemo Forumsalen
4 maj kl. 9:00 i Svenljunga Hantverkshuset
7 september kl. 9:00 i Tranemo Forumsalen
12 oktober kl. 9:00 i Svenljunga Hantverkshuset
9 november kl. 9:00 i Tranemo Forumsalen

Ekonomisk påverkan
Ingen ekonomisk påverkan utöver budget.

Barnkonventionen
Ingen negativ inverkan på barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-07
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Haglund föreslår att ta bort oktobermötet och ändra septembermötet till
den 14 september.

Beslutsgång

Beslutet skickas till
Samverkansnämnd Personal

Slutinstans
Samverkansnämnd Personal

Status
Avslutas
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Ordförande frågar på förslaget och finner att nämnden beslutar enligt Haglunds
förslag.
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§ 40 Ekonomi PN/2021:22
Samverkansnämnd personals beslut
Noterar informationen

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Kommunchef Carita Brovall redogör för den gemensamma HR-funktionens
ekonomiska resultat.
HR-funktionen ligger på ett resultat med -600 tkr vilket beror på avslutande av
chefstjänst och högre rekryteringskostnader.
Bemanningsenheten har däremot ett resultat på +700 tkr som beror på en vakant
chefstjänst.
Funktionen kommer därför att ha ett positivt slutresultat på 100 tkr.

Beslutet skickas till
Ekonomifunktionen

Status
Pågående
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§ 41 Redovisning av delegeringsbeslut PN/2021:16
Samverkansnämnd personals beslut
Godkänner redovisning av delegeringsbeslut mellan 2021-10-042021-10-25.
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Samverkansnämnden Personal har beslutat att delegera viss beslutanderätt till
HR-chef genom delegeringsordningen. En gemensam nämnd får uppdra åt en
anställd i någon av de samverkande kommunerna att besluta på nämndens
vägnar enligt kommunallagen. Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden
enligt kommunallagen. Delegeringsbeslut för perioden 2021-10-04-- 2021-10-25.
redovisas nedan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-25

Beslutet skickas till
Servicesektionen

Slutinstans
Samverkansnämnd personal

Status
Pågående
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§ 42 Övriga frågor
Samverkansnämnd personals beslut
Noterar informationen

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.

Ärendet
Kommunchef Carita Brovall informerar om nulägessituationen på HRfunktionen.

Status
Pågående
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