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Tid 16.00 – 16.45 
 
Plats Rum 538 A, plan 5 i kommunalhuset 
 
Beslutande s Ewa Back ordförande 
 s Lars-Erik Nyberg  

s Martin Johansson 
 v Habib Effati 
 m Åsa Möller 

 fp Lars Persson 
 kd Hans Brynielsson 

  
 

Övriga Peter Gavelin kommundir 
 Åke Svensson stadsjurist 
 Rolf Bergbom personal chef  
 Kjell Andersson ordf. arbetsgivardel. 
 Leif Nilsson ordf barn- och utbildningsnämnden  
 Anna-Karin Åström informatör  
 Gösta Sjöström sekreterare 

 
Protokollet omfattar §§ 189 - 190 
 
 
 
Gösta Sjöström 
Sekreterare 
 
 
 
Ewa Back 
Ordförande 
 
 
 
Habib Effati  
Justerare 
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§ 189 

Justering 
 
Att jämte ordföranden Ewa Back justera protokollet utses Habib Effati 
med Åsa Möller som ersättare. 
 
- - - - 
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§ 190 

Information om förhandlingsläget 
Vid dagens extra sammanträde informerar personalchefen och 
ordföranden i arbetsgivardelegationen om förhandlingsläget. 
 
Enligt uppgift bedöms risken vara stor för att varslade åtgärder träder i 
kraft. 
 
Mellan 1600 – 1800 kommunalmedlemmar beräknas gå i strejk på måndag 
och på tisdag ca 15 SKTF-medlemmar i sympatiåtgärder.  
 
Annonser med konfliktinformation kommer att finnas i lokaltidningarna 
på lördag och måndag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordf redogör för den beredskap som finns 
inom nämndens utskott och förvaltningen. 
 
Extra möte kommer att hållas söndagen den 11 maj med arbetsutskottet i 
barn- och utbildningsnämnden. Då tar man ställning till eventuella 
åtgärder från politikernas sida för att trygga att skolplikten kan upprätt- 
hållas. 
 
Noteras 
Nästa informationstillfälle blir vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 
maj. 
 
Den övergripande samrådsgruppen med personalchefen som 
sammanhållande kommer via e-post att dagligen lämna information om 
läget till finansutskottets ledamöter och nämndsordförandena.  
 
Om så bedöms erforderligt, kommer finansutskottet att kalla till extra 
sammanträde.  
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Ärendeförteckning 
 
§ 189  Justering 
§ 190  Information om förhandlingsläget 
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