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Närvarande 

 Alfred Dubow, Hans Lindberg, Peter Friman, Sandra Rydqvist,  

Ej närvarande 

 Magnus Grönvall 

 Kopia till 

 
 

Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

kallelse 2018-05-02 10.00 Alfreds rum  

   

   

 Alfred Dubow öppnade mötet och hälsade alla välkomna.                        

    

1. Godkännande av dagordning 

• Val av protokollförare/justeringsman 

• Föregående protokoll 

• Ekonomi 

• Ärenden till nämnd 3 maj 

• Medarbetarenkät 

• Uppföljning sjukfrånvaro 

• Utvärdering projekt Molla 

• Övriga frågor 

• Nästa möte 

 

   

2. Protokollförare 

Att föra dagens protokoll utses Alfred. 

 

   

3. Justerare 

Att justera dagens protokoll utsågs Hans Lindberg och Peter Friman. 

 

 

4. DIALOG 

 

Föregående mötesprotokoll 

Alfred redogör för vilka punkter som var uppe.  

 

Ekonomi 

Magnus redogör för prognos efter februari. Prognosen är ca 800 tkr, 

vilket beror på avskrivningseffekten. Rensat för den effekten är 

prognosen istället ett underskott på 700 tkr. Anledningen är 

snökostnader samt tvätt och lokalvård. Fritid prognosticeras ett 

överskott. Renhållning, taxefinansierad, prognosticerar ett underskott på 

300 tkr. 

 

Ärenden till nämnd 3 maj 

Alfred redogör för ärenden till nämnd 3 maj. 

 

   

 

 Medarbetarenkät 

Uppföljning av tidigare fråga. Äldreomsorgsmåltider och tvätt är ännu 

inte klara. De kvarvarande delges fackliga ombud när de är klara. 

 

Vision lyfter frågan ifall medarbetare ska vara delaktiga i arbetet att ta 

fram åtgärdsförslag. Alfred och Sandra beskriver att det är viktigt att 
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delaktigheten är hög för att arbetet ska bli så bra som möjligt. 

 

 

Uppföljning sjukfrånvaro 

Sjukfrånvarostatistik presenteras. Sjukfrånvaro har ökat något. 

Ökningen märks tydligt hos manliga medarbetare. Fastighet, gata/park 

och simhallen står för ökningen, vilket bedöms ha naturliga orsaker. 

 

 

Utvärdering projekt Molla 

Alfred beskriver att han är utsedd att utvärdera projekt Molla skola/fsk. 

Frågan har väckts i CSG. Utvärderingen kommer påbörjas inom kort. 

   

6. 

 

 

 

 

 

 

Övriga frågor 

Utvärdering Måltidsorganisation är nästan färdigställd. Utvärderingen 

planeras att presenteras på nästa FSG, för att sedan presenteras för APT 

Måltid. 

 

Kommunal lyfter fram vikten av att introduktion för nyanställda 

innefattar kunskap om kommunal verksamhet. Arbetsgivaren svarar att 

introduktion sker kommungemensamt två gånger varje år och att många 

frågor kommer med där. 

 

 

Nästa möte 

 

31 maj kl 10 

 

 

 

 

 

        Justeras:  

 

         …………………….……….……….……… 

        Hans Lindberg, kommunal 

 

…………………………………        ………………………………… 

Alfred Dubow, arbetsgivaren        Peter Friman, Vision 

 

 

   

     

 

 

  


