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Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

 2016-03-30 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 31 mars 
• Handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 
• Rekrytering chef simhall, fritids- och föreningsområdet 
• Övriga frågor 
• Nästa möte 

 

   
2. Protokollförare 

Att föra dagens protokoll utses Alfred. 
 

   
3. Justerare 

Att justera dagens protokoll utsågs Gunnar Flodén och Peter Friman. 
 

 

4. DIALOG 
 
Föregående mötesprotokoll 
Alfred redogör för vilka punkter som var uppe.  
 
 
Ekonomi 
Carina och Linn redogör för prognosen för 2016. Underskottet 
prognosticeras till -2 145 tkr. Underskottet hänförs till gata/park och 
halkbekämpning. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att åtgärdsplaner som styr budgeten i 
balans ska redovisas. Åtgärdsplaner för tekniska planeras att beslutas 
om på nästa nämnd. 
 
 
Ärenden till nämnd 31 mars 
Alfred redogör för ärenden till nämnd 31 mars. 
 
Handlingsplan utifrån medarbetarenkäten 
Alfred redogör för handlingsplanerna. 
 
Kommunal ifrågasätter varför fysiskt trötta människor ska ägna sig mer 
åt motion på sin fritid. Kommunal menar att arbetsgivaren bör titta mer 
på orsaken till problemet, som kommunal definierar som volymer. 
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Alfred beskriver att arbetet med handlingsplanerna utgår från 
medarbetarenkäten och att arbetsgrupperna har varit delaktiga i arbetet. 
De problem som inte tagits upp i resultatet av medarbetarenkäten ska 
fångas upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Rekrytering av simhallschef, fritids- och föreningsområdet 
Alfred beskriver rekryteringsprocessen. Processen hänskjuts till 
simhallsgruppen. 

   
 

5. Övriga frågor 
Alfred beskriver att halvårsgenomgången kommer genomföras för 
respektive grupp och inte för alla grupper samlat. Grupperna har 
möjlighet att samköra halvårsgenomgången. 
 
 

 

   
6. Nästa Möte 

Nästa möte bokas till 25 april. 
 
 

 
 

 
 
 
        Justeras: Vid nästa möte   
 
         …………………….……….……….……… 
        Gunnar Flodén, Kommunal 
 
…………………………………        ……………………………………………… 
Alfred Dubow, arbetsgivaren        Peter Friman, Vision  
 
 
   
     
 
 
  


