
Tekniska Förvaltningen Dokumenttyp  Dokumentbeteckning Sida 

Herrljunga Kommun PROTOKOLL 
 

 1(2) 

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens  

    00.01  
 

 

 

FSG TK FÖRVALTNING 2016-06-09 

  
 
Närvarande 

 Alfred Dubow, Peter Friman, Gunnar Flodén, Linn Marinder 

Ej närvarande 

  

 Kopia till 

 
 

Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

kallelse 2016-06-09 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 9 juni 

• 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 

Prognosen för nämnden har förbättrats  till -752 tkr. Underskottet 

hänförs till gata/park och halkbekämpning. Prognosen förbättras på 

grund av färre bostadsanpassningsärenden, lägre avskrivningskostnader 

samt de planerade besparingsåtgärderna.  

 

 

Ärenden till nämnd 9 juni 

Alfred redogör för ärenden till nämnd 9 juni. 

 

   

 

5. Övriga frågor 

Alfred lyfter att tekniska kommer troligtvis behöva ansluta sig till ID06 

till följd av kravet på att alla som arbetar på byggarbetsplatser måste 

vara registrerade. 

 

Vision lyfter frågan med tillförordnande av chef i simhallen och varför 

den inte har skett på samma sätt som övriga tillförordnanden i 

kommunen. 
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Alfred svarar att han kommer undersöka om det finns någon 

överenskommen hantering av tillförordnanden i kommunen. 

 

Vision riktar kritik mot arbetsgivaren eftersom fackligt ombud inte har 

varit delaktig i hela urvalsprocessen utan enbart efter när intervjuer har 

varit aktuella. 

 

Alfred svarar att arbetsgruppen valde representanter och att fackligt 

ombud ingick i den gruppen. När fackligt ombud valde att söka tjänsten 

skulle Vision välja en annan representant. Alfred gjorde bedömningen 

att den första delen av urvalet kunde göras utan ombudet. Alfred lyfter 

även vikten av att facklig organisation väcker frågan medan den kan 

undvikas. 

 

   

6. Nästa Möte 

Nästa möte bokas till 29 augusti. 

 

 

 

 

 

 

 

        Justeras: Vid nästa möte   

 

         …………………….……….……….……… 

        Gunnar Flodén, Kommunal 

 

…………………………………        ……………………………………………… 

Alfred Dubow, arbetsgivaren        Peter Friman, Vision  

 

 

   

     

 

 

  


