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FSG TK FÖRVALTNING 2016-08-31 
  
 
Närvarande 
 Alfred Dubow, Peter Friman, Gunnar Flodén 
Ej närvarande 
  

 Kopia till 

 
 
Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

 2016-10-03 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 6 oktober 
• Sjuktal inom teknisk förvaltning 
• 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 
Alfred redogör för prognosen. Tekniska räknar med att göra ett 
överskott på 545 tkr, men har budgeterat för ett överskott på 2 250 tkr. 
Prognosen för byggherrekostnader har justerats nedåt eftersom 
projekten inte har förbrukat så mycket medel under 2016. 
 
 
Ärenden till nämnd 6 oktober 
Alfred redogör för ärenden till nämnd 6 oktober. 

 

   
 

5. Sjuktal inom teknisk förvaltning 
Alfred redogör för förvaltningens sjuktal. Totalt ökar sjuktalen inom 
förvaltningen. Måltid och tvätt ökar mest medan lokalvård förbättrar 
sina sjuktal. 
 
Alfred beskriver att arbetet nu behöver ta vid i arbetsgrupperna, på APT 
etc. Detta för att komma tillrätta med sjukskrivningar och kunna skapa 
friskare arbetsplatser. 
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Kommunal beskriver att det vore gottgörande om andra yrkesgrupper 
kunde organisera sig i grupper eller zoner, som fastighet gör. Kommunal 
föreslår att arbetsgivaren anlitar företagshälsovården för att leda arbetet 
redan på APT. Alfred undersöker den möjligheten. 

   
6. 
 
 
 
 
 
 

7. 

Övriga frågor 
Alfred beskriver arbetet med halvårsgenomgång. Arbetsgivaren ämnar 
korta ner tiden för halvårsgenomgången. Detta för att fler ska kunna 
vara med under hela tiden. Kommunal lyfter frågan om ersättning för 
tiden, och menar att tiden bör ersättas med övertidsersättning. 
Arbetsgivaren ämnar återkomma i frågan. 
 
Nästa möte 
 
Nästa möte bokas till 2 november, kl 8.30 

 
 

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


