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Alfreds rum

Alfred Dubow öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
1.

Godkännande av dagordning
•
Val av protokollförare/justeringsman
•
Föregående protokoll
•
Ekonomi
•
Ärenden till nämnd 1 december
•
Jämställdhet
•
FSG’s roll som skyddskommittee
•
Övriga frågor
•
Nästa möte

2.

Protokollförare
Att föra dagens protokoll utses Alfred.

3.

Justerare
Att justera dagens protokoll utsågs Gunnar Flodén.

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 941 tkr, men har budgeterat för ett överskott på 2 250 tkr.
Prognosen har förbättrats på bostadsanpassning men försämrats på
gata/park.

Ärenden till nämnd 1 december
Alfred redogör för ärenden till nämnd 1 december.

5.

Jämställdhet
Kommunens arbete med jämställdhet beskrivs i kommunens
jämställdhetsplaner, som finns och planeras både för brukare och
personal.
Förvaltningen initierar ett arbete som ska bedrivas i verksamheterna, där
huvudsyftet är att börja mäta jämställdhet i verksamhet.
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FSG’s roll som skyddskommittee
I Herrljunga har FSG inte fungerat som skyddskommittee fullt ut. En
möjlighet är att FSG följer upp LSG mer än tidigare.
Kommunal lyfter fram vikten av att skyddsrondsprotokoll inkommer till
FSG för sammanställning.
Alfred återkommer till nästa FSG med ett konkret förslag.
6.

Övriga frågor
Alfred informerar om att kommunen granskas i revision gällande
beslutsprocess för investeringsprojekt.
Alfred informerar om att Horsbyprojektet är föremål för revidering.
Nästa möte
Nästa möte bokas till 30 januari kl 10

7.

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

…………………………………
Peter Friman, Vision
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