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Närvarande 
 Alfred Dubow, Gunnar Flodén, Peter Friman 
Ej närvarande 
  

 Kopia till 

 
 
Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

 2017-01-30 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 2 februari 
• Tillgänglighet 
• Projektmodell och revisionsrapport 
• 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 resultatet, som i stort följer prognosen. Resultatet för 
tekniska förvaltningen är ännu inte färdigt och bokslutet kommer upp till 
kommande nämnd. 
 
 
Ärenden till nämnd 2 februari 
Alfred redogör för ärenden till nämnd 2 februari. 

 

   
 

5. Tillgänglighet 
Kommunen har antagit, sedan några år, en tillgänglighetsplan. Den 
innehåller krav på verksamheten att ta fram egna tillgänglighetsplaner. 
Alfred informerar om att respektive verksamhet nu har fått i uppdrag att 
arbeta fram och presentera sina tillgänglighetsplaner. 
 
Kommunal beskriver att handikapprådet tidigare granskade fastigheterna 
utifrån tillgänglighetsperspektivet. 
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Projektplan och revisionsrapport 
Revisorerna har låtit granska beslutsprocessen för större 
investeringsprojekt. Granskningsrapporten riktar viss kritik mot 
kommunen och menar att tekniska nämnden bör ta aktiva beslut i 
investeringsprojekten. Utifrån detta, tillsammans med tidigare 
diskussioner, har en projektmodell tagits fram. 
 
Kommunal och Vision anser att den politiska beslutsprocessen bör lyftas 
ut och kunna beslutas om. Förvaltningsprocessen bör hanteras utanför 
projektmodellen och utvecklas vidare. 

   
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

Övriga frågor 
Kommunal efterfrågar uppföljning av handlingsplanen utifrån 
medarbetarenkäten. Alfred ämnar återkomma i frågan. 
 
 
Nästa möte 
 
Nästa möte bokas till 23 februari kl 10 
Därefter 27 mars kl 10 
27 april kl 8.30 
1 juni kl 10 
 

 
 

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


