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Närvarande 
 Alfred Dubow, Hans Lindberg, Peter Friman, Magnus Grönvall 
Ej närvarande 
  
 Kopia till 

 
 
Datum för mötet Klockan Lokal  Referens –  

 2017-11-29 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 30 november 
• Utvärdering måltidsorganisation 
• Informationssäkerhet, projekt 
• Vaktmästeri/fastighetsskötsel 
• Sexuella trakasserier 
• Övriga frågor 
• Nästa möte 

 

   
2. Protokollförare 

Att föra dagens protokoll utses Alfred. 
 

   
3. Justerare 

Att justera dagens protokoll utsågs Hans Lindberg och Peter Friman. 
 

 

4. DIALOG 
 
Föregående mötesprotokoll 
Alfred redogör för vilka punkter som var uppe.  
 
Ekonomi 
Alfred redogör för resultat och prognos. Tekniska nämndens verksamhet 
visar ett mindre underskott, om 475 tkr, med vissa avvikelser gällande 
tvätt, måltid och gemensamt.  
 
Ärenden till nämnd 2 november 
Alfred redogör för ärenden till nämnd 30 november. 

 

   
 

 Utvärdering av måltidsorganisationen, information 
Den befintliga måltidsorganisationen, med kostchef, samordnare, 1:e 
kock och kock ska utvärderas. Alfred har för avsikt att sköta 
utvärderingen, med fokus på personal- och arbetsmiljöfrågorna. 
 
 
Informationssäkerhet, projekt 
Alfred redogör för det kommungemensamma 
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informationssäkerhetsprojektet. 
 
Vaktmästeri/fastighetsskötsel 
Alfred beskriver att Bildningsnämnden har framfört önskemål om att 
titta på frågan att dela på vaktmästeri och fastighetsskötsel. I dagsläget 
finns inget konkret förslag att samverka. 
 
Kommunal beskriver att frågan är utredd 2009, med analysen att den 
nuvarande lösningen är optimal för kommunen. 
 
Kommunal redovisar sammanställning av frågan, som har genomförts på 
APT och samverkats i LSG för fastighet. Kommunal önskar att 
redovisningen ska bifogas protokollet, vilket arbetsgivaren godkänner. 
 
Sexuella trakasserier 
Med bakgrund i händelser i omvärlden väcks frågan. Kommunen talar 
om hur man strukturellt ska arbeta med frågan. 
 
Det viktigt att frågan väcks i befintliga forum så att kommunens hållning 
i frågan, att det är oacceptabelt, är tydligt för samtliga medarbetare. 

   
6. 
 

 
 
 
 
 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
Nästa möte 
 
29 januari kl 10.00 
 

 
 

 
 
        Justeras:  
 
         …………………….……….……….……… 
        Hans Lindberg, kommunal 
 
…………………………………        ………………………………… 
Alfred Dubow, arbetsgivaren        Peter Friman, Vision 
 
 
   
     
 
 
  








