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Samverkan Kostenheten
Måndag den 10 september, kl 14.30-16.00
Närvarande: Birgitta Vestlund-Bergqvist, Karin Risberg, Katarina Niemi, Ann-Marie
Hedlund, Inger Florentin, Lena Hallebratt, Tina Svensson och Ulrika Modin

Justerare för mötet
Birgitta Vestlund-Bergqvist.

Ekonomi
Prognosen för första halvåret 2012 är plus-minus noll.
Just nu: Administration 0, ÄO -85.000, skolor +660.000, förskolor +585.000 och
Centralköket -278.000. Totalt +882.000.
Personal tom juli 2012 30 miljoner. För 2011 29.988.000.
Katarina har börjat jobba med budgeten för 2013.

Tjänster
Information om ett förslag som ska gälla från 1/11 till juni -13 som inte är taget
ännu:
Maria Udenius ska under oktober arbeta 2 dagar/vecka, under november och
december 3 dagar/vecka och från och med januari 2013 80%.
Anna Eriksson ansvarar för Dellenbygden + projekt ”Matilda” och skyddsronder.
Ann-Marie Hedlund ansvarar för Enånger, Njutånger, Iggesund och
Forsa/Näsviken.

Övrig information om tjänster:
Brunnsnäs förskola har avslutats hos kostenheten och städ har tagit över. Maisaa har
börjat på Centralköket.
Lena Wallin har slutat på Ede skola och börjat i baren på Edshammar.
Pia Färlin-Blank är placerad på Ede skola under höstterminen.
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Helena Jonsson vikarierar på Edshammar under hösten.
Pernilla Stadin är föräldraledig från oktober.
Christian Bergqvist vikarierar på Ede skola tom augusti -13.
Evy Norman, Friggesund skola, är tjänstledig september och oktober. Marie Norin är
vikarie.
John Thiman har fått Karin Perssons tjänst på Edshammar.
Anna-Karin Sjölund är tillbaka på Centralköket och Julalak Fredlund är placerad på
Linfröet.
Kerstin Andersson, Lund skola, tjänstledig 40% under 2012.
Helena Sundberg och Annika Vernersson, Forsagården, utökar sina tjänster med
20% på Lund skola.
Kristina Westerberg har flyttat från Östra skolan till Malsta skola.
Anneli Nilsson har flyttat från Tryggebo till Östra skolan.
Från 1/10 finns en 50%-ig tjänst på Västanvindens förskola. Eventuellt utökas
befintliga tjänster på Västra skolan.
Christina Linde arbetstränar på Rosenborg.
Anki Östlund är på Tryggebo kök, omplacerad från CUL.
Ulrika Modin är tjänstledig 3 månader från 3 oktober.

Arbetsmiljö
Hasselbackens förskola har byggt om.
Fredens kulle ska byta golv och personalen blir då placerad i Centralköket.
Nyponrosen har bytt ventilation i sommar
Humlan har fått arbetsmiljön förbättrad
Solbågen har flyttat och håller på att bygga om.
Inga beslut tagna angående förskolorna i Idenor, dvs i planen att bygga en stor
förskola och stänga de mindre.
Efterlyser bättre schemaplanering för elever när det gäller lunchen. Ibland har de för
kort tid på sig att äta lunch i lugn och ro samt att ibland kommer många elever till
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lunchen samtidigt. Katarina kommer att lyfta detta i samband med den årliga
revideringen av kostpolicyn med Lärande- och kulturnämnden.

Övriga frågor
Kommunen håller på att se över sina lokaler och vill inte fortsätta hyra lokalerna på
Cul. Det innebär att restaurangskolan ska ha lokaler på annat ställe och det kan
innebära att de vill ha samarbete med kostenheten och deras lokaler. Ingen från
kostenheten har varit delaktig eller underrättad i processen.
Det pågår fortfarande utredning angående kostenheten. Landstinget är ej nöjd med
vårt portionspris.
Arbetsplatsombud som inte deltar i samverkan ska meddela sin enhetschef.
Ledningsgruppen kommer under hösten att besöka och äta ute på skolorna. Man
kommer att titta på bl a entrén, servering, miljö (buller, belysning, möbler), logistik,
utbud etc.
Kostenheten ska fortsätta att arbeta med varumärket. Under vecka 44 kommer
personalen att delta. Det är en del av utbildningssatsningen för 2012. För att
tydliggöra att vi är en enhet har vi tillsatt en grupp som ska arbeta med enhetliga
arbetskläder.
Broman har börjat med köttfri måndag efter ett medborgarförslag. Projektet med att
tillaga mat på Bromangymnasiet har fått mycket positiv respons.
Enhetliga namnbrickor för alla anställda i kommunen är något man ska undersöka.

Justerare för mötet:

………………………………………..

……………………………………

Katarina Niemi

Lena Hallebratt

Verksamhetschef

Kommunal
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