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Samverkan Kostenheten
Måndagen den 29 april 2013, klockan 14.30-16.00
Närvarande: Tina Svensson, Maria Udenius, Johanna Böhlin, Karin Risberg, Anna
Eriksson, Ann-Marie Hedlund, Katarina Niemi, Lena Hallebratt, Lisbeth Tallbom,
Karin Johansson och Ulrika Modin

Justerare för mötet
Tina Svensson

Ekonomi
Den 31/3 ligger budgeten på –150.000 kr. Det blir en viss justering eftersom
Centralkökets hyra är betald till 30/6.

Tjänster
Anna Eriksson kommer att vara tjänstledig 6 månader från augusti. Ann-Marie
Hedlund vikarierar.
Maria Udenius jobbar 100 % i sommar.
Linfröet har fått många nya barn och tjänsten ska utökas från 87,5% till 100% fram
till sommaren.
Bemanningen på Humlan ska ses över eftersom den är väl tilltagen jämfört med
andra likvärdiga förskolor.
Tunbacka och Kullen ska träffas och diskutera hur de kan hjälpa varandra på helger
eftersom Kullen har tung arbetsbelastning och arbetar ensam.

Arbetsmiljö, bl a skydd på mindre maskiner på förskola
Vid senaste skyddsronden uppmärksammades blandningsmaskiner och skärmaskiner
av ”hemmamodell” som inte har godkända skydd. Enligt Anna-Karin Abrahamsson
ska en riskbedömning göras. Den är gjord av Anna Eriksson och vi ska även vara
noga med att informera personal och vikarier om eventuella risker.
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Uppehållstjänster
Om personal med uppehållstjänst behöver börja arbeta före utsatt datum ska en
överenskommelse göras med enhetschef och den arbetade tiden kan tas ut på t ex
lov. Det ska registreras att man jobbar. Enhetscheferna ska informera om detta på
apt.

Information om avtalet med landstinget
Det blir ett informationsmöte på Pulsen 30/4 kl 15.00 och all personal har fått
kallelse.
Kommunal kommer att göra en förhandling.

Arbetstagare över 65 år – försäkringar
Arbetstagaren själv får ta kontakt med personalavdelningen eller Kommunal om vad
som gäller. Det finns även information på Hint.

Bemanningstäthet på enheter – uträkning
Katarina visade hur man räknar ut bemanningstätheten. Personalen ska få
information om detta på apt.

Teknisk kundtjänst, rutiner, snabbare hantering
Det tar ofta lång tid innan fel blir åtgärdat av tekniska. Katarina ska framföra detta.
Vi kan inte ringa reparatören själv utan det ska gå via kundtjänst. Vissa saker har
dock blivit bättre när det gäller servicen från tekniska.

Övriga frågor
Flextidsavtal ska diskuteras i höst.
Det har utökats med många nya barn på senare tid enligt Lena Hallebratt. Katarina
ska ta fram statistik från tidigare år och jämföra.
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Katarina Niemi

Tina Svensson

Verksamhetschef

Kommunal
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