PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-16

Diarienummer
DNRGS200011

Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté
för Regionservice
Tid:

Onsdag 16 september 2020 kl. 08:30 – 12:00

Plats:

Sammanträdesrum Logen, Skånegatan 59

För arbetsgivarparten:

Torbjörn Svanberg, ordförande
Svetlana Kontic, HR-chef/sekreterare

För arbetstagarparten:

Jeannette Miller, Vision
Dragica Grahovac, SACO
Görel Stoltz, Kommunal
Charlotte Karlsson, Kommunal

Dagordning

§ 73

Mötets öppnande

§ 74

Val av protokolljusterare
Torbjörn Svanberg justerar tillsammans med fackliga representanter
dagens protokoll. Charlotte Karlsson justerar för Kommunal.

§ 75

Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns med följande ändringar: Ärendet om återkoppling
avseende annonsförslag för rekrytering av upphandlingschef utgår och
kommer att skickas per e-post. Återkoppling från Kommunal avseende
medarbetare som arbetat på HS under sommaren läggs till.

§ 76

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns.
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§ 77

Informations- och dialogärenden
1. Information om Städ/VNS och kvarstående övertalighet på grund av
standardisering
Områdeschef Eva-Susan informerade om arbetsläget avseende
standardisering på Städ/VNS och den övertalighet som kvarstår. I
dagsläget kvarstår en övertalighet om 2 FTE i Halmstad från årsskiftet och
en övertalighet i Kungsbacka beroende på om två medarbetare
återkommer från sina tjänstledighet.
2. Driftnämndens ärenden 200930
Torbjörn Svanberg redogjorde för ärenden till som ska upp till
driftnämnden den 30 september 2020 enligt ärendelista.
Särskilt berördes:
- Uppföljningsrapport UR 2, 2020
- Internkontroll

3. Verksamhetsplan 2021 och målbild 2023
Torbjörn Svanberg redogjorde för utkast till verksamhetsplan 2021 och hur
den knyter an till målbild 2023.

4. Utbildning för medarbetare: RGS roll i helheten
Torbjörn Svanberg informerade om utbildningen som planeras för samtliga
medarbetare inom Regionsservice. Utbildningen planeras och förbereds
för genomförande under 2021.
Utbildningens utformning tas upp på samverkansmötet den 7 oktober
2020.

5. Framtida lednings- och styrningsprinciper
Torbjörn Svanberg tog upp till dialog ärendet om framtida lednings- och
styrningsprinciper.

6. Medarbetare från RGS som arbetade på HS under sommaren
Charlotte Karlsson, Kommunal, återkopplade deras medlemmars
synpunkter avseende hur förflyttning och arbete på HS i Halmstad under
sommaren har upplevts.
Arbetsgivaren tog till sig informationen.
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Beslutsärenden
§ 78 Arbetsmiljöfrågor
Arbetsgivaren redogjorde för tillbud och arbetsskador januari – augusti 2020 i
jämförelse med 2019.

§ 79 Nästa möte: Onsdag 7 oktober 2020, kl 08:30 - 11:00

Vid protokollet:

……………………………..
Svetlana Kontic
HR-chef/Sekreterare

Justeras för arbetsgivarparten:

…………………………………...
Torbjörn Svanberg, förvaltningschef

Justeras för arbetstagarparten:
(Justeras via epost till Svetlana Kontic och skrivs under vid kommande möte)

…………………………………
Jeannette Miller, Vision

…………………………………………
Charlotte Karlsson, Kommunal

…………………………………
Dragica Grahovac, SACO
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