Datum

2015-12-10
Serviceförvaltningen

SERVICENÄMNDENS CENTRALA SAMVERKANSGRUPP

Tid:

2015-12-10 kl. 14:30-16:00

Plats:

Sammanträdesrummet Café Slätten, Skreavägen 7

Parter:

Falkenbergs kommun genom dess Servicenämnd å ena sidan samt
Kommunal och Vision å andra sidan.

Närvaro: Falkenbergs Kommun

Majlis Wolfhagen, Agneta Elovsson, Jennie
Johansson, Anna Boderoza, Camilla
Möllborn, Samuel Lindeborg, Eva Berglund,
Per Samuelsson, och Anna Sech

Kommunal
Yvonne Karlsson
Barbro Nyman
Mona Pettersson Karlsson
Irene Svensson
Fredrik Ljunggren
Lisa Patabendi
Marie Bengtsson
Anita Nilsson

Ordförande: Majlis Wolfhagen
Sekreterare: Anna Sech
Justering: Anita Nilsson

Verksamhetssamverkan Kost och Städservice
Information/Diskussion:

Verksamhetssamverkan Kost och Städservice
Information/Diskussion:



Tjänster
Området söder: Kök Kristineslätts fsk 75% TV, ekonomibiträde. Rekrytering pågår.
Området Centrum norr: Kök Morups fsk 75% TV, kock. Rekrytering pågår. Kök Stafsinge
förskola 100% TV, kock. Rekrytering pågår.



Inrapporterade tillbud/olyckor
Tillbud i köket på Boken. En medarbetare spillde varm soppa på handen. Sköljde med rikligt med
vatten. Ingen skada uppstod.















Paviljonger Stafsinge och Kristinesätt
Agneta ritar upp hur byggnaderna ser ut.
Stafsinge förskola blir en förskola med paviljonger med 6 avdelningar. Verksamheten startar
vecka 8. Tillagningsköket planeras vara klart vecka 13. Från veka 8 till 13 är köket ett
serveringskök. Mat tas från Skogstorpskolan. På Stafsinge ska all disk diskas i köket från alla 6
avdelningar. 20 barn per avdelning. Vagnar kommer att behöva dras utomhus. Köket kommer
utrustas med Rational ugn och förhoppningsvis med en Getingegryta.
Kristineslätts förskola blir en förskola med paviljonger 4 avdelningar. Verksamheten startar vecka
8. Köket kommer vara utrustat med Rationalugn.
Ombyggnation Hjortsbergsskolans kök. Byggstart vecka 8 ombyggnation kommer att pågå
resterande del av vårterminen. Mat kommer att hämtas från Gymnasiet. Söder lagar maten till
Ängens fsk och till Hjorthagens fsk.
Solhaga. Köket kommer att byggas om och expandera ut på servicegruppens lokaler. Bygget
kommer troligen inte påbörjas i vår utan först till hösten.
Planeringen av ombyggnationen av Långåsskolans kök står still.
Söderskolans kök färdigt.
Tallkotten projekteras fortfarande.
Verksamhetsutveckling t ex vegmat och tvårättssystem
Tvårättsystem. Tallgläntan och Hjortsberg startade i november. Solhaga, Boken, Berguven och
Floragården och Älvgården informationsmöte i mitten av januari. Starten blir eventuellt i mitten
av februari.
Vegmat årskurs 6-9. Tre dagar i veckan vegetariskt. Camilla gör förslag till matsedel. I början av
året startar projektet upp. Tanken är att allternativet helt ska skilja sig från den ordinarie maten
men att tillbehöret ska vara det samma som till det animaliska alternativet.
Kost till nyanlända.
Vi gör mat till två ställen med ensamkommande barn och till ett evakueringsboende. Nyanlända
ska ha samma mat som övriga. Halalslaktat kött erbjuds inte.

MBL§ 11
Kost- & Städservice mål 2016.
-Kost- & Städservice ska kännetecknas av ett gott bemötande och hög servicegrad.
-Kost- & Städservice ska verka för en hållbar framtid
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra.

Verksamhetssamverkan K-center
Information/Diskussion:
Det finns inget att samverka.

FVerksamhetssamverkan Fordonsverksamheten
Information/ Diskussion:
Alkolås
Alkolås kommer att installeras i samtliga bilar i kommunen. Den modell som installeras nu är
modernare, vilket gör de snabbare. De är dessutom bättre på att bara mäta inandningsluften ej kupé
luften. Det är också ett krav att verksamhet som läggs ut på entreprenad ska ha alkolås i sina bilar. I
bilpoolen kommer under 2016 alla alkolås att vara av den nya typen.

Förvaltningssamverkan
Information/ Diskussion:
Information/Diskussion:


Samverkan 2016.
Beslutade mötes datum: 14/1, 31/3, 2/6, 18/8, 22/9, 17/11.






Systematiskt arbetsmiljöarbete genomgång av bilaga.
Bilaga lämnas ut under mötet.
Synpunkter om bilagan lämnas på första samverkan 2016 då den även fastslås.
Handlingsplan för hot- och våld kan med fördel gås igenom på APT.
Egenkontroll för köket finns i pärm i köket och på KSS:V, inte centralt som det står i bilagan.

 Utvärdering av 2015.
Vad har varit speciellt bra med serviceförvaltningens samverkan? Vad kan vi bli bättre på under
2016. Alla förbereder sig och redovisar under mötet.
 Bra att man även får träffa andra verksamheter och kollegor, Bra att kunna ta med informationen
tillbaka till köken. Samtliga representanter från arbetstagarorganisationen är nöjda och tycker att
samverkan är givande. De tycker det är bra att få inblick i förvaltningens övriga verksamheter.
 Enhetschefen för fordonsverksamheten påminner kommunals företrädare om att de för talan även
för personalen på fordonsverksamheten eftersom det inte finns någon fackligt engagerad där.
 Arbetsgivarna på Kost- och städservice önskar mer dialog
 Protokollet ligger på serviceförvaltningens hemsida.

MBL§ 11
Lönekriterier
Förslag lämnas på sittande möte. Lönekriterierna ska tas upp på medarbetarsamtalet och arbetas
med under 2016, dessa följs upp på uppföljningssamtalet 2017. Verksamhetschefen går igenom
Kost- och städservice lönekriterier grunduppdrag och utifrån verksamhetens två mål.
 Lönekriterierna fastställs.
 Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra.

MBL§ 19
Effektiviseringar 2016.
Förvaltningschefen redogör för hur effektiviseringar kan göras i enligt med budget 2016. Kostoch städ ska effektivisera 826 tkr. Övriga verksamheter 51 tkr.

Övrigt:
Ersättning morgondagen – från förra samverkansmötet.
Övriga förvaltningar korrigerar för att de hade gjort fel.

Protokollet anses justerat 2015-12-21 om synpunkter inte inkommit dessförinnan
Mötet avslutas 2015-12-10

------------------------------------------Majlis Wolfhagen, ordförande
--------------------------------------------------

Anita Nilsson Kommunal

------------------------------------Anna Sech, sekreterare
-----------------------------------------

