Från: Inga-Britt Andersson
Till: Mimmi Olsson
"Gert-owe Svensson(gert-owe@comigen.com)"
"einar-liljeqvist1@live.se"
CC: Emma Söderström
ASFPostlista Stab
Ärende: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet
Datum: 2020-09-11 10:07:30
Hej!
Här kommer svar på frågorna (svaren finns i ditt frågemail med blå text och inleds
med /Inga-Britt Andersson/)
Undrar ni över något ytterligare är det bara att höra av sig.
Hälsningar
Inga-Britt
Med vänlig hälsning
Inga-Britt Andersson
Ekonomi- och personalansvarig
Kamratföreningen COMIGEN
Sofielundsgatn 13, 214 25 Malmö
e-post: inga-britt@comesta.se
tel: 0730-419449

Från: Mimmi Olsson
Skickat: den 4 september 2020 09:40
Till: Inga-Britt Andersson ; Gert-owe Svensson (gert-owe@comigen.com) ; einarliljeqvist1@live.se
Kopia: Emma Söderström ; ASF Postlista Stab
Ämne: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet
Hej igen!
Nu har jag hunnit titta lite närmare på underlagen som ni skickade in och har några
ytterligare frågor för att få en bättre bild av ekonomin 2019 och hittills 2020.
• I era lönelistor kan vi se att er ordförande har fått lön under några månader. Vad
har ordföranden fått lön för och varför? Vi kan inte se något om arvoden till
styrelsen i era stadgar.

[Inga-Britt Andersson] Ordföranden har arbetat med caféarbete när någon i den
övriga personalen varit sjuk eller haft semester. Det rör sig således om lönearbete –
ej arvode.
• I er preliminära budgetplan för 2021 finns tre poster för lön där den sista är
benämnd XXX, vad innebär denna post?

[Inga-Britt Andersson] XXX står för ”okänd person”. Då en i personalen går i
pension 201231 räknar vi med att ta in en ny personal.
• Vi kan se att Gert-Owe har fått ”extra lön” vid några tillfällen, vad avser denna extra
lönen?

[Inga-Britt Andersson] Gert-Owe har en 50%-ig anställning. Periodvis blev det
många extra timmar, vilka lades i ett kompsaldo. Dessa timmar betalades ut som
extra lön eftersom vi såg ingen möjlighet att ta ut tiden i komp.
Jag har även några frågor kring situationen med personen som målade i era lokaler
eftersom det är en av de situationer som anklagelserna rör. Frågorna är för att jag ska få
lite bättre bild av situationen. Ni berättade ju detta för Emma och Jonas när de träffade er
innan sommaren men vi skulle behöva ha det skriftligt också.
• Vad skulle personen som målade göra och vid vilket/vilka datum?

[Inga-Britt Andersson] Denna person är medlem i Comigen och erbjöd sig själv att
måla golv och väggar i kylrummet. Personen ifråga kände sig rastlös och ville ha
något att göra. Målningen utfördes i mitten av mars 2020 (har tyvärr inte exakta
datum men det rörde sig som 2-3 dagar).
• Jag har förstått att personen fick fika istället för betalning i pengar, hur och när tog
detta beslutet? Finns det ett protokoll från ex. ett styrelsemöte som kan styrka
detta?

[Inga-Britt Andersson] Personen ifråga fick inte fika istället för betalning i pengar.
Däremot bjöd personalen honom på kaffe några gånger och vid något tillfälle fick
han också en smörgås (som var överbliven vid stängningsdags och skulle ha
slängts). Finns inget formellt beslut och inga protokoll på detta.
Hör gärna av er om ni har några frågor om ovanstående frågor!
Ha en fin helg om vi inte hörs innan dess.
Mvh Mimmi
Från: Inga-Britt Andersson <Inga-Britt@comesta.se>
Skickat: den 27 augusti 2020 10:14
Till: Mimmi Olsson <mimmi.olsson@malmo.se>; Gert-owe Svensson (gertowe@comigen.com) <gert-owe@comigen.com>
Kopia: Emma Söderström <emma.soderstrom@malmo.se>; ASF Postlista Stab
<registrera.asf.stab@malmo.se>
Ämne: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet
Prioritet: Hög

Hej Mimmi!
Här kommer balans- och resultatrapporten för perioden 200101 – 200630. Önskar
du mer detaljerat så är det bara att höra av sig.
Hälsningar
Inga-Britt

Med vänlig hälsning
Inga-Britt Andersson
Kassör
Kamratföreningen Comigen
Sofielundsvägen 13, 214 25 Malmö
e-post: inga-britt@comesta.se
tel: 0730-419449

Från: Mimmi Olsson <mimmi.olsson@malmo.se>
Skickat: den 10 augusti 2020 15:33
Till: Inga-Britt Andersson <Inga-Britt@comesta.se>; Gert-owe Svensson (gertowe@comigen.com) <gert-owe@comigen.com>
Kopia: Emma Söderström <emma.soderstrom@malmo.se>; ASF Postlista Stab
<registrera.asf.stab@malmo.se>
Ämne: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet
Hej Inga-Britt!
Tack så mycket. Det går bra att du skickar in redovisning avseende 1 januari till 30 juni i
slutet på augusti, jag behöver dock underlagen senast den 28 augusti.
Ifall det skulle vara något ytterligare vi behöver eller om något i de dokument du skickade
behöver förtydligas så hör jag av mig!
Ha en fortsatt fin vecka.
Mvh Mimmi
Från: Inga-Britt Andersson <Inga-Britt@comesta.se>
Skickat: den 6 augusti 2020 09:21
Till: Mimmi Olsson <mimmi.olsson@malmo.se>; Gert-owe Svensson (gertowe@comigen.com) <gert-owe@comigen.com>
Kopia: Emma Söderström <emma.soderstrom@malmo.se>
Ämne: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet

Hej Mimmi!
Siffrorna för 2019 bifogar jag i detta mail, även löneutbetalningar 1 januari till 30
juni 2020.
Övriga siffror för verksamheten under perioden 1 januari till 30 juni 2020 kan jag
ha färdigt sista veckan i augusti, runt 25-26. Är det OK för dig?
Hälsningar
Inga-Britt

Med vänlig hälsning
Inga-Britt Andersson

Kassör
Kamratföreningen COMIGEN
Sofielundsvägen 13, 214 25 Malmö
e-post: inga-britt@comesta.se
tel: 0730-419449

Från: Mimmi Olsson <mimmi.olsson@malmo.se>
Skickat: den 5 augusti 2020 13:52
Till: Inga-Britt Andersson <Inga-Britt@comesta.se>; Gert-owe Svensson (gertowe@comigen.com) <gert-owe@comigen.com>
Kopia: Emma Söderström <emma.soderstrom@malmo.se>
Ämne: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet
Hej Inga-Britt!
Tack för ditt mail, jag har varit på semester och är tillbaka idag.
När tror du att ni har möjlighet att skicka in underlagen?
Mvh Mimmi
Från: Inga-Britt Andersson <Inga-Britt@comesta.se>
Skickat: den 29 juli 2020 09:56
Till: Mimmi Olsson <mimmi.olsson@malmo.se>; Gert-owe Svensson (gertowe@comigen.com) <gert-owe@comigen.com>
Kopia: Emma Söderström <emma.soderstrom@malmo.se>
Ämne: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet
Prioritet: Hög

Hej Mimmi!
Är inte klar med uppgifterna för 2020 än. Beräknar att det tar ca 2 veckor till (p.g.a.
semester).
Med vänlig hälsning
Inga-Britt Andersson

Kamratföreningen COMIGEN
Inga-Britt Andersson
Kassör
mobil:0730-419449
e-post: inga-britt@comesta.se
hemsida: www.comesta.se

Från: Inga-Britt Andersson
Skickat: den 2 juni 2020 10:08
Till: Mimmi Olsson <mimmi.olsson@malmo.se>; Gert-owe Svensson (gertowe@comigen.com) <gert-owe@comigen.com>; einar-liljeqvist1@live.se
Kopia: Emma Söderström <emma.soderstrom@malmo.se>
Ämne: Sv: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet

Hej Mimi!
Tack för ditt mail!
Hur snart behöver du upgifterna? Jag kan skicka in löner och ekonomiskt
redovisning för 2019 i slutet av juni och ekonomisk redovisning för första halvåret
2020 i mitten av juli. Är det OK?
Hälsningar
Inga-Britt Anderson

Kamratföreningen COMIGEN
Inga-Britt Andersson
Kassör
mobil:0730-419449
e-post: inga-britt@comesta.se
hemsida: www.comesta.se

Från: Mimmi Olsson <mimmi.olsson@malmo.se>
Skickat: den 2 juni 2020 10:04
Till: Inga-Britt Andersson <Inga-Britt@comesta.se>; Gert-owe Svensson (gertowe@comigen.com) <gert-owe@comigen.com>; einar-liljeqvist1@live.se
Kopia: Emma Söderström <emma.soderstrom@malmo.se>
Ämne: Ang. uppgifter till Malmö stad om Comigens verksamhet
Hej!
Mitt namn är Mimmi Olsson, jag är kollega med Emma Söderström och arbetar också med
organisationsbidrag. Jag har träffat Gert-Owe och Inga-Britt men jag tror inte att jag har
träffat dig Einar?
Som Emma berättade på ert senaste möte med Malmö stad har vi tagit emot uppgifter
som rör er verksamhet och anställningar,vi skulle därför behöva några dokument från er.
När sådana här situationer uppkommer brukar vi hjälpas åt att göra en sammanställning
och bedömning av situationen, jag kommer därför att titta på de underlag som ni skickar
in medan Emma kommer att handlägga er ansökan om bidrag för 2021. När nämnden tar
beslut om bidragsfördelningen i höst kommer de också att få information om de uppgifter
som vi har fått in samt om vilka underlag som vi har fått från er och vår bedömning av
läget.
Vi skulle behöva följande underlag:

• Sammanställning över alla utbetalda löner från 1 januari till 31 maj 2020
• En detaljerad ekonomisk redovisning för 2019 och halva 2020 (1 januari till 30 juni)
där samtliga utgifter och intäkter framgår
Det går bra att ni skickar dessa till mig och ni är såklart välkomna att höra av er om ni har
några frågor eller funderingar.
Mvh Mimmi

Mimmi Olsson
Utvecklingssekreterare, Enheten för social hållbarhet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
MALMÖ STAD
Telefon: 0709 507594
Besöksadress:
Kungsgatan 13
211 49 Malmö

