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Protokoll
191007
Henrik Smithsgatan 13, rum 510
14.00 – 15:15

Paragrafer
För arbetsgivaren

För fackliga organisationer

Ej närvarande

§1

Johan Hermansson, fritidsdirektör
Yvonne Rosengren, avdelningschef
Matilda Winberg, HR-konsult (sekr)
Zakaria El-Falou, Kommunal
Eva Lotte Olsson, Kommunal
Louise Östmo Nilsson, Vision
Selma Mulagic, Saco
Patricia Seraji, Vision
Johanna Wikelo, Saco
Anna Ingloff, Saco

Justeringspersoner
Louise Östmo Nilsson, Vision
Selma Mulagic, Saco
Zakaria El-Falou, Kommunal

191007 - protokoll förvaltningsråd .docx

Sista dagen för justering är måndag 14/10 2019 klockan 12.00.
§2

Föregående mötesprotokoll
Parterna har inga synpunkter på föregående mötesprotokoll.

§3

Information:
Ny organisation stödfunktionerna
Arbetsgivaren informerar om beslut avseende ny organisation gällande
stödfunktionerna på förvaltningskontoret. Beslut fattades av förvaltningschef den
17 september efter samverkan och dialog med medarbetare och
arbetstagarorganisationer. Parterna var eniga inför beslut. Ny organisation träder i
kraft 191101.
Rekrytering av ekonomichef kommer göras enligt Malmö stads rutin för
rekryteringsprocess.
SACO önskar att arbetsgivaren förtydligar mottagningsfunktionens roll i de nya
kontorslokalerna på Ledebursgatan 5. Arbetsgivaren svarar att dialog ska föras i
ledningsgruppen och att arbetsgivaren inledningsvis kommer att kalla till möte
med berörda chefer och IT, därefter med berörda medarbetare.
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Personal
Arbetsgivaren informerar löpande om bemanning och pågående
rekryteringsprocesser. Parterna har inga synpunkter.
Arbetsgivaren informerar om Framtida ledare och den pågående
uttagningsprocessen. Fritidsförvaltningen har en plats i programmet.
Aktuella ärenden till nämnden
Arbetsgivaren informerar om aktuella ärenden till nämnden. Parterna har inga
synpunkter.
§4

Dialog:
Skyddsronder, Kommunal
Kommunal uppmärksammar arbetsgivaren på att de i skyddsronder med chefer
har identifierat behov av att se över nödhandtag på dörrar som är nödutgångar,
förtydliga vilka handtag som gäller för olika typer av dörrar och åtgärda eventuella
brister. Arbetsgivaren svarar att brandskyddsansvarig på förvaltningen kommer att
kontaktas för dialog med Stadsfastigheter om eventuella åtgärder. Arbetsgivaren
kommer även lyfta informationen på ett chefsmöte.
Arbetsgivaren ber Kommunal återkomma med information om de har kännedom
om specifika dörrar som brandskyddsansvarig ska se över.

§5

Inför beslut:
Upphandling städ - fritidsgårdsavdelning
På föregående förvaltningsråd, 190916, lyftes ärendet ”förslag avseende
upphandling städ – fritidsgårdsavdelningen” för dialog innan beslut.
Arbetsgivaren har efter mötet fått frågan från Kommunal om vad som händer
med berörd personal. Arbetsgivaren har förmedlat att omplacering kommer att bli
aktuellt, inom förvaltningen i första hand.
Kommunal upplever att de har fått motstridig information från olika
arbetsgivarrepresentanter kring ärendet och vad som gäller en eventuell
omplacering av berörda medarbetare. Arbetsgivaren ber Kommunal översända
aktuell korrespondens till arbetsgivaren för att arbetsgivaren ska kunna utreda
eventuell felaktig information. I sak innebär detta inte någon förändring för
ärendet.
Arbetsgivaren har inte vidtagit några förändringar i ärendet. Tidigare presenterat
förslag utgör grund inför beslut.
Kommunal framför att de ska vara delaktiga i upphandlingen. Arbetsgivaren svarar
att arbetsgivaren kommer att följa processen för upphandling enligt lag (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet och Malmö stads samverkansavtal.
Ajournera mötet 15:06
Mötet återupptas 15:09
Kommunal är oeniga till beslutet.
Vision är eniga till beslutet.
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SACO är eniga till beslutet.

Ordförande

Johan Hermansson, ordförande

Justerande

Matilda Winberg, sekreterare

Justerande

Louise Östmo Nilsson, Vision

Justerande

Selma Mulagic, Saco

Justerande

Zakaria El-Falou, Kommunal

