1 (5)

Förvaltningsövergripande samverkansgrupp,
möte 2021-04-12
Närvarande:
Åsa Bill, DIK
Maria Tigerschiöld, Vision
Erik Hjalmarsson, Lärarförbundet
Jörgen Flink, förvaltningschef
Carina Holmquist, HR-specialist (protokollförare)
Frånvarande:

Ledarna (Vakant)

Plats: Skype, kl. 13.15
1. Val av justerare


Erik Hjalmarsson, Lärarförbundet

2. Nämndsärende Kultur- & fritidsnämnden
Kallelse och bilagor finns på webben:
https://moten.trelleborg.se/committees/kultur-och-fritidsnamnden/kultur-ochfritidsnamnden
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Mötets öppnande och upprop samt val av justerare
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Fastställande av mötets dagordning
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Delårsrapport 1 2021
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Arrangörsbidrag 2021
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Återrapportering: Initiativärende (SD) - Utreda uppförandet
av en 4H-gård

32

Statsbidrag till smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för
barn och unga 2021

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48, Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00 | Fax: 0410-441 90
www.trelleborg.se | kulturfritid@trelleborg.se

Fakturaadress:
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr: 212000-1199
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Initiativärende (SD) - Larm och kameror till vikingaborgen
§33 SDs initiativförslag till kameraövervakning på
Trelleborgen
Arbetsgivaren informerar om att det finns ett initiativförslag
från SD i kultur- och fritidsnämnden gällande
kameraövervakning på Trelleborgen. De fackliga
organisationerna hänvisar till personalens beskrivning:
Personal har från verksamhetens sida önskat kameror på
Borgen-området men inte på de platser som beskrivs i
förslaget. Vi behöver kameror som övervakar utemiljön
kring Långhuset, Porthuset, Medeltidshuset samt miniamfiteatern vid dammen.
Vi är alltså helt ointresserade av kameror som övervakar
inomhusmiljöer eftersom det aldrig varit några incidenter
där. Den prioriterade miljön är runt Långhuset där vi är
utsatta för ganska intensiv skadegörelse och detta har vi, i
anslutning till detta ärende, haft en dialog med
säkerhetsavdelningen kring.
Arbetet med att säkerställa utomhusmiljön på Trelleborgen
har ju pågått en längre tid i gott samarbete med tekniska
serviceförvaltningen, som utfört jobbet. Det har skogats en
del, röjts för fri sikt på vissa ställen, belysning har kommit
upp och det har periodvis även funnits kameror uppsatta
utomhus (kommunens flyttbara som varit här under vissa
perioder, dock inte nu). Tanken är att det så småningom ska
installeras kameror på området som bevakar de ställen där
man haft mest bekymmer med skadegörelse. Detta arbete är
redan på gång!
I KÖS-protokoll 24 mars skrivs att arbetsgivaren noterar
synpunkter gällande förslag på kameraövervakning av
trapphuset vid Herkules och kommer ta upp frågan igen vid
nästkommande KÖS efter fördjupad analys. Skyddsombud
på kultur- och fritidsförvaltningen önskar att liknande
analys görs på Trelleborgen. Skyddsombud önskar ta del av
eventuellt kommande ansökan till länsstyrelsen för tillstånd.
Med vänlig hälsning
Vision Trelleborg
DIK
Lärarförbundet
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Delegationsärenden 2021
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Verksamhetsrapport 2021
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Rapporter 2021
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Informationsärende - Ordförande har ordet

1. Arbetsmiljö


Coronaläget på förvaltningen
Kulturskolan öppnar upp sin verksamhet, även musikverksamheten från och med
vecka 16, varannan vecka närundervisning. Närundervisningen sker i anpassade
lokaler, tex större lokaler, vädringsmöjligheter.


o
o

KIA
Två tillbud och ett olycksfall har inkommit sedan senaste sammanträdet.
Underlag har bifogats dagens sammanträde.
Analys av arbetsmiljöläget i verksamheterna.
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Frisknärvaro
Underlag har bifogats dagens sammanträde för mars 2021. Analys av statistiken.
Frisknärvaron har ökat med 0,2 % från februari 2021 till mars 2021.
Sjukfrånvaron för dag 15-90 har minskat med 0,9 % från föregående månad,
februari.
Korttidsfrånvaron, kortare än 14 dagar, har ökat med 1 % under mars månad,
jämfört med föregående månad, februari 2021.

o

Frisknärvaron:
Mars 2021:
Dag 0-14:

97,5 % (2,5 % frånvaro)

Dag > 15:

97,4 % (2,6 % frånvaro)

Totalt:

94,9 % (5,1 % frånvaro)

2. Personal


Rekryteringar
- Inga pågående rekryteringar.

3. Organisation
MBL § 11, gällande utökning av verksamhet, Serviceenheten, sker under april 2021.

4. Ekonomi
Delårsrapport 1: Arbetsgivaren flaggar för underskott på grund av intäktsbortfall.

5. Övrigt
Inget övrigt att ta upp.

6. Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat.
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Justeras
För arbetstagarparten:

Erik Hjalmarsson, Lärarförbundet
_____________________

För arbetsgivarparten:
Jörgen Flink, förvaltningschef
________________________

