
Typ av fråga: I = Information, D = Dialog, S = Samverkan   

VSG Fritid Extra. Protokoll 
Datum: 2018-04-24 
Tid: 15.00-17.00 
Lokal: Havet

Kallade för arbetsgivaren Kallade för arbetstagaren Ersättare

Stefan Hildingsson Robert Johansson, Kommunal

Anders Linder Mikael Nordfeldth, Kommunal

Maj-Lis Jacobsson Thomas Savilahti, SACO

Dan Vähä Håkan Olofson-Larsson

Carina Lindström (sekr)

 

!

Ärende Typ Omfattning Ansvar

Beslut om dagordning och val av 
justerare 

Godkännande av dagordning.  

En facklig representant från resp. förbund är 
justerare, samt fritidschef. 

Föregående möte Anm. 
Punkter som ska återrapporteras från förra 
mötet, har förts in i agendan på respektive 
ställe märkta (Återrapport). I övrigt, se 
Protokoll 

Arbetsmiljö/skyddskommitté 
- Lista skyddsombud 

- Utbildning skyddsombud 
(återrapport) 

- Synscreening 

- Buller  

I 

I 

I 

I

Uppe i CSG. (Återrapport nästa möte) 

En på Navet har anmält sig. Stefan tar upp 
det på nästa möte med ledare fritid på. 
(Återrapport nästa möte) 

Kontakt har tagits med Arbetsmiljö och hälsa 
(Ulrika Bertilsson) kring kraven enligt 
hemsidan. Ulrika ska återkomma. 

Bad och Unga ska identifiera ev. riskgrupper 
och om de finns, ska en lista upprättas. Innan 
beställning görs av en hörselkontroll hos 
Previa skall en riskbedömning genomföras på 
arbetsplatsen. Riskbedömning skall sedan 
bifogas eventuell beställning till Previa. En 
riskbedömning kommer att genomföras på 
fritid ungas arbetsplatser med målet at det 
är klart under hösten.  (Återrapport i höst)

Stefan/ 
Robert 

Stefan/ 
Fackliga 
org 

Dan/
Patrik
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http://www.intranet.umea.se/personalfragorochlon/arbetsmiljo/datorarbeteocharbetsglasogon.4.4ff7fd5f127770e2b578000122540.html
http://www.intranet.umea.se/personalfragorochlon/arbetsmiljo/bullerochhorsel.4.9efe5ad125aea80c8e800018691.html


Nämndsfrågor 
- Ärende kommande nämnd

I Stefan berättade om vad som skulle upp på 
nämnd: 
- Prova på Parasport (Elhockey) 
- Presentation av förstudie Naturcentrum i 

Umeådeltat 
- Mobilgård 
- Omdisponering av investeringsmedel 

Ersboda centrum utifrån ”Umeå växer 
tryggt och säkert” 

- Fördelning Bygdemedel 
- Motion ”Stimulansmedel Jämställdhet” 

från moderaterna 
- Allmän info 2018

Stefan

Gemensamma 
verksamhetsfrågor 

- Förslag ny organisation i 
kommunen

I
- Stefan drog kort info kring förslaget. Se 

bilaga. Innebär bl.a. Folkhälsa, 
Tillgänglighet och BRÅ, ligger direkt 
under Stadsdirektören. Förslag att 
nämnden får mer egna resurser bl.a. 
ekonomi, personal.  

- De fackliga tog upp att frågan kring LAS 
ska fungera är inte klart.  

-

 /  2 4



Personal 

- Personalinfo  

- Unga – Mobil verksamhet 

(se bilagor) 

- Unga- Bemanning och 
standard 

(se bilaga) 

I 

S 

S 

S 

-    Stefan hade inget att rapportera 

- Dan redogjorde för de kompletteringar 
som är gjorda. Tre tjänster kommer att 
utlysas. Arbete pågår med översyn av 
lokalerna och en bil kommer att ingå i 
verksamhetens resurser. För de som inte 
erhåller tjänst, kommer omplacering 
kunna ske. Utvärdering av den nya 
verksamheten, med återrapport sista VSG 
under 2018, utgångspunkt ifrån 
handlingsplan. Med det tillägget kunde 
samtliga arbetstagarorganisationer gå till 
samverkan. 

- Dan redogjorde för att Unga utifrån 
uppdrag från nämnd, tagit fram standard 
för Bemanning, som utgångspunkt för 
personalplanering. Dan påpekade att det 
trots allt måste vara behovsstyrt utifrån 
säkert och trygghet, samt antal besökare 
och justeringar ska kunna göras. 
Arbetsledaren kan besluta om 
extraresurser tillsammans med ledning 
Unga.  Tas upp i nämnd i maj och kommer 
att gälla från höstplanering 2018.   

Arbetstagarorganisationerna tog upp att 
upp att det ser olika ut på olika 
arbetsplatser. Helgerna och hur ytor man 
har verksamhet är placerade påverkar 
mycket, liksom hur bekanta de anställda 
är med målgruppen. Beslutades att ändra 
ursprungsförslaget, när det gällde fredag 
och lördag, till 10 – 20 = 2 personal, 21 – 
50 = 3 personal och fler än 51 = 4 
personal eller fler. Beslutades att en 
utvärdering görs under 2019. Med den 
förändringen kunde samtliga arbetstagar-
organisationer gå till samverkan. 

- Dan presenterade förslaget om fördelning 
av tid, med utgångspunkt från nämndens 
beslut att minst 50% av fritidsledarens 
tid, ske i mötet med ungdomar. De 
fackliga företrädarna påpekade att all tid 
i möte med unga, på skoltid eller efter 
skolans slut, är viktig, men fokus ska vara 
på fritid ungas verksamhet, inte skolans 
behov. 

Beslutades att en uppföljning/
utvärdering görs under 2019. Med 
tillägget kring uppföljning, kunde 
samtliga arbetstagarorganisationer gå till 
samverkan. 

- Dan redogjorde för den tillfälliga nya 
organisationen, där Östras enhetschef, 
inte kommer att återbesättas. (Läs mer 
på nätet). 
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http://www.intranet.umea.se/varaegnasidor/samhallsbyggnad/fritid/arkivnyheter/arkivfritid/nytillfalligorganisationforfritidungafran1augusti.5.20baa959161f370ca49107d0.html


Kallat/noterat av:  
Carina Lindström, sammankallande/sekreterare 

Justeras: 

Stefan Hildingsson, arbetsgivare  Tomas Savilahti, SACO
  

Håkan Olofsson-Larsson, Vision  Robert Johansson, Kommunal

Ekonomi 
- - Inget att rapportera

Övrigt 
- GDPR 

- Närvaro vid uppstartsmöten 
inom verksamheten.

I 

I

- Beslutades att GDPR hanteras i ordinarie 
verksamhet.  

- Kommunal efterfrågade möjlighet att 
vara med på uppstartmöte för 
verksamheten i höst, främst var de 
intresserade av att vara med på Ungas 
höstupptakt. Stefan tog med sig frågan.

Sammanfattning av mötet S I de tre frågor som varit föremål: 

- Unga. Mobilverksamhet 

- Unga, Bemanning och standard 

- Unga, Arbetstidsfördelning 
fritidsledarrollen 

har samverkan skett i enighet.  

Nästa möte Ordinarie VSG tisdag 22/5 13.15, Bäcken
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