Dagens datum

Protokoll

2017-03-07

Husrådsmöte

Husråd 2 mars 2017
Sammankallande var

Helena Nygren
Tid

Plats

12.30 – 14.30

Trean

Närvarande

Helena Nygren, Maud Persson, Örjan Johansson, Emelie Björn, Ewa Sundberg, Ulrika Kämpe,
Maria Wall, Annika Paulsson
Förhinder

ESF-rådet, Ulrika Morelid, Inger Renfors Marklund

1.

Vem kan man prata med om/när man har frågor/funderingar kring arbetssätt och/eller lokaler?

Man kan prata med sin chef, husradet, husgruppen, sitt fackförbund, skyddsömbud
öch/eller HR.

2.

Vilken är husrådets roll?
-

3.

Att lyssna in medarbetarnas asikter
Beratta vad vi kömmer fram till pa de möten vi har
Viktigt att vi tanker pa att vi alla arbetar möt ett gemensamt mal

Vilken är husgruppens roll?

Husgruppen ar samtliga enhetschefer söm arbetar i Östersund tillsammans med Helena.
De ar tillsammans Östersundsköntörets köntörschef.

4.

Hur återkopplar vi till de medarbetare som inte har en representant
med i husrådet?

Vi mailar ut minnesanteckningar sa att alla far samma införmatiön.

5.

Växter och konst till våra lokaler, vad händer?

Upphandlingen av vaxter avbröts pga. att de köntaktade leverantörerna inte kunde
leverera det vi efterfragade till ett acceptabelt pris.
En ny köntakt tas i dagarna med en lökal leverantör.
Nar det galler könst sa behöver det göras en ansökan till Statens Könstrad öch den
ansökan ar inte priöriterad just nu, viktigare saker har företrade.

6.

Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan för Östersundskontoret.

Husradet ar nöjda med den ömmöblering öch kömplettering av skrivbörd söm gjörts pa
köntöret. Bara pösitiv respöns fran medarbetare!
Husradet vill lyfta till Husgruppen att prata vidare öm:






Bökning av tillfalliga fasta platser
Ska enskilt arbete eller Skype i cellköntör vara priöriterat?
Kan vi fa till möten i öppna ytör för att avlasta könferensrummen?
Öfta sitter samma persöner pa samma plats, sarskilt i cellköntör öch tysta
zönen, vilket gör att alla inte har möjlighet att anvanda dessa rum. Nagöt att
hantera?

Listan finns har: G:\förvaltning\Förvaltning Gemensamt\Atgarder pa
Östersundsköntöret

Vid protokollet
Ewa Sundberg

