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Minnesanteckningar från 

samordningsgruppen 2022-09-09 
 

Deltagare; Birgitta Nimgård, Anders Christensson, Oliver Wide-Swensson, 

Anna Nilsson och Ulf Sjöberg. 

 

Förhinder; Jannika Josefsson, Christina Gustafsson, Claudia Velasquez, Mariela 

Ferre Hofman och Hans Forsberg. 

 

Tid; Fredagen den 9 september, kl. 09.00 – 11.20. 

 

Plats; Visions center i Malmö. 

 

 

1. Läget lokalt 

Vi började med en incheckning och avstämning kring hur situationen är hos 

var och en lokalt. Generellt har det varit en lugn sommar, mycket 

diskussioner/prat kring lön och det är mycket att göra i höst. 

 

2. Aktuellt från FS 

Mariela var inte närvarande och det kommande mötet för förbundsstyrelsen 

kommer att handla en hel del om förberedelserna inför förbundsmötet. 

 

3. Aktuellt från centret 

Ulf berättade lite kring verksamheten; 

➢ Sommaren har varit lugn och vi har kört en kansligemensam 

ärendehantering över sommaren, vilket fungerat mycket bra och 

möjliggjort att alla semesterönskemål kunnat tillgodoses för 

centerpersonalen. 

➢ Avvaktande start på verksamheten och det verkar som att många 

fortfarande är på ledigheter. 

➢ Just nu håller vi på att boka in arbetsplatsbesök för resten av hösten. 

 

4. Vision – en kraft för framtiden 

Ulf berättade att vi inte riktigt når förbudets rekryteringsmål och mätt från 

årsskiftet står syd för nästan hela nettoökningen. 

 

Datum: 2022-09-14 
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5. Förmöten och förbundsmöte 

Reflektioner från förmötet i Malmö; 

➢ Totalt sett ett bra arrangemang. 

➢ Tonläget var lite tufft både i en del av utskotten och i plenum.  

➢ Det har kommit synpunkter kring hur det fungerade med en 

demokratifrämjare. 

➢ Under röstningsförfarandet borde ersättarna fått andra uppgifter eller 

varit lediga. De fick ju inte rösta och kände det som väldigt segt att 

bara sitta med. 

➢ Vår kontaktperson på hotellet återkopplade till oss att en del av våra 

deltagare betett sig ohövligt gentemot serveringspersonalen. Vi har 

framfört en ursäkt för detta och konferensanläggningen välkomnar oss 

som gäster igen. 

 

6. Representant till beredningsgrupp för fyllnadsval i CVU 

Ett enda namn har föreslagits/nominerats och samordningsgruppen valde Tilde 

Wengelin, Malmöavdelningen, som syds representant. 

 

7. Övrigt 

➢ Anna informerade om att hon inom kort förmedlar en inbjudan till 

digital föreläsning i TCOs regi kring förändringarna i nya LAS. 

➢ Malmöavdelningen kommer att delta på Tommy Iseskogs föreläsning 

”LAS-dagen” den 7 oktober. 

 

8. Nästa möte 

Fredagen den 14 oktober, kl. 09.00 – 12.00, på centret i Malmö och därefter 

avslutar vi med gemensam lunch. 


