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Protokoll från CSG, central samverkansgrupp
Dag och tid: Måndagen den 25 februari 2002 kl 08:30 – 9:30
Plats:

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan

Närvarande: Thomas Niklasson
Lisbeth Hallberg
Berit Bengtsson
Anders Olsson
Nils-Erik Rasmussen

Kommunal
”SKTF
Lärarförbundet
LR

Karl-Johan Höjer
Ulla-Carin Olsson
Sture Johansson
Peter Almqvist
Thomas Sannemalm
Sten Selander
Pär Cederqvist

FÖL
””Miljö- och hälsoskyddschef
””Ordf

Kenneth Borgmalm

Sekreterare

Övriga:
Ingrid Rylander
Ewa Lundqvist

§1

Arbetsmiljösamordnare
Budgetekonom

Mötets öppnande
Pär Cederqvist hälsade samtliga välkomna till dagens förlängda CSG som till
största delen ägnas diskussioner kring ramsättning 2003 och förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Protokollsjustering
Berit Bengtsson är utsedd att fortsättningsvis justera centrala samverkansgruppens
protokoll.
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Fördjupad analys inför ramsättning 2003
Centrala samverkansgruppen gick, med hjälp av Thomas Sannemalm och Ewa
Lundqvist, igenom det material som arbetats fram av FÖL och som sammanställts
av ekonomistaben. Syftet med materialet är att ta fram ett gemensamt förvaltningsövergripande underlag samt skapa en samsyn kring prognoser, jämförande statistik
och aktuella frågor inom verksamheterna. Vidare är syftet att använda materialet
som ett planeringsunderlag inför ramsättningen av budget 2003.
Förvaltningscheferna kommenterade respektive avsnitt.
Efter informationen och diskussionerna konstaterades att mer konkreta diskussioner
kring budget sker i förvaltningarnas samverkansgrupper (FSG).

§4

Övriga frågor
Missbrukspolicy
Ingrid Rylander delade ut förslag till en förkortad version av missbrukspolicyn samt
ett förslag till chefshandledning kring policyn.
Beslutades att synpunkter på förslagen skall lämnas till Ingrid senast den 7 mars, så
att beslut om distribution kan tas vid nästa möte med CSG.
AME
På fråga från Nils-Erik Rasmussen redogjorde Sten Selander och Pär Cederqvist för
problemen som varit på AME med anledning av en ifrågasatt försäljning av personbilar och efterföljande konsultrapport.
Beslutades att revisionsrapporten skall distribueras med protokollet.

§5

Nästa möte
Tisdagen den 12 mars kl 08.30
Plats: Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan.

§6

Pär Cederqvist avslutade mötet

Pär Cederqvist
ordförande
Berit Bengtsson
justerare

Kenneth Borgmalm
sekreterare

