
ProtokollStyrelsemöte MiniGiraffen 2020-12-16 

Närvarande: Martin Södermark, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Bitte 
Nygren, Alexander Sundström, Lisa Edespong, Elin Elwin och Sara 
Johansson Andersson.  
 
Mötet genomfördes virtuellt via Microsoft Teams med hänsyn till rådande 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring Covid-19.  
 

● Inledningsvis beslutades att Martin planerar ut datum för 
styrelsemöten under vårterminen. I samband med detta bestämdes 
även att datum för årsmöte blir 27 april och att Martin skickar 
information om detta till föreningens medlemmar. 

● Styrelsen tog beslut om att lönerevision för barnskötare och vikarier 
ska följa avtal mellan KFO och kommunal men att vi utför 
lönerevisionen för barnskötare retroaktiv från 1 november 2020 
istället för i juni 2021. Vi kommer även att utföra en ny lönerevision 
under 2021 i november enligt ordinarie rutiner. 

● Elins anställnings förlängs under vårterminen med bibehållna 
anställningsvillkor. 

● Fördes diskussion kring att vi bett föräldralediga barn att stanna 
hemma på grund av sjukdomsfall bland personalen. Konstaterades 
att det vore bra med tillgång till fler vikarier men att det dock är svårt 
under rådande förutsättningar.  

● Martin redovisade resultat från personalenkät. Var överlag ett positivt 
resultat som visar att personalen hinner göra mer än tidigare år och 
att samarbetet mellan avdelningarna fungera bättre. Liksom tidigare 
år är resultatet något sämre med avseende på förmåga på att ta och 
ge feedback, inomhusklimat och vissa specifika arbetsmoment. Det 
önskas dessutom mer positiv feedback från styrelsen, mer 
IT-kunskaper och årlig genomgång av krispärm (vilket redan är 
åtgärdat och inplanerat). Vad gäller inomhusklimatet har många 
åtgärder genomförts med mätningar och förbättringar vad gäller 



ventilation. Eventuellt skulle man som ytterligare steg kunna sätta in 
en luftfuktare, Anna tar med den frågan till personalmöte.  

● Styrelsen erbjuder personalen en möjlighet att tidigarelägga 
utbetalning av löner i december på grund av Covid och risk för 
trängsel i samband med julhandel. Anna pratar med personalen om 
detta och återkommer till administratör.  

● Martin mailar valberedningen om de poster i styrelsen som behöver 
fyllas vid nästa årsmöte.  

● Har kommit information från kommun om att uppdatering av 
resursfördelning görs på samma sätt som tidigare med uppräkning för 
pris och lön samt att ny revidering görs under 2021. Inga exakta 
summor är dock förmedlade.  

● Budgetposten för utbildning höjs under 2021 från 15 tkr till 25 tkr till 
följd av planerad HLR utbildning för föräldrar.  

● Preliminär budget inför 2021 baserad på 29,5 - 30 barn till hösten ger 
ett planerat resultat på - 50 tkr. I detta är då inte höjning av bidrag 
men däremot nya löner medräknade. Vi hamnar då enligt nuvarande 
prognos på en buffert på 840 tkr vilket motsvarar målet på tre gånger 
den totala personalkostnaden för en månad. Diskuterades vidare att 
vi bör sätta av ytterligare pengar i buffert för kostnader eller bortfall av 
barn till följd av den planerade ombyggnationen. Förslag att sätta mål 
att ha 1,5 gånger personalkostnader vilket till exempel skulle betyda 
att vi kan tappa cirka 5 platser på nallen under 6 månader. Eventuellt 
kan vi även ta in ytterligare barn i mars istället för i höst för att ge 
ytterligare tillskott i budgeten, vilket skulle gå bra enligt Anna. 
Inväntar resultat för året innan budgeten spikas.  

● Rapporterades även att förskolan har fortsatta problem med 
obehöriga gäster nattetid. Anna har ringt och tipsat polisen som gjort 
ett ärende till lokalpolisen. Påtalades att kameror kan kräva att vi får 
tillstånd av datainspektionen. Bitte kollar med kontakten på 
kommunen och ber om tips och hjälp kring hur detta problem kan 
hanteras. Nästa steg är sedan eventuellt att prata med kyrkan och 
elektriker om att sätta upp belysning nattetid med rörelsesensor. 

● Finns tre planeringseftermiddagar som eventuellt behöver täckas upp 
av styrelsen. Sara skickar ut mail kring vilka datum som är aktuella.  



● De nya som börjar i januari är tillagda i medlemsregister och ska 
läggas till i arbetsgrupper.  

● Enligt önskemål framfört från medlemmar beslutas att köpa till ett 
ytterligare cykelställ. 

● Ingen ny information från kyrkan kring byggnationsplaner  
 

 
Nästa styrelsemöte: 13 januari 2020 


