
Rapport till Fullmäktige  

Första Höstmötet 2014 

Detta kommer bli min sista rapport till er som Arbetsmarknadsordförande, jag har nu arbetat klart 

min mandatperiod och min arvoderingsperiod och tänkte då skriva några rader över det slutgiltiga 

arbetet. 

Förra fullmäktige biföll följande yrkande: Att sittande arbetsmarknadsordförande får arvodering för 

en 13:e månad för att under juli 2014 arbeta med och utforma avveckling av posten 

Arbetsmarknadsordförande. Allt detta med Kårstyrelsens hjälp. (Tredje vårmötet 22/5 2014). Jag 

önskade lite mer tydligare direktiv av Kårstyrelsen då avveckling kunde betyda flera olika 

arbetsupplägg när jag tittade på formuleringen igen. 

En diskussionspunkt skickades därför in till KS där jag önskade få veta vad som praktiskt skulle 

arbetas med under juli månad för min del, jag gav några förslag. Något KS-möte kunde däremot inte 

genomföras innan verksamhetsårets slut så då föll punkten på kommande kårstyrelse. Från deras 

första möte löd följande beslut: ”Kårstyrelsens mening är att avgående arbetsmarknadsordförande 

under juli månad bör arbeta med att ta fram en plan och arbetsbeskrivning för hur en ideell 

arbetsmarknadsordförande skulle kunna arbeta med att samordna SiS arbetsmarknadsforum.” 

(Kårstyrelsemöte nr 1 2014-07-11) 

Så därifrån har jag arbetat, med avveckling och städning. Jag började redan i juni med städ av 

kontoret bland annat då jag skulle gå på semester vid midsommar och ville ha startat innan juli kom. 

När juli väl kom så bestämde jag mig för att börja på något sorts avvecklingsarbete då fler riktlinjer 

inte hade kunnat ges. Jag startade på en historisk sammanställning över arbetsmarknadsarbetet 

under åren kåren har funnits men denna text blev inte färdigställd. Jag skrev däremot klart det 

dokument FUM mottagit redan samt det bifogade dokumentet tillhörande denna rapport. Texten 

började jag på i juni och hann skriva klart den i juli. Den är skriven där jag försökt bryta upp mina 

arbetsuppgifter från året och se vad som individuellt kunde förändras, fortsätta arbetas med eller 

placeras på andra poster/tjänster.  

I övrigt så har jag städat ut kontoret - papper i pärmar eller i återvinningen, pärmar antingen kvar på 

kansliet eller ner till Skanska och tagit hem personliga saker. Jag har även haft semester och kommer 

att ha tagit ut alla mina semesterdagar samt ha nollat min mängd med extratidstimmar som samlats 

ihop under året.  

Och med detta så säger jag hej då som Armu-ordf och vi ses igen nästa år under fullmäktigemötena! 
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