Mål och verksamhetsplan för Varbergs Föreningsråd 2017. (Utvärdering)
-

Arbeta för att omstrukturera och förändra inriktning på verksamheten så den anpassas
efter de nya kraven på skatt- och momsredovisning. (arbetsgrupp 2 möten,
kommunjurist 2 möten, socialförvaltningen 3 möten, träffar med medlemsföreningar)

-

Arbeta tillsammans med idrottsföreningar och kultur- och fritidsnämnden för att
skapa en fritidsbank för utlåning av idrottsmateriel. (Cykelcontainer startad som
integrationsprojekt)

-

Fortsatt arbeta med att skapa ”vi-känsla” bland de anställda genom
informationsträffar, gemenskapsdagar, friskvård, nätverksträffar m.m.(Infoträff 37 st,
gemenskapsdag 28 st, julfest 31 st, 2 st nätverk, friskvårdspeng 28 st, tappaakt. 7 st)

-

Utveckla de anställda genom att erbjuda utbildning inom olika arbetsområden.

-

Arbeta aktivt med rehabilitering så att en del anställda kan bli bättre i sin
arbetsnedsättning samt genom att sjukskrivna kan komma tillbaka till arbete igen i
lagom takt.

-

Erbjuda en allmän hälsoundersökning till de anställda var tredje år (10 st)

-

Underlätta för dem av våra anställda som vill söka sig vidare till studier eller arbete
på öppna marknaden. Vårt mål är att 5 % ska gå vidare på detta sätt under året. (5 %)

-

Genomföra besök på arbetsplatser för personligt samtal med minst 50 % av de
anställda. (91 %)

-

Genomföra arbetsmiljörond hos vaktmästare tillsammans med skyddsombud från
Fastighetsanställdas Förbund samt arbeta aktivt för att alla anställda ska ha en
arbetsbeskrivning för att trygga den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
(27 arbetsplatser)

-

Arbeta för att skapa arbetspraktikplatser, ungdomstjänstplatser och feriearbetsplatser
i medlemsföreningarna. (Arbetspraktik 5 st, ferieplatser 1 st)

-

Hålla kontakt med medlemsföreningar genom föreningsbesök, informationsträffar,
arbetsmiljöronder och medlemsutskick

-

Sträva efter en bra och nära samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan
och kommunens socialförvaltning.

-

Låta utvärdera verksamheten genom kommunens utvärderingsmodell med
fokusgrupp. (Har ej genomförts 2017. Samtal vid träffar med socialförvaltningen)

-

Delta i erfarenhetsutbyte med liknande Föreningsråd och i paraplyorganisationen
Sveriges Föreningar. (Träff med föreningsråden i Falkenberg, Laholm och SISU)

