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Plats
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Närvarande
För arbetsgivaren
Karina Uddén, förvaltningschef, ordförande
Fredrik Bister, ekonomichef, till och med §9
Anna Saldeen Jonsson, avdelningschef, Vuxenutbildning Stockholm
Karin Eriksson-Bech, utvecklingschef
Anders Nordborg, utvecklingschef
Kristian Kindstedt, HR-chef
Amanda Broman, administrativ chef
För arbetstagarna
Anna Gräslund, Lärarnas Riksförbund, fackligt ombud
Niklas Bremler, Lärarnas Riksförbund, huvudskyddsombud
Carl Korch, SACO-rådet, fackligt ombud/huvudskyddsombud
Janeth Olotu, SSR, fackligt ombud
Rafael Szoppe, Vision, fackligt ombud
Izabella Petre, Vision, huvudskyddsombud
Fredrik Morin, Lärarförbundet, fackligt ombud/huvudskyddsombud
Malin Appelqvist, Kommunal, fackligt ombud, från och med §6

Anmält förhinder
John Envall, Sveriges skolledarförbund, fackligt ombud
Kicki Wattjersson, avdelningschef Jobbtorg Stockholm
Helen Saeidpour, SSR, huvudskyddsombud
Karin Wrannvik, Ledarna, huvudskyddsombud
Sekreterare
Amanda Broman, administrativa staben
Arbetsmarknadsförvaltningen
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
stockholm.se
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Dagordning
1.
Godkännande av dagordning:
Ordförande Karina Uddén, förvaltningschef, förklarade mötet för
öppnat. Dagordningen godkändes.
2.
Val av justerare och datum för justering:
Samtliga närvarande fackliga ombud justerar protokollet,
justeringsdag för protokollet är den 17 september 2021.
3.
Föregående protokoll:
Inga frågor från föregående protokoll fanns anmälda.
4.

Närvarande fackliga företrädare vid nämndens
sammanträde

Malin Appelqvist, Kommunal och Carl Korch, SACO-rådet, deltar
vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 september 2021.
Information
5.

Information om dagsläget gällande samverkansområdet

(verksamhet, ekonomi, personal):
Förvaltningschef

Förvaltningschef lämnade en kort information om den pågående
organisationsjusteringen och hur den kommer att hanteras gällande
samverkan.
Administrativ chef

Ny krisorganisation för förvaltningsledningen
Administrativ chef informerade om att det under hösten införs en ny
krisorganisation för förvaltningsledningen. Förändringen berör inte
enheternas krisorganisation.
Förvaltningsledningen kommer att utgöra krisledning och fatta
beslut utifrån respektive mandat/delegation. Till krisledningen knyts
och inrättas en krisstab som bereder ärenden för beslut i
krisledningen. I krisstaben ingår ett antal roller, enligt Natomodellen, och rollerna bemannas med medarbetare från stabs- och
avdelningsnivå.
I arbetet med att förändra organisationen har ett antal risker eller
oklarheter lyfts fram, och dessa kommer att hanteras och förtydligas
under arbetet att förändra krisorganisationen.
Just nu pågår ett arbete med att uppdatera styr- och stöddokument
för den nya krisorganisationen, och därefter kommer personer att
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utses till rollerna i krisstaben. I planeringen finns även både
utbildning och övning för den nya krisorganisationen.
Om det önskas mer information om förvaltningsledningens
krisorganisation går det bra att ta kontakt med administrativ chef.
Lärarnas Riksförbund frågade hur långt enheterna har kommit
med att ta fram lokala krisorganisationen och tillhörande styr- och
stöddokument.
Ekonomichef kommer att vid nästa förvaltningsgrupp att
återkomma med information om hur implementeringen går på
enhetsnivå.
Projektet för nya lokaler på Palmfeldt center
Administrativ chef informerade om att lokalerna på Livdjursgatan
nu har sagts upp och att avflyttning ska ske senast den 30 juni 2022.
Projektgruppen för de nya lokalerna har påbörjat sitt arbete och
arbete pågår med att identifiera och planera för aktiviteter inom
projektet.
Administrativ chef kommer att återkommande lämna information
till förvaltningsgruppen om hur arbetet fortlöper.
Utvecklingschef

Reformeringen av Arbetsförmedlingen
Utvecklingschef informerade om den pågående reformeringen av
Arbetsförmedlingen och vad förvaltningen idag känner till kommer
innebära påverkan på förvaltningens verksamhet.
Reformeringen innebär bland annat att förvaltningen behöver se
över hur samarbetet med Arbetsförmedlingen ska se ut och om våra
egna arbetssätt kan behöva ändras med anledning av reformeringen.
Frågan gällande hur samverkan med Arbetsförmedlingen ska se ut
är inte klart, och där pågår just nu ett intensivt arbete.
Den Departementsskrivelse som rör Arbetsförmedlingens
reformering innehåller lagförändringar och andra övergripande
frågor, och det mer konkreta gällande samverkan med kommuner
och kommunernas framtida roll kommer att hanteras i en
proposition som beräknas presenteras under våren 2022.
SACO-rådet ställde en fråga gällande om det stämmer att det
kommer att vara korta upphandlingstider för de leverantörer som
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blir aktuella hos Arbetsförmedlingen. Frågan ställs med anledning
av att förvaltningen i så fall behöver ta hänsyn till att de samtycken
som tecknas med leverantörerna kommer att vara kortvariga
samtycken, och att det finns ett arbetssätt som stödjer att samtycken
hanteras på ett korrekt sätt med korrekta datum.
Utvecklingschef svarade att det stämmer att det kommer att vara
korta upphandlingstider med leverantörerna, och att förvaltningen
tar med sig behovet av att säkerställa samtyckeshanteringen i
samband med översyn av nya rutiner och arbetssätt.
6.

Information från de fackliga organisationerna

Ingen information lämnades från de fackliga organisationerna.
Dialog
7.

Dialogämne

Lärarnas Riksförbund har tidigare ställt en fråga gällande rutinen
om att regelbundet få sammanställning över antalet
nyanställningar/tidsbegränsade anställningar.
Efter dialog med de närvarande fackliga organisationerna kommer
HR-chef att säkerställa att information med regelbundenhet skickas
ut utifrån vad respektive organisation har önskat. Informationen
kommer att innehålla namn, befattning, anställningsställe samt
anställningsform.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet önskar information
om anställningar inom sitt eget avtalsområde. Kommunal önskar
information om anställningar inom sitt eget avtalsområde. SACOrådet, SSR och Vision önskar ingen information. Då representanter
från Ledarna och Skolledarförbundet ej var närvarande kan de
för sin egen del återkoppla till HR-chef gällande önskemål om
information om anställningar.
Ärendehantering
8.

Nämndärenden:

Yttrande över remiss gällande Kommuner mot brott (SOU 2021:49)
AMF 2021/607
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Förvaltningsgruppen lämnade inga synpunkter.
Tertialrapport 2, 2021 för arbetsmarknadsnämnden
AMF 2020/01159
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Förvaltningschef föredrog ärendet.
Förvaltningsgruppen lämnade inga synpunkter.
Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 20212024 – med fokus på minskat byggavfall
AMF 2021/584
Förvaltningschef föredrog ärendet.
Förvaltningsgruppen lämnade inga synpunkter.
9.

Ärenden inför beslut:

Beslut om ny organisation inom utvecklings- och
utredningsstaben
Utvecklingschef lämnade information inför beslut gällande ny
organisation inom Utvecklings- och utredningsstaben och gick
igenom den presentation som bifogats kallelsen. Övrigt underlag i
ärendet har bifogats kallelsen och läggs som bilaga till protokollet.
Lärarnas Riksförbund ställe en fråga rörande vad som är
bakgrunden till att tjänsten som ungdomsstrateg försvinner.
Utvecklingschef svara att förvaltningen kommer att återkomma i
det ärendet i samband med hanteringen framåt.
Lärarnas Riksförbund ställde en fråga gällande vilka
arbetsuppgifter som gäller för de befattningar inom KAA som är
aktuella.
Utvecklingschef svarade att den ena befattningen gäller uppdrag
om samordning av arbetet med KAA-ungdomar inom Jobbtorg
Stockholm, och den andra befattningen gäller uppdrag kopplat till
det register med KAA-ungdomar som förvaltningen har.
Lärarnas Riksförbund ställde en fråga gällande avsaknad av
deltagande skyddsombud på en risk- och konsekvensanalys.
Utvecklingschef svarade att något skyddsombud inte varit
närvarande men att resultatet från risk- och konsekvensanalysen har
skickats ut till huvudskyddsombuden och att inga synpunkter har
inkommit.
SACO-rådet framförde att det med anledning av fördelningen av
arbetsmiljöarbetet krävs en god dialog mellan utvecklingschefen
och de två biträdande cheferna, så att arbetsmiljöfrågorna tas i
beaktande. Detta med anledning av att arbetsmiljöansvaret ligger på
utvecklingschef och inte på de två biträdande cheferna
Utvecklingschef informerade om att man i samband med översyn
av organisationen samt introduktionen av en ny utvecklingschef
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särskilt kommer att belysa frågan om arbetsmiljöansvaret och
hanteringen av det ansvaret.
Ingen oenighet anmäldes i ärendet.
10.

Arbetsmiljöfrågor:

Information utifrån pandemisituation

Förvaltningschef informerade om:
- SLK har lämnat information att det från 1 oktober
påbörjas en successiv återgång.
- Viktigt att fortsatt hörsamma och följa de allmänna råd
och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten
lämnar.
- Stockholms stad återkommer med centralt ramverk vad
gäller arbete från annan plats än kontoret.
Lärarnas Riksförbund ställde en fråga gällande om
samverkansmöten i framtiden kommer att genomföras fysiskt eller
på distans.
Förvaltningschef svarade att förvaltningsgruppens möten kommer
att, med anledning av information från SLK, hållas digitalt på
distans året ut. Under hösten kommer dialog att föras tillsammans
med de fackliga organisationen gällande hur samverkansmöten ska
ske framåt. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan.
11.

Övriga frågor

Avdelningschef Vuxenutbildning Stockholm informerade om att
avdelningen genom Vux 2.0 vunnit priset Guldtrappan.
12.

Mötets avslutande

Förvaltningschef avslutade mötet.
________________________

Justerat den 2021-09-17
Karina Uddén, ordförande

Amanda Broman, sekreterare

Anna Gräslund, justerare

Carl Korch, justerare

Rafael Szoppe, justerare

Fredrik Morin, justerare
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Janeth Olotu, justerare

Malin Appelqvist, justerare

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Anna,Gräslund
Fredrik,Morin
Carl,Korch
Janeth,Olotu
Amanda,Broman
Karina,Uddén
Malin,Appelkvist
Rafal,Szoppe

Datum
2021-09-17
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-20
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-17

