R Stockholms
V stad

Bromma stadsdelsförvaltning

Sida I (6)

2019-10-17

Förvaltningsgruppen
Protokoll nr 9
Närvarande:

2G+6 C&~6·G
7%}%· / 63=%
y! +6~~%f ·G~=%~5%·•
y! +6~~%C6·Å+ ' }}%·
UGG}}6 C%}}!Å6
A[ 6 U! ~%+}G•
8?' &6+ U! ~ • ·%~

9 · "ö ·6~ %Sy}6 + %Å+ G·%=}ö ·
O[  %Å~G~• +3?%"3?%" O &
O[  %Å~G~• +3?%" Ä Å ·%' &+' ·•
O [  %Å~&• +3?%" Äö ·+=' Å6
8 " O[  %Å~G~• +3?%" y' 3G6Å}ä ~+}c"·G
}G
7%·+' ~6Å3
? %"
ä Uc=' ~+! Å}
Sy%=·%}%·6·%

f %~ 6&& A&; 6·6~
0 6~%y}%·~%5' ·•
CÅ6·6 f ·! ~+=' •
0 6}GÅ 6 I 6~~• å ·

C' &&! ~6Å
C' &&! ~6Å
2ä ·6·"ö ·5! ~ %}
yOö 9

Tidpunkt:

buBvcBucBR =Åk
uvkuucBBkuu
Plats: N}+G=}%~
1.

Mötets öppnande

2G+6 CG~~6·Gö ; ; ~6 %&ö }%}' 3? ?ä Å+6 %6ÅÅ
6 [ ä Å=' &~6k
2.

Justerare

2G+6 CG~~6·G' 3? f %~ 6&G~ A&; 6·6~ ! }+%+ ! +}%·6
; ·' }' =' ÅÅ
%}k/ 6• "ö ·  ! +}%·G~• +%~6+}}G+ 6•  %~ bb ' =}' 5%·
%
&k

3.

Godkännande av dagordningen

/ 6• ' · ~G~• %~ • '  =ä ~ %+k
4.

Föregående protokoll

yOö 9 "·6&"ö · %6}}+=<  +·' ~ %· G~' & +' 3G6Å}
 ä ~+}%~+
&<~ G• ?%}+! }ö [ 6~ %%~?%}%· +=6 5' =6+ G~k
O·5%}+• G[ 6·%~ +[ 6·6 %6}}+=<  +·' ~ %· +%~6+} • %~' &"ö · %+
G  %3%&5%· buBEk 1 <6 +=<  +·' ~ %· +=6 5' =6+ G~ ! ~ %·
; %·G'  %~  %3%&5%· buBv c 6~! 6·Gbubuk
Äö ·%• å %~ %; ·' }' =' ÅÅ
• '  =ä ~ %+ ' 3? Å6 %+ }GÅÅ
?6~ Å&• 6·~6k

5.
Bromma stadsdelsförvaltning

Balanslista

ä %Å}G +' & ~' ·&T O·5%}+• G[ 6·%~ ?6· ~<ÅG• %~ ?6"}%}}&ö }%
&% C' &&! ~6Åk-~• %} Gö [ ·G•} "G
~~+ 6}} ·6; ; ' ·}%·6k Punkten
kvarstår.

R Stockholms
V stad

yG 6 b (6)

Äö ·[ 6Å}~&• +?! +%}+ "Å
<}} bubBT Äö ·?6~ ÅG~• G %~ÅG
• ?%} &%
0 f 2 § BB ?6· ä •} ·! &k Äö ·?6~ ÅG~• %~ 6[ +Å! }6 %+ G ' %~G
• ?%}k
Punkten kvarstår
-~"' ·&6}G' ~ ' & &'  %·~G+%·G~• 6[ +' 3G6Å6 +<+}%&T 2G+6
CG~~6·G"ö ·% ·' • ; Å6~ "ö · • %~' &"ö ·6~ %6[ D' 3?
' ·• 6~G+6}G' ~ "ö ·D6·5%}%} &% +}6 %~+ ö [ %·• ·G; 6~ %' 3?
f ·' &&6 +}6 + %Å+"ö ·[ 6Å}
~G~• + Å' =6Å6 6·5%}%k 7·'  %=}%} ä ·
' &"6}}6~ %' 3? 5%·ä =~6+ ; å • å ! ~ %·  ·<•} "<·6 å ·
r+%5GÅ6• 6 BPk Punkten utgår
N; ; "ö Å~G~• 6[ "63=ÅG•6 <·=6~ %~ }GÅÅ
: 7 buBvk C' &&! ~6ÅD
yOö 9 ' 3? : G+G' ~+ • %&%~+6&&6 <·=6~ %' & G~}%·~
! }5GÅ ~G~• "ö · "63=ÅG
• 6 "ö ·%}·ä  6·%G y}' 3=?' Å&+ +}6 +
·%?65GÅ
G}%·G~• +; ·' 3%++ ?6· 5G"6ÅÅ
G}+ &%~ % ä ~~! • %~' &"ö ·}+
O·5%}+• G[ 6·%~ å }%·=' &&%· }GÅÅ
 %"63=ÅG• 6 ' ·• 6~G+6}G' ~%·~6
G~' & =' ·} &% "ö ·+Å6• ; å  6}! &k Punkten utgår.
N}[ %3=Å6 +6&[ %·=6~ c }%&6 5!  • %}S! }&6~G~• 6· bubuT
O[  %Å~G~• Ä Å ·%' &+' ·• T y! +6~~%f ·G~=%~ 5%·•
+6&&6~"6}}6 %ä Å ·%' &+' ·• %~+ ?! [ !  +6=ÅG• 6 ! }&6~&• 6· å ·
bubuk y ä Å[ 5%+}ä &&6~ %D·%+; %=} ' 3? [ ä · G• ?%} +6&}
[ 6Å"·G
?%} ä · 6~• %Åä • ~6 "·å • ' ·k N}[ %3=ÅG~• 6[ &å Å}G
 %·D
&' }[ %·=6~ %6[ %~+6&?%}D6=}G[ } 6·5%}%&% +' 3G6Å6
6=}G[ G}%}%· ' 3? ! }%[ G+}%Å+%· ä · ; ·G' ·G}%·6 %! ; ;  ·6• k
y6&6·5%}%} &% U%• G' ~ y}' 3=?' Å&DG~"' ·&6}G' ~+ö [ %·"ö ·G~•
&%ÅÅ
6~ ' ÅG=6 6=}ö ·%· =·G~•  %~ ä Å ·%+6&} 6~?ö ·G• 6 =6~
"ö ·5ä }}·6+ <}}%·ÅG• 6·%k y6}+~G~• 6· ; å • ·! ~ ! }5G
Å ~G~• "ö ·
' &[ å · ~6 +; %·+' ~6Å' 3?  %&%~+! }5G
Å ~G~• "ö ·
5G+}å ~ +?6~ Åä• • 6·%ä · [ G=}G• 6 ! }[ %3=ÅG~• +' &·å  %~k Ö =6
; %·+' ~6Å=' ~}G~! G}%} G~' & ?%&} ä ~+}%~ ' 3? ·%+; %=}"!ÅÅ
}
5%&ö }6~ %6[ ä Å ·%ä f 8. c; %·+' ~%· ä · 6~ ·6 ' &·å  %~ +' &
=' &&%· 6}}! ; ; &ä ·=+6&&6+ ! ~ %· bubuk

Bromma stadsdelsförvaltning

O[  %Å~G~• Äö ·+=' Å6T y! +6~~%C6·Å+ ' }}%· "ö ·% ·' •  %
[ G=}G• 6+}%"·å • ' ·~6 "ö · "ö ·+=' Å' ·~6 ! ~ %· å · bubuk ä ö • ·%
; % 6• ' • G+= =[ 6ÅG}%}Dö =6 56·~}·<• • ?%}D&G~ ·%
6 &G~G+}·6}G' ~ "ö · ; % 6• ' • %· ' 3? "Å
%· =6··Gä ·[ ä • 6· ä · [ G=}G• 6
5%+}å ~ + %Å6· G [ %·=+6&?%}+! }[ %3=ÅG~• ' 3?
=' &; %}%~+"ö ·+ö · ~&• k 0 %}'  %· "ö · }G G• ! ; ; }ä 3=} 6[
+ä ·+=GÅ 6 5%?' [ ?' + 56·~ +6&} "ö ·5ä }}·6 +6&[ %·=6~ &%
+' 3G6Å}ä ~+}%~ [ G &G++}6~=%' & +' 3G
6Å6 ; ·' 5Å%& 5%?ö [ %·
! }[ %3=Å6+ <}}%·ÅG• 6·%k y}·6}%• G"ö · "<+G+= 6=}G[ G}%}D&%·
! }%[ G+}%Å+%+6&} "' =! + ; å  %~6}G' ~%ÅÅ
6 &G~' ·G}%}++; ·å =%~ ä ·
6~ ·6 ! }[ %3=ÅG
~• +' &·å  %~k
Cö ?6~}%·G~• %~ ' 3?  G+; ' +G}G' ~%~ 6[ Å' =6Å%· +=6 +%+ ö [ %· ' 3?
6~+[ 6·%} "ö · "ö ·+=' Å6 ; å ' 5%=[ ä & 6·5%}+}G =' &&%· 6}}
ö [ %·}6+ 6[ N}5G
Å ~G~• +"ö ·[ 6Å}~&• %~k

R Stockholms
V stad

Sida 3 (6)

O·5%}%} &% • G"}"·G "ö ·+=' Å6D %=' Å' • G+=6 ÅG[ +&% %Å' 3?
?6~ ÅG~• +; Å6~%~ "ö · "ö ·5ä }}·6 6·5%}++G}! 6}G' ~ "ö ·
"ö ·+=' ÅÅ
ä ·6·%' 3? 56·~+=ö }6·%"' ·}+ä }}%·k
O[  %Å~G~• y' 3G6Å}
Bä ~+}c"·G
}B T UGG}}6 C%}}! Å6 5%·ä }}6 %' &  %
&%+} 6~• %Åä • ~6 ! }[ %3=ÅG~• +"·å • ' ·~6 "ö · +' 3G6
Å} ä ~+}%~
·%+; %=}G
[ %"ä Å}
c ' 3? "·G}G +[ %·=+6&?%}%~k Ä' ·}+6}} ! }[ %3=ÅG~•
6[ +6&6·5%}%} &% "ö ·+=' Å' ·D +=' Å' · ' 3? ; ' ÅG+%~ 5%?ö [ +k / %}
Å' =6Å6 6·5%}%} &% 56·~ G 5%?' [ 6[ +}ö  rf NyP G~}%~+G"G
%·6+k
-~+6}+%· &' } +=' Å=D ! ~•  ' &+=·G&G~6ÅG
}%} ' 3?  ·' • ?6~ %Å+=6
"' ·}+ä }}6 &% ' "ö ·&&+=6 &}%~+G}%}ky}ö  %} }GÅÅ
"6··! Å%?%·~+; Å63%·6 %56·~ +' & ?6· +[ å ·} 6}}~å &å Å%~ G
+=' Å6~+ =ä ·~ä &~%~ +=6 ö =6k / %} [ ·ä =~G~• +"ö ·%5<• • 6~ %
6·5%}%}D 5' %~ %+}ö  %} }GÅÅ
; %·+' ~%· G "ö ·+ö =+c ' 3?
}·ä ~G~• +Åä • %~?%}%· ' 3? &+6}+%·~6 &' } 5G ·6• +5%·' %~ %
G~}%~+G"G
%·6+k Ää Å}6++G+}%~}%·~6+ ·' ÅÅ+' & &%~}' ·%· "ö ·
[ å Å +; ·%[ %~}G' ~ r0 : 7P +=6 "ö ·  ! ; 6  %} "ö ·%5<• • 6~ %
6·5%}%} &' } ; '  =6·+ [ å Å +6&?%}kO=}G[ G}%}%·~6 &' }
[å Å
 +5%6=6~ %%\ }·%&G+& "' ·}+ä }}%· +' & }G G• 6·%k Ä~}G %~
"' ·}+ä }}%·  %} %~}·ä • ~6 6·5%}%} &% 6}}6··6~• %·6
&%~G~• +"! ÅÅ
6 6=}G[ G}%}%· "ö · ! ~• 6D +}ä ·=6 =' ~}6=}%·~6 &%
"ö ·%~G~• +ÅG[ %} +6&} ~å ! } }GÅÅ! ~• 6 =[ G~~' · ' 3? ~<6~Åä ~ 6k
O[  %Å~G~• O &G~G+}·6}Bu~k 7%}%· / 63=% G~"' ·&%·6 %' &  %
+}ö ·+}6 ! }&6~G~• 6·~6 G~' & +}6 + %Å%~+ ' ""%~}Å
G• 6 ! }%&GÅ
 ö %·D
; 6·=%· ' 3? • ·ö ~' &·å  %~k Ö =6 }·<• • ?%} ' 3? +ä =%·?%} "ö ·
&% 5' ·• 6·~6 ä · ; ·G' ~}%·6 %' &·å  %~k 9 }GÅÅ
·ä 3=ÅG•} ! ; ; Å<+}6
<}' · +=6 +%+ ö [ %· ' 3? å }• ä · 6+k f ·' &&6; Å6~ &% "Å
%·6
=~! }; ! ~=}%· =' &&%· 6}}ä • ~6+ +ä ·+=GÅ
 ! ; ; &ä ·=+6&?%}k
y6&6·5%}%} &%ÅÅ
6~ "ö ·[ 6Å}~G~• %~+ }·<• • ?%}+c ' 3?
+ä =%·?%}++6&' · ~6·%' 3? +' 3G6Å} ä ~+}%~ "ö ·  ! ; 6+k
y6&6·5%}%} &% %\ }%·~6 6=}ö ·%· • ä ÅÅ
6~ %+å [ ä Å ·G"} ' 3?
! ~ %·?å ÅÅ+' & ' · ~G~• +"·å • ' · +=6 +}ä ·=6+k

Bromma stadsdelsförvaltning

A[ 6 U! ~%+}G• ·% ' • ' · %"ö ·  %! }[ %3=ÅG~• +' &·å  %~ +}6 %~
' 3? f ·' &&6 +}6 + %Å+"ö ·[ 6Å}~G~• +}å · G~"ö · G ! ; ;  ·6• %}
6}}·6=}G[ 6·5%}+• G[ 6·%k ö ?%"+! ; ;  ·6• %} =·ä [ %· "ö ·&å • 6 6}}
Å% 6 G "ö ·ä ~ ·G~• ' 3? +6&}G G•} +}ö   6
&% 6·5%}6·%~• 6• %&6~• ' 3? G~~' [ 6}G' ~k : ä • %~ "·6&å } +=6
; ·ä • Å6+ 6[ "' ·}+6}}6·5%}%&% +6&&6~?å ÅÅ
%~ Åö ~%5GÅ ~G~• D
6=}G[ } 6·5%}+&G
Åö cD6~}G G+=·G&G~%·&• +c ' 3? ?ä Å+' 6·5%}%k
C' &; %}%~+56+%·6 ·%=·<}%·G~• ' 3? G~}%~+G[ } 6·5%}%&%
&6·=~6 +"ö ·G~• 6[ 6·5%}+• G[ 6·[ 6·! &ä ·=%} =·ä [ + "ö · 6}}
6}}·6?%·6 &' ·• ' ~ 6• %~+ &% 6·5%}6·%k 2 å ~• +G=}G• 6 +}·6}%• G%·
"ö · ~ä ·6 Å%
 6·+=6; DG~}·'  ! =}G' ~D?6~ Å% ~G~• ' 3?
&%~}' ·+=6; "ö · ~<6 &% 6·5%}6·%+6&} =' ~}G~! %·ÅG•
3?%"+! }5GÅ
 ~G~• +=6 +ä =·6 =' &; %}%~+"ö ·+ö · ~G~• %~ ; å 5å  %
=' ·}c ' 3? Åå ~• +G=}k

R Stockholms
V stad

yG 6 l roP

Äö ·[ 6Å}~G~• %~+ 5!  • %}"ö · å · bubu ! ; ; • å · }GÅÅ
B &GÅ6· dEg
&GÅ' ~%· =·k f !  • %}%~ ä · ! ; ; ·ä =~6 &% E &GÅ' ~%· =·
 ä &"ö ·} &% å · buBvk A~ ; ·%ÅG
&G~ä ·  %}6Å%·6 5!  • %} 6~}6+
=! ~~6 [ 6·6 =Å6· 36 buBvcBBcBdk Äö · <}}%·Å
G•6·%G~"' ·&6}G' ~+%5GÅ6• 6 bcok
U%"Å
%=}G' ~%· "·å ~  %"63=ÅG•6 ' ·• 6&+6}G' ~%·~6k
f !  • %}! ; ; ·ä =~&• %~ =' &&%· % 6}}• %~å • ' ~ ·%%ÅÅ%""%=}  å
; %·+' ~6Å"ö ·+ä =·G~• +; å Åä• • %~ ?ö  + "·å ~ l uDdK }GÅÅ
l BD
dK å ·
bubuk / %6ÅÅ
&ä ~~6 "ö ·! }+ä }}~G~• 6·~6 "ö · å · bubu +%·  <+}·6
! }k/ %} ä · +[ å ·} 6}}+%?! · "ö ·[ 6Å}~G~• %~ +=6 =! ~~6
! ; ; ·ä }}?å ÅÅ
6 • '  =[ 6ÅG}%} G}GÅÅ
?6~ 6?å ÅÅ
~6 } ä ~+}%· ' 3? • ' 
6·5%}+&GÅö ~ä ·  %%=' ~' &G+=6 "ö ·! }+ä }}~G~• 6·~6 +~6·6·%
G~ G=%·6· +ä ~=}6 6&5G}G' ~%·k
O·5%}+• G[ 6·%~ =' &&%· 6}}+ö =6 6ÅÅ
6 &% %Å+' & • å · 6}}+ö =6
"ö · } %\ =' &; %}%~+! }[ %3=Å&• +G~+6}+%· G~' & "ö ·+=' Å6 ' 3?
ä Å ·%' &+' ·• D =' &; %~+6}G
' ~ }GÅÅ
+' 3G'%=' ~' &G+=} ! }+6}}6
+}6 + %Å+' &·å  %~ &&k
6.

Genomgång av årshjulet
y%; d i N}[ %3=Å6 +6&[ %·=6~ c }%&6 5!  • %}bubui k

Rk

Brommas värdegrund HÖRA/Stockholms stads
personalpolicy
/ G6Å' • =' ·} "·å ~ y}' 3=?' Å&+ +}6 + ; %·+' ~6Å; ' ÅG3<  ·' • +k i 7å [ GÅ=%}
+ä }} +ä }}%· [ G• ·ä ~+%· G6·5%}+ÅG[ %}i k / G+=! ++G'~%· "ö · %+ =·G~•
=' ·}%}k

8.

Kommande nämndfrågor
Äö ·% ·6• ~G~• +ÅG+}6 ' 3? ä ·%~ %~ }GÅÅ
y/ 1 uo buBvcBucbl
"G
~~+ 6}}}GÅÅ
• å [ G6 0 %%}G~• + 7Å!+T
?}};+TSS% ' =&%%}G~• +k+}' 3=?' Å&k+%S3' &&B}}%%+S5·' &&6+}6 + %Å+~6&~
yä ·+=GÅ
 ! ; ; &ä ·=+6&?%} ä • ~6 %+ å } "ö Å6~ %ä ·%~ %~T
Ekonomisk månadsrapport BRO 2019/189
7·' • ~' +%~ [ G+6· 5!  • %} G56Å6~+ [ G å ·%}+ +Å! }k

9.

Strategiska frågor
Äö ·[ 6Å}
~G~• +?! +%}+ "Å
<}}}GÅÅ
~<6 Å' =6Å%· c ~! Åä• %
(Sep 5 ovan).
Rapport från förvaltningens samverkansgrupper på
avdelningsnivå.

Bromma stadsdelsförvaltning

O[  %Å~G~• O &G~G+}·6}G' ~ rBoSBuP
-~• %}6}}·6; ; ' ·}%·6k

R Stockholms
V stad

Sida 5 (6)

O[  %Å~G~• y' 3G6Å}
 ä ~+}c"·G}G rBoSvP
/ %} %=' ~' &G+=6 Åä • %}  G+=! }%·6 %+k O·5%}+• G[ 6·%~
G~"' ·&%·6 %' & 6}}%[ %~}!%ÅÅ
%}65Å%·G~• 6[ + = i +6&}%6&i "ö ·
?6~ Åä • • ~G~• 6[ =' &; Å%\ 6 =ÅG%~}%· +' & ä · 6=}! %ÅÅ
6 ; å "Å
%·6
%~?%}%· 5' · Å6•}+ }G
ÅÅ
 6~! 6·Gbubuk O·5%}+• G[ 6·%~
G~"' ·&%·6 %' & [ G++6 "ö ·ä ~ ·G~• 6· G 3?%"+' ·• 6~G+6}G' ~%~
G~' & 6[  %Å~&• y' 3G6Å}
 ä ~+}c"·G
}G k
O[  %Å~G~• Ä Å·%' &+' ·• rBoSBuP
U%+! Å}6}%} 6[  %~ +%~6+}%5·! =6·! ~ %·+ö =~G~• %~
; ·%+%~}%·6 %+ ' 3?  G+=! }%·6 %+k
Övergripande information om aktuella frågor Gstaden
y%
; d i N}[ %3=Å6 +6&[ %·=6~ c }%&6 5!  • %}bubui k
10. Personalfrågor
y ! ="·å ~[ 6·' ·! ÅÅ
6~ %Bb &å ~6 %· ; %· 6! • ! +}GbuBv (se
5GÅ6• 6 RPk
O! • ! +}G
f ·' &&6 + "T
RD
boK
O[  %Å~G~• O &G~G+}·6}G' ~T
dD
gK
O[  %Å~&• Äö ·+=' Å6T
RDol K
O[  %Å~G~• y' 3G6Å}ä ~+}cÄ·G}G T
oDgdK
O[  %Å~G~• Ä Å ·%' &+' ·• T
RD
l EK
y ! ="·å ~[ 6·' ~ G~' & 6[  %Å~G~• y' 3G6Å}ä ~+}c"·G
}G [ G+6· %~
+[ 6•} &G~+=6~ %}%~ %~+k Äö ·[ 6Å}~G~• %~+ &å Åä · %~
+ ! ="·å ~[ 6·' ' & ?ö • +} RDbK "ö · å · buBvk
11. Arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt
Diskrimineringslagen
-~• %} 6}}·6; ; ' ·}%·6k
12. Pågående och kommande upphandlingar
-~"' ·&6}G' ~ ' & ; å • å %~ %' 3? =' &&6~ %! ; ; ?6~ ÅG~• 6·
"·6&• å · 6[ 5GÅ6• 6 Ek
13. Information från de fackliga organisationerna
C' &&! ~6Å
C' &&! ~6Å%"}%·"·å • 6·  6}! & "ö · +=<  +·' ~ "ö ·  %"63=ÅG• 6
' ·• 6~G+6}G' ~%·~6+ Å' =6Å%·
O·5%}+• G[ 6·%~ å }%·=' &&%· G~' & =' ·} }GÅÅ
C' &&! ~6Å&%
"ö ·+Å6• ; å  6}! &k
Bromma stadsdelsförvaltning

B Stockholms
V stad

yG 6 o roP

2ä ·6·"ö ·5! ~ %}
2ä ·6·"ö ·5! ~ %} ?6· ?å ÅÅ
G}' &5!  + 6• "ö · Å' =6Å6 "ö ·%}·ä  6·%G
+}6 %~ buBvcBucBo ; å }%&6} 6·5%}+&GÅ
 ö ' 3? +=<  +' &5!  %}+
·' ÅÅkf ·' &&6 +}6 + %Å+"ö ·[ 6Å}~G~• ~ä &~ %+ +' & %}}• ' }}
%\ %&; %Å! }G
"·å ~  %~ ; 6·}+• %&%~+6&&6 +6}+~G~• %~ ; å
y! ~}O·5%}+ÅG[ k
Äö · ~ä ·[ 6·6~ %; å • å · 6·5%}%&% +=<  +·' ~ %· ; å
"ö ·+=' Å%%~?%}%·~6k
yOö 9
yOö 9 ?6· 6~' · ~6} &% Å%&+Å! ~3? ! ~ %· [ %3=6 l BSbuBv
/ G+=! ++G' ~%· ' & ; å • å %~ %' 3? =' &&6~ %' ·• 6~G+6}' ·G+=6
"ö ·ä ~ ·G~• 6· "ö · %+k
14. Övriga frågor
N}[ %3=Å6 +6&[ %·=6~
Äö ·+Å6• ; å ~<6 }%&6~ }GÅÅ
=' &&6~ %+6&&6~}·ä  %~
 G+=! }%·6 %+k
15. Kommande frågor till FVG/Balanslista/Årshjul
•
ä %Å}G +' & ~' ·&
•
Äö ·[ 6Å}~G~• +?! +%}+ "Å
<}}bubB
•
N}[ %3=Å6 +6&[ %·=6~ - c i O}}·6=}G[ 6·5%}+• G[ 6·%c
?! · +=6 [ GÅ' 3=6 ~<6 &% 6·5%}6·%}GÅÅ
f ·' &&6
+}6 + %Å+"ö ·[ 6Å}
~G~• W
i r}%&6 }GÅÅ
+6&&6~}·ä  %} buBvc
BBcbBPk
• N}[ %3=Å6 +6&[ %·=6~ -- c "ö ·+Å6• ; å ~<6 }%&6~ }GÅÅ
=' &&6~ %+6&&6~}·ä  %~k O·5%}+• G[ 6·%' 3? "63=ÅG• 6
"ö ·%}·ä  6·%Åä &~6· "ö ·+Å6• k
16. Sammanträdets avslutande
2G+6 CG~~6·G6[ +Å! }6 %+6&&6~}·ä  %}k
17. Nästa sammanträde
Äö ·[ 6Å}~G~• +• ·! ; ; %~+ ~ä +}6 +6&&6~}·ä  %ä • %· ·! &  %~ bB
~' [ %&5%· buBv =Åkuvkuu c BBkgu G =' ~"%
·%~+·! & N}+G=}%~
[ å ~k BuDF ! +}6[ +Å! ~ +[ ä • %~ BdB F k

Bromma stadsdelsförvaltning

Några roller behöver tillsätts nu men de flesta tillsätts i början av varje verksamhetsområdes
införande enligt införandeordningen

Härärvinu

►Interimsförvaltning

Införande

Överf :>rmyndarförvaltningen
Barn och unga
Sammanhållande
planering
(För samtliga
verksamhetsområden)

Vuxen

Ir--------------Ekonomiskt bistånd
-------------------------'
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri
' Inklusive arbetsL marknadsförvaltningen
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Hälso- och sjukvård
Gemensamma funktioner
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Verksamhets råd
Gemensamma funktioner,
arkitektur m metod

++

Delprojekt Utveckla
Utveckla, migrera
och verifiera•

Delprojekt Införa
Införa, fasa ut och
etablera

Delprojekt
Upphandling och
avtalsetablering

tt

Överförmyndarförvaltningen
Barn och unga
Vuxen
Ekonomiskt bistånd
Funktionsnedsättning och
socialpsykiatri
Äldreomsorg

. Hälso- och sj~kvård . . :·.::
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Verksamhetsteam
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Inklusive införandeteam för gemensamma funktioner, arkitektur och metod
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>Wo'verförmyndarförvaltningen
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Barn och unga
Vuxen
Ekonomiskt bistånd
Funktionsnedsättning och
socialpsykiatri
Äldreomsorg
Hälso~ och sjukvård

Sammanställning över de roller som verksamheterna successivt behöver tillsätta i de
verksamhetsnära funktionerna
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Verksamhetsråden fattar
stadsövergripande beslut om .
arbetssätten för sitt område.
Sätter mål och prioriterar
verksamhetsområdets behov.·
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Verksamhetsteamen fungerar ·
som länk mellan projektet och.
enheterna. Håller utbildningar;
och ger användarstöd.,, .
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lnförandeteamen utvecklar moderna
arbetssätt och nya digitala stöd utifrån
verksamheternas prioriterade behov.

Roller G verksamhetsråden:
Nu!

representanter från
förvaltningarna (per
verksamhetsområde och ska
komma både från
stadsdelsförvaltningar och
fackförvaltningar)

Roller G verksamhetsteamen:
Roller G införandeteamen:

✓
✓
Senare

Senare

Nu!

huvudprocessledare
processledare som stöttar huvudprocessledaren
testare med verksamhetskunskap (kan även
- arbeta som superanvändare)
kontaktperson för superanvändare och
ambassadörer
ämnesexperter bör namnges för alla centrala
ämnesområden, dessa rådfrågas vid behov och
fungerar som referensgrupp

Nu!
Senare

Nu!

'

samordnare per förvaltning
superanvändare
ambassadör

Representation i Verksamhetsråden

• Regionerna (fyrlingarna anmäler gemensamt en från varje
verksamhetsområde) Bromma kommer att ansvara för att utse
representant för Äldreomsorgen samt för Hälso- och sjukvården

Förvaltningens organisation för Sociala system
Styrgrupp
Stadsdelsdirektör
Socialchef
Äldreomsorgschef
Administrativ chef
Personalchef
Kommunikatör

Samordnare

Arbetsgrupp Beställare
Superanvändare
Ambassadörer

Arbetsgrupp Utförare
Superanvändare
Ambassadörer

Operativ styrgrupp
Enhetschefer beställare, samtliga
Enhetschefer utförare, urval från
olika verksamheter

R
Stockholms
V stad

Budget 2019
Styrsignaler inför arbetet med VP 2019-2020
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lnriktningsmål

i\

lll'ts~ckholms

1.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för
alla

2.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög
tillväxt

3.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för
framtiden

Styrsignaler 2020
•

Äldre ska kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet. Äldreomsorgen ska
präglas av kvalitet och valfrihet.

•

Aktivt arbeta med värdegrunden

•

Se över hur måltiderna kan förbättras

•

►

Möjlighet att påverka vad som ska serveras

►

Möjlighet att äta tillsammans med andra

►

Fortsätta med Matlyftet i syfte att motverka undernäring och ofrivillig ensamhet

Bryta social isolering och ensamhet, i samarbete med civilsamhället, särskilt för äldre som inte
omtcttos av biståndsbedömd verksamhet

►/

Vob: möjlighet att delta i sociala aktiviteter, erbjudas dagliga utevistelse
Biståndshandläggning: särskild hänsyn tas till ålder, oro och ensamhet
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser ska prioriteras och utvecklas

Möjliggöra en vardag med hög livskvalitet t.ex erbjuda utevistelse, sociala aktiviteter, mötesplatser
och kulturupplevelser
Gott samarbete med Region Stockholm

►
►
►

Säkerställa tillförlitlig informationsöverföring mellan hemtjänst, särskilda boenden och Region Stockholm
Fortsätta pågående utvecklingsarbete utifrån LUS
Tryggt mottagande i hemmet i hela staden

Styrsignaler 2020 forts.
•

Utveckla medarbetares kompetens inom demenssjukdomar och geriatrisk
specialistkompetens

►
►
•

Kompetensutveckla biståndshandläggare inom demensområdet
Demens ABC - för alla som kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga

Välfärdsteknik - arbetet ska utvecklas och intensifieras.

►
►
►

Smarta lås ska införas
Påbörja digital nattillsyn
Påbörja digitala inköp

•

Språklyft för att utveckla språkkompetensen

•

Ramtid - fortsatt utveckling

Styrsignaler 2020, forts.

•

Vård- och omsorgsboende: baseras på äldres behov, kvalitativt hög
inne- och utomhusmiljö, möjlighet till parboende, möjlighet för besökare
att övernatta

•

Vidareutveckla arbetet med anhörigstöd

►
►

Demenslotsen ska implementeras
Förbättrad anhöriginformation som görs tillgängligt digitalt

•

All tillsvidareanställd personal ska ha grundutbildning

•

Hög personalkontinuitet inom hemtjänsten

•

Öka kunskapen och utveckla bemötandet av äldre hbtq-personer

•

Fortsätta sortera ut matavfall och minska avfallsmängden bl a genom
minskad användning av engångsprodukter

Ekonomi

• Hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning

2,5 % (2,0%)

• Vård- och omsorgsboende

2,7% (2,6%)

• Beställarenheten

• Förebyggande

• OH-påslag

(CM - aktivitetscentra, tryggt mottagande)

41,5 % (40,5%)

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
•

Hög pedagogisk kvalitet ger trygghet och omsorg

•

Det systematiska kvalitetsarbetet ska prioriteras utifrån de ,.___,.._
nationella målen i läroplanen

•

Förskollärarnas pedagogiska ledarskap

•

säkerställa förskollärarledd verksamhet

•

Minska den administrativa bördan

•

Skapa karriärvägar

•

Rektors ledarskap

PR Stockholms
V stad

Sid 2

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
Tidiga upptäckter
•

Samverkan med socialtjänst

•

Fler förskollärare i det förebyggande arbetet

•

forskning och evidensbaserade metoder i
arbetet med barn i behov av särskilt stöd

•

Förskolans uppdrag är särskilt viktigt i områden
med sämre socioekonomiska förutsättningar

•

Fysisk aktivitet och utevistelse

•

Fokus språk

•

Barnkonventionen

•

Valfrihet
~ Stockholms
stad

V

Sid 3

Budget 2020: Indikatorer

Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda 32%
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget

PR
Stockholms
V stad

Sid4

udget 2020: Nya aktiviteter
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Utbildningsnämnden ska i samarbete med
stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av
2020-01-01
stadens köhandläggning inom verksamhetsområde
förskola med syfte att säkerställa likställighet (1.3)

2020-12-31

Utbildningsnämnden ska i samarbete med
stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av
förskoleverksamhet för förvaltningsområdet
meänkieli och samiska i samråd med berörda
nationella minoriteter (1.3)

2020-01-01

2020-12-31

Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla
förskolor har en strategi för att öka barns fysiska
aktivitet och rörelse under förskoledagen (1.3)

2020-01-01

2020-12-31

PR Stockholms
V stad

Sid 5

Budget 2020 Utbildningsnämnden
•

Samordning av barnomsorg på obekväm
arbetstid
• Ansvaret överförs helt till
utbildningsnämnden senast 1 juli 2020

•

Utreda hur det socioekonomiska stödet till
förskolan används och vad det ger för resultat

•

stärka uppföljningen av förskolans
kvalitetsredovisningar för att säkerställa och
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

•

PR Stockholms
V stad

Sid 6

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
•

"Lokalfrågorna - kostnadseffektiv användning mycket i samverkan med utbildningsnämnden och
SISAB

• Verksamheter som köper in livsmedel och måltider
ska förhålla sig till Strategi för god, hälsosam och
klimatsmart mat
• Giftfriförskola
• Särskilt utreda köksfunktionen och möjlighet att
tillföra tillagningskök i samband med renoveringar
och nybyggnation
•

Fler aktörer ska in i byggandet

•

Kulan

.. Stockholms
stad

V

Sid 7

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
• Kompetensförsörjning
• Närvarande ledarskap- chefers
arbetssituation
• fortsätta arbeta i enlighet med
handlingsplanen för förbättrad
arbetssituation för förskollärare och
barnskötare

~~

·'£~-

~ Stockholms
stad

V

Sid 8

Budget 2020: nya aktiviteter
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Kommunstyrelsen ska stödja
stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i
deras arbete med vidareutbildning och
kompetensutveckling av medarbetare som saknar
relevant grundutbildning (3.2)

2020-01-01

2020-12-31

SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna
genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att
säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats
blir så låga som möjligt (3.2)

2020-01-01

2020-12-31

59 Stockholms

V

stad

Sid 9

Ekonomi

~ Stockholms
stad
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- Utveckla samverkan med förskola, skola, polis och socialtjänst
BUS
Nya vägar
MVP
Placerade barn/ungdomar och framförallt familjehemsplacerade nå mål i skolan
Gemensamt hitta metoder för barn/ungdomar med skolfrånvaro
Tidigt ha aktiva åtgärder kring barn/ungdomar som begår brott
Våga vittna
Drog handel

- Kultur och fritid
Nå flickor samt nyanlända
Att stärka samverkan med föreningslivet

-Förstärka arbetet kring hemlöshet - fortsätta arbetet med
vräkningsförebyggande men även tillsammans med andra aktörer ex. vis
bostads bolagen

lffll Stockholms

V stad

):t-f!..w 3DH
•
xkD
S
ck3kaM] ih] · cBnL] · · · ·

TD•] hD"i· 9

cD c]c}jn
· k] l TD
kt--:~i,_,f., \

] BB+D
>TTv
] kD
-,Ju❖~•-:;._~-:::5..kH"• "-,

/~
i "<-5
,.:\'c
~~
--:~
. ·'""/·:"rn
- ..-/
:·,,; D;.k9ÖHGG
k•
1fr\ ,_ \ Dj 3 )DhV
I!" \!J \ ;
ls
~

-

·,'

'•

1

',,1·-- ,.- :;,, '.-' --- " --·~:,;
jc · [ in D
V
n
D
D
kkTDD
ck"icB·o
inBkk
n
] ATG
-w
'']V
•'-iTGO
~9.;,,• ·S]" ..,
-

]DkDk}D]

\,9,/.:::?'i,1.t

ö
j'
,
DDD
TTxTnPc
nÅ}DG
DiD
V
9 rkD
xDD
kk
✓"~

1
O~':_~<,:::,::::.,"'

c] ckkh¾'i,~~-·
cc] kkkkhDkk•in' ] [kTTT
kS
TkD
<G
Dih G
S
Th
)_<.:i'".-'J.S ..

c kDD
H
V
c] ~:,::;..nii\''->
Dk] +ninn·DDD
...' ,e..._vJ~
~~.~j,!/~

<:

-Människor ska vara självförsörjande och vi ska erbjuda våra förberedande
arbetsmarknadsinsatser såsom servicegrupp och OSA så att de går vidare inom
arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter.
- Motiveringsarbete har en betydelse i arbetet med människor som har ekonomiskt
bistånd
- Boendestödet skall utvecklas för de som beviljas försöks- och träningslägenheter

U Stockholms
V stad
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Fokusområden HR

2020

buBvcBucBl
Eva Runestiq

Omvärldsspaning
• HR analytics
• Nya teknologier
• Nya arbetsformer
• Medarbetarnas nya roll; Medarbetarupplevelse
och medarbetarengagemang

Staden som arbetsgivare
•
•

•
•
•
•
•

Ett föredöme som offentlig arbetsgivare.
Chefsuppdraget förutsätter handlingskraft och ett ledarskap som
präglas av kommunikation, tillit samt mod att hantera utmanande
situationer och att aktivt leda förändringsarbete G en öppen och
tillåtande kultur.
Stödja medarbetare att aktivt arbeta för att utveckla och omsätta ideer
och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer
stockholmarna till del.
Kontinuerligt arbeta för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare för att över
tid, ha medarbetare med rätt kompetens, som vill bidra till att verksamheten
utvecklas och når uppsatta mål.
En sammanhållen lönebildning är central för att undvika löneglidning,
uppnå tydlighet och stabilitet och stärka förmågan att behålla, attrahera,
rekrytera och utveckla önskvärd kompetens.
En god arbetsmiljö är fri från diskriminering,.
I en väl fungerande arbetsmiljö är både personalrörlighet och
sjukfrånvaron på en sund nivå.

Nämnderna ska
□ Verka för ett ledarskap präglat av kommunikation, tillit och mod
□ Verka för att stärka chefers förmåga att leda i förändring
□ Ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera
verksamhetskritisk kompetens
□ Arbeta med kompetensbaserad rekrytering och säkerställa att chefer har god
kunskap om rekryteringsprocessen
□ Säkerställa att rutiner för anmälan och utredning av diskriminering,

kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier
är väl kända av medarbetare och chefer
□ Arbeta förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för våld och hot
vid myndighetsutövning
□ Prioritera stöd till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
□ Prioritera stöd till verksamheter med hög sjukfrånvaro och/eller hög
personal rörlig het
□ Under samordning av kommunstyrelsen medverka till en stadsövergripande
och samordnad kommunikation och marknadsföring som stärker stadens
arbetsgivarvarumärke

....

Forts.

□

Ett ledarskap präglat av förändringsledning, kommunikation, tillit och mod som
gynnar kvalitetsutveckling inom kärnverksamheterna trygga en god
kompetensförsörjning inom förskolan, socialtjänsten och äldreomsorgen
□ Säkerställa chefers arbetssituation och förutsättningar att utöva ett närvarande
ledarskap
□ Stärka medarbetarnas inflytande och delaktighet på arbetsplatsen genom fortsatt
arbete utifrån handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare för att
säkerställa en bra arbetssituation
□ Erbjuda nya medarbetare inom socialtjänsten en gedigen introduktion samt stöd till
medarbetare med kort erfarenhet i form av handledning och mentorskap för att
säkerställa likställighet och rättssäkerhet för stockholmarna
□ Arbeta förbyggande mot hot och våld samt säkerställa långsiktigt stöd till personal
som utsatts för hot och våld i sitt arbete

Bromma
•
•
•
•
•

Fortsatt utbildningssatsning på SAM
Uppföljningsdag fokus OSA
Riktade satsningar för ökad hälsa
Aktiva åtgärder
Marknadsföringsplan bristyrken

• KBR

• Interna chefsutbildningar; BAS program,
förslag; personalekonomi
• Pilot; schema och bemanning

Utveckling för chefer och ledare
Att vara chef i Stockholms stad är både utvecklande och utmanande. Chefsuppdraget förutsätter handlingskraft och ett ledarskap som präglas
av kommunikation, tillit samt mod att hantera utmanande situationer och nödvändiga samtal. Chefer leder aktivt i förändringsarbete med en
öppen och tillåtande kultur och engagerar medarbetarna i processen

• Chefsförsörjningsprocessen är ett komplement till
stadens befintliga kompetensförsörjningsprocess
och är uppbyggd med fokus på dess olika
områden UBAR(l)A = Utveckla (U), Behålla (BJ,
Attrahera (A), Rekrytera (R), Introducera (I) och
Avsluta (A).
Länk ti 11 chefsförsörj ni ngsprocessen:
https://samarbete.stockholm.se/sites/chefsforsorgnpr
ocess/SitePages/Utveckla. aspx

Ch efsfö rsö rj ni n gs processen finns
på Intranätet
0.AOO:V.

51DA

Utvockla

~

~

~

Attrahera

~

Introducera

~

~

';;111111

Chefsförsörjrunqsprocessen
Stcckhclms stad ska \'ara ett töred5me som off1:ntlig aibets91vare_ Chefer I Stockholms stad har ett v;l..1191 uppdrag att sakerstålla att de beslut kommunfullmäl:11ge
fattat g<:nomfbrs liksom <Ht utveckla :erksamheten.

Nyhetens rubrik

ChefsforsOrjningen år prioriterad och syftar till att sakerstålla an uacen har kompetent.a ocb hand!ingsbaftiga chefer ~m leder i forånd1in3 och innovation
uusemmens med medarbetarna for att utveckla stadens verksamheter.

Andrat

2019-05-22 15:01

Bifogade filer:

Chefer I stacen år goda förebilder som ledare. Ett gott ledarskaµ skapar engagemang och motivation hos medarbetarna samt ett mervärde för invånarna. En god
ledare visar 11U1t, kommunicerar tydhgt och har förmåga all skapa förutsättningar för delaktighet och att nnverata medarbetarnas kompetens. 1rnt1ativkratt och
kreattvnet.

Kommunikation. tillit och mod
Att var" chef I Sto::kholms stad år både utvecklande och utmanande. Chefsuppdraget tönnsatter handhn9slcraf1 och ett ledarskap som präglas av kcmrnumkabon,
t1!ht samt mod att hantera utmanande situationer och nodvåndrga samtal. Chefer leder aktivt i lörcindnngsarbete med en Oppen och tillåtande kultur och
engagerar medarbetarna i processen.

Ett stöd

rör dig

Prenumerera på

~

KU~~h~Y,~~!ae:;~n~1~. ~

som chef

ChefsförSöf)ning5pro:essen vänder sig nlt chefer på samtliga ni·,åer. Oavsett om du är förvaltnings- eller bolagschet. avdelningschef, enhetschef, bnredande
enhetschef eller motsvarande funktion med formellt chetsaosvar. ger processen stöd for dig i din uppdrag. Den hJålper dig att navigera i utbudet av befintliga
kompctensutvecklmgsinsauer, aktiviteter och stöd som finns i staden.
Stadens mål Ar att förena en väl fung;;rande verksamhet med ett långs1kt1gt hållbart arbetsfw. Stadens chefer ska tnvas, utvecklas och få stöd I chef- och
ledarrollen.
Goda föruts.åttninga1 att utöva ett hållbart l;;datsk.ip ~tärker stadens fom1å9a au behålla och rekrytera chefer. Som attraktiv arbetsgiva1e ska staden erbjuda
f6ruts:i11rnngar för kompetens- och kamårutveckhng samt möJhggbra forum för nätverk och samarbeten med aktörer mom och utanför o-qamsencnen.
Arbetet med stadens chefsforsorining utgår från Stockholm stads personalpohcy och beskriver en \1!Jemnl::tning och metoder for att sakra stadens chefsforso~ning.
Pers◊nalpohcyn uniyd:er stadens förhållningssätt och de forvåntnmqar cch krav staden sorn arbetsqivare stäner på cneter och medarbetare.

UBARA
ChEfsförsörJrnng~proces>i!-n ;;, ett komplement till stadens befinttiga kcrnpeteostörsönmoqscrccess orh är uppbyggd med torus på dess onca områden USAR(l)A =
Utveckla CUI. Behålla 161. Attrahera /Al, RekMerJ CRl. !nttodu~cra {Il och AvslutJ !Al.

Vill du hellre få Nyheter som RSS? Kld:a på 11::onen:

f)!

Har du frågor7
Kontakta oss på E-post funKtion.intr.irut.slk.pas~stockho\m.se

Ladda ned alla dokument
Lldd;. ned en .zip-fil eller våija ·spara'

EIEH++MiiH

►

Stadsgemensamma insatser för dig
som chef
• Chef i staden - ett introduktionsprogram för nya
chefer
• Chefsseminarier
• Ledardag
• Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer
• Utvecklingsgrupp för chefer
• Insatser för chefer utifrån specifika budgetbeslut
Länk till stadens sida:
https://i ntranat. stockhol m. se/S idor/2013/3/Utveckl i ng
-for-chefer-och-ledare---staden/

Avtal insatser finns i staden:
• Individuell coachning för chefer och ledare
• Team- och grupputveckling för chefer, ledare och
deras medarbetargrupper
• Ledningsgruppsutveckling för avdelnings- och
enhetsledning
Viktigt att vara avtalstrogen! Avrop i rangordning.
Länk till mer info:
https:/lintranat.stockholm.se/Sidor/2013/3/Utveckling
-for-chefer-och-ledare---staden/

KF-budget per verksamhetsområde
Förskoleverksamhet
Verksamhet för barn, kultur och fritid
Äldreornsorq
Omsorg om funkticnstundrade
Individ- och famiheornsorq
Stadsmiljöverksamhet
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder

Summa

2018

2019

2020

403,6
40,7
626,4
279,7
118,4
29,7
47,9
8,3

407,8
35,4
633,2
.291, 1
1.22,0
29,5
48,0
80
l

400,.2

1 554,7

1 575,0

Avvikelse
19/20

Avvikelse%
19/20

642,9
.289,3
1.25,4
30,7
5.2,5
7,9

-7,6
-1 ,3
9,7
-1,8
3,4
1,2
4,5
-0, 1

-0,6%
2,8%
4,1%
9,4%
-1)%

1 583,0

8,0

0,"5%

34,1

-1,9%
-3,7%
1,5%

Budgetfördelning 2020
'·'"'""

DHZOZ□

1 3,181/.1

Fast anslag

KF-budget 2020 netto
OH-avdra
r~etto efter OH-avdrag

400,20

125,40

12,73
387,47

,.

52,50

7,90

3,99

1,81

0,25

121,41

50,69

7,65

•

Justeringar

An disponera

-4,50

387,47

I

121,41

I

46,19

34,10

34,10

•

18,10

642,90

30,70

1583,00

1,55

20,44

0,98

41,74

F chef

287,75

622,46

29,72

1541,26

Buffert

16,0

0,00

Tot

64,5

16,00 1583,00

eK buffert

•

4,50

287,75

622,46

29,72

4,50

16,00

oll

Disposition per
avdelnin
Avd förskola

Fsk

loF

f.stöd

Arb

387,47

A•.•d socialtjänst och fritid

Bkf

Funk

Äo

S.miljö

Buffert

46,19

7,65

13,50

287,75

476,5
622,46

Avd .administation

622,5
29,72

Nämnd och förvaltninqschef

41,74
4,50

387,47

121,41

46,19

7,65

18,10

Summa
392,1

Avd Äldreomsorq

Budget 2019

Gemadm

4 . 60
121,41

Adm§

289,30

-16,00

7,65

48..6

287,75

622,46

29,72

46,24

71,5
16,00

20,5

16.00 1583,00
o.e

6,5

,.

48,5
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ffl Stockholms
V stad

Hej!
Jag heter Elize Ekelund och är ny upphandlings och
inköpssamordnare här i Bromma Stadsdelsförvaltning.
Jag tänkte med detta veckobrev informera om några punkter som
kommer att vara aktuella i höst. Då det har varit ett uppehåll med
veckobreven så blir detta veckobrev extra långt.
Trevlig läsning!

Information om central upphandling av budtransporter
Upphandlingen av budtransporter kommer att genomföras som en
central upphandling och omfattar alla Stockholm stads nämnder.
Upphandlingen omfattar budtransporter och i upphandlingen ska det
ingå distribution av express post och mindre kolli/paket där
hämtningar och ut- inleveranser sker på flera olika adresser och
distribueras mellan stadens olika verksamheter.
Nuvarande avtal löper ut 2020-02-08.
Avtalet planeras gälla för perioden 2020-03-01 - 2022-03-01 med
möjlighet till förlängning i två år.
Om intresse för deltagande i upphandlingen finns så är det
nödvändigt att utse en kontaktperson med lämplig kompetens.
Kontaktuppgifter för kontaktperson skickas till
juan barrena@stockholm se senast den 22 oktober 2019.

Bromma Stadsdelsförvaltning
Vill du veta mer?

Kontakta Elize Ekelund
Upphandlings- och inköpssamordnore
på 08-50806063 eller
elize.ekelund@stockholm.se
stockholm.se

ffl Stockholms
V stad
Upphandling klar för städprodukter och kemikalier
Nu är upphandlingen av förbrukningsmaterial inom området
städprodukter och kemikalier klar. Serviceförvaltningen har ingått ett
avtal med Procurator Sverige AB.
Avtalet med Procurator gäller från och med l augusti 2019 till och
med 31 juli 2021 med möjlighet till förlängning på 24 månader.
Följande produkter omfattas av avtalet;
•

Tvättmedel

•

Diskmedel

•

Rengöringsmedel

•

Städmaterial

Nytt centralt ramavtal för brandskyddsutrustning med
tillhörande tjänster och utbildningar inom
brandskyddsområdet
Ramavtalet omfattar samtliga förvaltningar samt de bolag som valt
att delta. Upphandlingen är indelat i två delområden:
•

Brandskyddsutrustning med tillhörande tjänster

•

Utbildningar inom brandskyddsområdet
Avtalsstart för samtliga förvaltningar (exklusive
Utbildningsförvaltningen) och avropsberättigade bolag:
2019-10-01.

Bromma Stodsdelsförvoltning
Vill du veto mer?

Kontakta Elize Ekelund
Upphandlings- och inköpssamordnare
på 08-50806063 eller
elize.ekelund@stockholm.se
stockholm.se

B Stockholms
V stad

Byte av maskindiskmedel!
Då vissa enheter i staden fått problem med kalk i
diskmaskinerna byts maskindiskmedlet i Rekals Agresso
sortiment.
Orsaken till detta är att Stockholms vattenledningar kan
släppa ifrån sig kalk som gör att vattnet får högre
hårdhetsgrad än medelhårt. Rekal kommer därför att
säkerställa justering vid nästa servicebesök.
Byte från R-Ett Dione 4kg till
R-Ett-Vega 4 kg
artikelnummer 10009
pris 187,72 kr
Frågor med anledning av ovan besvaras av Loi Diep.
E-post: Loi.diep@stockholm.se

Produktåterkallelse, Valio, laktosfri EKO Vispgrädde

Produktåterkallelse, Valio, laktosfri EKO Vispgrädde

Menigo har mottagit ett produktlarm från Valio gällande
Laktosfri EKO vispgrädde 35% 11. Produkten återkallas på
grund av klumpar.
Återkallelse från kunder pågår just nu.
Detta sköts centralt av ett collcenter som ringer runt till
berörda kunder och ger dem den information de behöver.
Kunder ombeds att kassera kvarvarande förpackningar av
aktuellt datum.
Så fort rundringningen är avslutad återkommer de som fått
aktuell botch krediteras
Produkt som återkallas
Bromma Stadsdelsförvaltning
Vill du veta mer?

Kontakta Elize Ekelund
Upphandlings- och inköpssamordnare
på 08-50806063 eller
elize.ekelund@stockholm.se
stockholm.se

m
V

Orsak till larmet: Kvalitetsproblem med laktosfri ekologisk

Stockholms
stad

vispgrädde som producerats den 3 oktober. Vissa produkter i
den här batchen har en tjockare konsistens och klumpar vilket
gör att den inte ska användas. Riskbedömning för
konsumenten är låg.
Åtgärd gällande produkt: Menigo har säljstoppat berörda på
lager och utför återkallelse från slutkund.
I bifogad lista finner ni de enheter som kan ha fått leverans av
aktuell batch
Produkt som återkallas
Leverantör: Valio
Produktbenämning: Laktosfri EKO Vispgrädde

Produkt

Lev artnr

Menigo
artnr

Varumärke

Vikt per

Antal per

enhet

förpackning

1 L

10x1L

Valio
Laktosfri
EKO

209614

208717

Valio

Vispgrädde
35%

Bromma Stadsdelsförvaltning
Vill du veta mer?

Kontakta Elize Ekelund
Upphandlings- och inköpssamordnare
på 08-50806063 eller
elize.ekelund@stockholm.se
stockholm.se

Prod. Datum

Bäst före-datum

03.10.2019

31.01.2020

