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Förvaltningsgruppen (extra möte)
Protokoll nr 3
Närvarande:
Lisa Kinnari
Peter Dacke
Magnus Borgsten
Caroline Hoffstedt
Susanne Karlsdotter
Eva Runestig
Gunilla Schedin
Laila Bergmark
Benjamin Emparan
Anna-Maja Hellberg
Luka Sydstål
Kamilla Lantz
Martin Junker

Ordförande, stadsdelsdirektör
Avdelningschef Administration
Avdelningschef Socialtjänst och
fritid
Avdelningschef Äldreomsorg
Avdelningschef Förskola
Personalchef
Sekreterare
Kommunal
Kommunal
SACO
SSR
Vision
Vårdförbundet

Frånvarande:
Marie Sterneborg
Anna Bäck
Karin Wrannvik

Kommunal
Lärarförbundet
Ledarna

Tidpunkt:
2021-02-04, kl. 09.00 – 9.35
Plats: Via Skype.
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1.

Val av justerare
Benjamin Emparan utsågs att justera protokollet.

2.

Tid för justering
Protokollet justeras den 11 februari.

3.

Godkännande av dagordningen
Arbetsgivaren lade till frågan om inventering av
skyddsutrustning under punkt 9 - Övriga frågor.
Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.

4.

Aktuell lägesrapport med anledning av pandemin
Avdelning förskola
Andelen sjukskrivna varierar mellan olika enheter. Inom
vissa enheter är bemanningen 100 % och inom andra bara
drygt 60 %. För att säkerställa att det finns vikarier som är
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kända inom verksamheten kommer arbetsgivaren att
överanställa under våren.
En utmaning är att hålla motivationen uppe hos förskolepersonalen när verksamheten på grund av hög sjukfrånvaro
tenderar att bli barnpassning.
Frågan om att använda mask har tidigare tagits upp.
Arbetsgivaren uppgav att mask ska användas i de fall
det finns barn som är sjuka i verksamheten. I övrigt
handlar det om att hålla avstånd kolleger emellan.
Avdelning Socialtjänst och fritid
Inom myndighetsutövningen är sjukfrånvaron nu i
normalläge. Inflödet av nya barnärenden är något högre
än normalt. Även inom och utförarverksamheterna är
sjukfrånvaron normal förutom inom boendeverksamheterna
där varit ”tufft” men ser nu något ljusare ut. Medarbetarna
har hjälpts åt för att hålla verksamheten igång.
Avdelning Äldreomsorg
Läget är nu lugnare än vid jultiden både när det gäller
bemanning och sjukfrånvaro. Även smittläget har
förbättrats. Tillgången på skyddsutrustning är god.
Vaccinationerna ”rullar på”.
På beställarsidan är läget normalt när det gäller bemanning.
Antalet ansökningar om insatser har ökat, vilket samtidigt
ökar belastningen på biståndshandläggarna.
Sammanlagt 18 undersköterskor har anställts för att ingå
i beredskapsteamet. Dessa kan fördelas på olika enheter.
Vårdförbundet undrade över chefsbemanningen på vårdoch omsorgsboendena.
Arbetsgivaren uppgav att man fortsatt att anlita konsultchefer, i första hand på Mälarbacken. Rekrytering av chefer
pågår och annons har nyligen gått ut. Även på Sörklippan
och Brommagården är chefssituationen besvärlig. Frågan
om att skapa en långsiktig lösning när det gäller chefer har
högsta prioritet.
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Avdelning Administration
Förvaltningen kommer att sätta upp extra skyltar vid de
skridskoisar som nu spolats om vad som gäller för att
minska smittspridningen. Extra skyltar kommer även att
sättas upp på utegymmen.
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Kommunal uppgav att det rikliga snöandet och den dåliga
snöröjningen gör det mycket besvärligt för hemtjänstpersonalen som ska ta sig med cykel mellan olika brukare
och att risken för att råka ut för skador ökar.
Arbetsgivaren uppgav att hemtjänstpersonalen ska kunna
transportera sig med cykel även vid vinterväder och att de
har ansvar för att se till att cykeln har den utrustning som
behövs. Arbetsgivaren påpekade att det är trafikkontoret
som ansvarar för vinterväghållning på trottoarer och gator
och att cykelbanor är prioriterade.
Vårdförbundet undrade om hemtjänstpersonalen får extra
tid för att ta sig mellan olika brukare när framkomligheten
är besvärlig.
Arbetsgivaren uppgav att extra tid inte ges för närvarande.
Äldreomsorgens chef kommer att ta upp frågan om extra
tid med cheferna inom hemtjänsten och återkommer i
frågan.
5.

Rapport från de fackliga organisationerna
Kommunal, Vision och SSR hade inget att rapportera.
Vårdförbundet informerade om att årets löneöversyn nu
inletts i staden och att man inväntar kallelse till
genomförandeplanering i Bromma.
Arbetsgivaren svarade att detta är på gång.
SACO hade inget att rapportera men informerade om att
det p.g.a. frånvaro inte finns någon som kan representera
SACO när det gäller samverkan inom äldreomsorgen.

6.
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Vaccination av medarbetare
Arbetsgivaren framhöll att enda sättet för att få stopp på
pandemin är att vaccinera sig. Det finns dock ett visst
motstånd bland medarbetarna och en liten grupp som
absolut inte vill vaccinera sig. Det florerar också en hel
del desinformation när det gäller vaccinet.
Inom LSS-verksamheten är 65 till 70 % vaccinerade.
När det gäller äldreomsorgen uppskattar man att mellan
30 och 50 % vaccinerats. För att försöka öka andelen
vaccinerade har man från arbetsgivarens sida försökt
få ut vaccinatörer i verksamheterna. Blackebergshallen
öppnar för vaccinering den 5 februari.
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Kommunal uppgav att man uppmanat sina medlemmar
att vaccinera sig. Kravet på vaccinationsintyg vid inresa
i Sverige kan förhoppningsvis öka motivationen för att
vaccinera sig.
Vårdförbundet uppgav att man från deras sida gärna
hjälper till med information för att försöka motivera alla
medarbetare att vaccinera sig. Vårdförbundet ansåg att det
är viktigt att PAS informeras om vaccinationsläget inom
förvaltningen.
7.

Förslag till tidplan för partsgemensamt arbete att
ta fram en lokal samverkansöverenskommelse
Arbetsgivaren presenterade förslag till tidplan.
Vårdförbundet, SACO, Vision och SSR hade inga
synpunkter på tidplanen.
Kommunal ansåg att tidplanen ska kompletteras
med frågan om hur arbetet ska genomföras.
Arbetsgivaren svarade att detta kommer att göras.

8.

Beslut tidplan
Tidplanen antogs med ovannämnda justering.

9.

Övriga frågor
Arbetsgivaren informerade om att den veckovisa
rapportering som Kommunal och Lärarförbundet
försetts med när det gäller inventering av skyddsutrustning kommer att upphöra. Rapporteringen
kommer att återupptas om avvikelser uppstår.

10. Mötets avslutande
Lisa Kinnari avslutade mötet.
Vid protokollet

Gunilla Schedin
sekreterare

Justeras 2021-02-11
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