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Protokoll från förvaltningsgruppen
Närvarande:

Förvaltningen

Anders Carstorp, stadsdelsdirektör
Lars Wennberg, avdelningschef administrativa avdelningen
Toni Mellblom, avdelningschef avdelningen för social omsorg
Marja Kammouna, avdelningschef äldreomsorgsavdelningen
Yvonne Goldberg avdelningschef förskoleavdelningen
Gunnela Börjes, sekreterare
Fackliga organisationer

Vision: Katri Karlsson, Anna Maria Espinosa
Kommunal: Kristina Thörnsell, Aristide Bamane, Anna-Carin Hill
(närvarande v p 6)
Lärarförbundet: Lena Karlsson
SACO: Peter Hultberg
Förhinder

Ledarna: Karin Wrannvik
Vårdförbundet: Pia Lejkemo
Linda Palo, avdelningschef avdelningen för samhällsplanering

Tidpunkt:

10 oktober 2017 klockan 10:00
Plats:

Konferensrummet Lars Magnus, plan 9

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Box 491
129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
stockholm.se
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1. Mötet öppnas
Anders Carstorp öppnade mötet. Datum för justering bestämdes
till 17 oktober 2017.
2. Kvarvarande frågor
Inga kvarvarande frågor
3. Förvaltningens övergripande information
Budgetarbetet kommer att påbörjas efter stadens
budgetpresentation 11 oktober.
4. Information från de fackliga organisationerna
SACO kommer att kalla till årsmöte i slutet av november.
Lärarförbundet har skickat en rapport om lärarbrist och
barngruppernas storlek till alla chefer och berörda parter.
Man har reviderat den lokala överenskommelsen för
pedagogisk utvecklingstid.
Den 11 oktober har Lärarförbundet ombudsdag med tema
pedagogisk utvecklingstid.
Vision informerar om att Katri Karlsson nu arbetar i
förvaltningshuset.
Kommunal informerar att ny representant i nämnden är
Charlotte Andersson. Den 25 oktober är det skyddsombudsdag.
De fackliga organisationerna har bjudits in att träffa nämnden.

5. Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
-

Modernt och hållbart växande Stockholm – motion M

Inga yrkanden framfördes
-

Ny förskola på fastigheten Teatersällskapet 3

Inga yrkanden framfördes
-

Ny förskola i kvarteret Syllen 3

Inga yrkanden framfördes.
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-

Förslag till detaljplan för Mälaräng i stadsdelarna Bredäng,
Mälarhöjden och Fruängen

Inga yrkanden framfördes.
-

Förslag till detaljplan för Dragningslistan 5

Inga yrkanden framfördes.
-

Förordnande enligt LVU

Inga yrkanden framfördes.

6. Upphandlingsärenden
-

Tilldelningsbeslut driften av gruppbostaden Broder Pehr

Inga yrkanden framfördes. Kommunal framhåller att
arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

-

Tilldelningsbeslut gemensam upphandling av trygghetsskapande
teknik för boende på servicehus och äldreboenden

Ärendet bordlades och arbetsgivaren kommer att kalla till MBLförhandling.
-

Information om deltagande i gemensamma upphandlingar

De fackliga organisationerna informerades om att förvaltningen
deltar i följande gemensamma upphandlingar:






Skötsel av plaskdammar, duschar och
vattenanläggningar – samordnas av Skarpnäcks
stadsdelsnämnd
e-arkivskonsult – sköts av Stadsarkivet
Lekplatsutrustningar – sköts av Serviceförvaltningen
Läromedel – sköts av Serviceförvaltningen

7. Verksamhet och budget
Månadsrapport är i stort sett i nivå med Tertialrapport 2. Ett
intensivt arbete pågår med underskotten inom social omsorg och
äldreomsorgen. Äldreomsorgens underskott har minskat.
Ett av områdena inom förskolan visar underskott i senaste
månadsprognosen. En analys av underskottet kommer att göras
inför verksamhetsplanen.
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Förvaltningen återkommer med tidsplan för budgetarbetet.
Förvaltningen kommer att bjuda in de fackliga organisationerna
till informationsmöte om budgetarbetet.
8. Arbetsmiljökommitté
Vision och Kommunal påpekar att många handlingsplaner
saknas. Förvaltningen påminner cheferna. Äldreomsorgen och
Social omsorg kommer att ta upp dem på nästkommande
samverkansgrupp.
SACO efterfrågar vad som händer med det psykosociala
arbetsmiljöarbetet inom Barn- och Ungdomsgruppen.
Förvaltningen svarar att planen för detta skickats ut till
medarbetarna och att detta arbete ska prioriteras.
Kommunal berättar att det nyinrättade konferensrummet, vägg i
vägg med de fackliga lokalerna på plan 9, är väldigt lyhörda.
Förvaltningen ska undersöka åtgärder för att minska
överhörningen.
Kommunal efterlyser ett möte mellan de fackliga
organisationerna och HR-gruppen.
Lärarförbundet påminner om att skyddsronder inom förskolan
ska göras. Detta sker men inte i den takt som är önskvärt. Även
Vision efterfrågar skyddsronder.
9. Protokoll från CESAM
Inget att rapportera
10. Övriga frågor
Vision påminner om att anställningsbevis ska skickas till berörd
facklig organisation. Respektive chef ska skicka dem och
påminnelse kommer att skickas ut.
Kommunal vill ha information om var de som har extratjänster
är placerade samt vilken utbildning handledaren får.
Förvaltningen kommer att undersöka och återkomma med svar.
På novembermötet kommer tid avsättas till att samtal om hur
samverkan på stadsdelen har fungerat och vad som kan
utvecklas.
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11. Mötet avslutas
Anders Carstorp avslutade mötet. Nästa möte är den 7 november
2017, sammanträdesrum Lars Magnus plan 9.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Gunnela Börjes
sekreterare

Justeras:
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Vision

Lärarförbundet

Kommunal

SACO

