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Protokoll från förvaltningsgruppen 5 juni 2018
Närvarande:
Stadsdelsförvaltningen
Anders Carstorp, stadsdelsdirektör
Lars Wennberg, avdelningschef administration
Toni Mellblom, avdelningschef social omsorg
Marja Kammouna, avdelningschef äldreomsorg
Gunilla Davidsson, avdelningschef förskola
Linda Palo, avdelningschef samhällsplanering
Lars Ståhl, HR-chef, protokollförare
Fackliga organisationer
Vision: Katri Karlsson, Indu Chopra
Kommunal: Charlotte Andersson, Anna-Carin Hill
Lärarförbundet: Anna-Maria Nicastro, Lena Karlsson
SACO: Camilla Wredenborg Jansson, Jessica Nygren, Liselotte Näslund
Förhinder: Vårdförbundet

Tidpunkt:
5 Juni 2018
Plats:
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Café Hitom

1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

Anders Carstorp öppnade mötet och dagordningen godkändes.
Datum för justering är den 11 juni 2018.

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

2 Kvarvarande frågor
Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 220 00
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Genomgång av balanslistan.
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IA-systemet
De fackliga upplever att flödet i systemet fortfarande inte fungerar.
Beslutades att tillsätta en beredningsgrupp för att förtydliga ansvaret
för IA och att utreda hur information om systemet ska nå anställda.
Gruppen ska preliminärt bestå av Boris Graje, en HR-konsult och
huvudskyddsombud.
Arbetsmiljöutbildning
HR har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret, som samordnar
en arbetsmiljöutbildning för tekniska förvaltningarna. De har
diskuterat innehållet med Helsa för att säkerställa en bättre leverans
än tidigare. Utvärdering sker under vecka 24. Om utbildningen fallit
ut väl så genomför vår stadsdel samma utbildning under hösten. I
annat fall ska vi utreda möjligheterna att använda Bromma
stadsdelsförvaltnings utbildning, Sunt arbetsliv.
3 Information från förvaltningen

Samverkansfråga
Anders tog upp problemet med att vissa frågor inte hinner
samverkas i samverkansgrupperna, utan måste samverkas i
förvaltningsgruppen. Dessa ärenden kan dock tas upp till diskussion
i samverkansgrupperna innan de samverkas i förvaltningsgruppen.
Se vidare under ”Lokalfrågor” nedan.
Lokalfrågor – samverkan
Diskuterades i vilket forum lokalfrågor ska samverkas. Linda Palo
framförde förslag om att tjänsteutlåtanden om lokalfrågor bör
samverkas i förvaltningsgruppen. Skälet är att det ibland är svårt att
hinna bereda ett ärende till samverkansgruppen. Efter diskussioner
enades parterna om att hänskjuta frågan till den arbetsgrupp som
ska utvärdera samverkansöverenskommelsen.

4 Information från de fackliga organisationerna

Lärarförbundet
Lena Karlsson meddelade att hon går i pension och att dagens möte
är hennes sista i förvaltningsgruppen. Efterträdare blir Susann
Stjärnfeldt. Lena avtackades och en gåva överlämnades från
förvaltningen.
Kommunal
Kommunal har inlett kontinuerliga arbetsplatsbesök. Dessa kommer
att ske på tider som är anpassade efter enheternas verksamheter.
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Kommunal översänder information till Lars Ståhl, för vidare
spridning till chefer i verksamheterna.
Kommunal har en heldag för skyddsombuden den 13 juni.
Vision
Vision har genomfört en planeringsdag. Nya skyddsombud har
utsetts.
SACO
Saco har genomfört en heldag för sina skyddsombud. Nästa möte är
den 11 september.
Frågor från facken
Facken önskar information om vilka personer som är tillförordnad
stadsdelsdirektör i Anders frånvaro. Lars Ståhl skickar ut schema
för detta.
Facken ställde fråga om hur förvaltningen ser på HR-konsulternas
mandat att förhandla – facken anser att det är olämpligt att denna
yrkesgrupp förhandlar.
Det är arbetsgivarens uppfattning att denne utser vem som ska
förhandla. Den som företräder arbetsgivaren i en förhandling har
också mandatet. Det är i första hand chef som förhandlar, men även
representant från HR (HR-chef eller HR-konsult) kan bistå chefen i
förhandlingen. Om chef har förhinder att delta i förhandlingen,
företräds arbetsgivaren av HR-konsult och/eller tillsammans med
annan chef. Detta är också brukligt i andra stadsdelsförvaltningar.
5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde

Anders gick igenom ärendelistan till nästa nämndmöte.
Ny förskola i fastigheten Kraghandsken 5 (beslutsärende)
Linda Palo föredrog inriktningsbeslutet att stadsdelsförvaltningen
vill ge SISAB i uppdrag att begära planändring och utökad tomträtt
för en ny förskola i fastigheten Kraghandsken 5. Den nya förskolan
ska ersätta den äldre, befintliga förskolan och den tidsbegränsade
förskolan på samma adress. En ändring av detaljplanen kan behövas
för att genomföra de ombyggnationer som krävs.
Facken hade inget att erinra mot inriktningsbeslutet.
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Kvalitetsutmärkelse 2018 (beslutsärende)
Toni Mellblom anmälde att Familjerätt Sydväst föreslås delta i
Stadens kvalitetsutmärkelse 2018. Facken hade inget att erinra och
hela Förvaltningsgruppen önskade lycka till.
Delegationsordningen inom social omsorg (beslutsärende)
Toni Mellblom anmälde att uppdatering av delegationsordningen
har samverkats inom det sociala verksamhetsområdet.
Brukarundersökning inom förskoleverksamheterna
(anmälningsärende)
Gunilla Davidsson redogjorde för resultatet av
brukarundersökningen inom förskoleverksamheterna. Resultaten för
vår stadsdel är överlag positiva.
6 Arbetsmiljökommitté

Larmfunktionen
Toni Mellblom redogjorde för gällande rutiner för GPS-larm på och
utanför adressen Telefonvägen samt för personlarm.
Facken påtalade vikten av att samtliga chefer har kunskap om
larmen. Detta sker genom att alla chefer informeras i
ledningsgruppsmöten.
7 Protokoll från Cesam

Inga kommentarer.
8 Övriga frågor

Samverkan – revidering av överenskommelsen.
Anders gick översiktligt igenom minnesanteckningarna från
samverkansdagen den 30 januari. Kommunal föreslog att en
partsgemensam arbetsgrupp tillsätts, som ska revidera
samverkansöverenskommelsen. Parterna är överens om att tillsätta
en sådan grupp med en representant från varje fackförbund och
några representanter från arbetsgivaren. De fackliga
representanterna ska anmälas via mejl till Lars Ståhl. Arbetsgruppen
ska utgå från den nuvarande överenskommelsen. Arbetet ska vara
klart till årsskiftet och en tidplan för hösten arbete ska vara klar före
midsommar.
Bilagor
1. Balanslista, kvarvarande ärenden.
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Justering

Anders Carstorp

Lars Ståhl

Vision

Kommunal

Saco

Lärarförbundet

