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Protokoll från förvaltningsgruppen 10 december
2019
Närvarande:
Stadsdelsförvaltningen
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör
Lars Wennberg, avdelningschef administrativa avdelningen
Toni Mellblom, avdelningschef social omsorg
Marja Kammouna, avdelningschef äldreomsorg
Anna William Olsson tf. avdelningschef samhällsplanering
Per Henrik Magnusson tf. HR-chef
Förhinder:
Katarina Odén-Ryhede, tf. avdelningschef förskola
Fackliga organisationer
Vision: Katri Karlsson, Indu Chopra
Kommunal: Charlotte Andersson, Kristina Thörnsell, Erica Stenung
Lärarförbundet: Anna-Maria Nicastro, Susann Stjärnfeldt
SACO: Camilla Wredenborg Jansson, Liselotte Näslund
Förhinder:
Vårdförbundet
Ledarna
Tidpunkt:
10 december 2019 kl. 13:00
Plats:
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Konferensrummet Appen, plan 8

Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

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

1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Gunilla Davidsson öppnade mötet och dagordningen godkändes.
Till att justera protokollet utsågs Katri Karlsson, Camilla
Wredenborg Jansson, Charlotte Andersson och Anna-Maria
Nicastro. Datum för justering är tisdagen den 17 december 2019
och den sker digitalt. Synpunkter lämnas till Lars Wennberg senast
måndagen den 16 december kl. 12:00.
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2 Kvarvarande frågor
Heltid som norm
Inventeringen är klar och rutiner för hur cheferna går vidare har
tagits fram. Rutinerna är att de ofrivilligt deltidsanställda som
önskar utökad anställningsgrad inom den egna enheten lägger in det
i LISA-självservice. De som önskar även inom andra enheter tas
med på en lista som går ut till berörda chefer två gånger per år.
Hållbart arbetsliv
Inget ytterligare har skett. Sjuksköterska på plats finns fortfarande.
(Arbetsmiljöhandboken – se under Arbetsmiljökommitté) Frågan
kvarstår.
Rutiner mot kränkning
Ingen uppdatering har skett ännu. Frågan kvarstår.
Samsyn om risk- och konsekvensanalys
Vision
Enligt Cesam ska alla i en arbetsgrupp delta vid risk- och
konsekvensanalys.
Lönekartläggning
Vision
När ska lönekartläggningen för 2020 ske?
Arbetsgivaren
Lönekartläggningen för 2020 kommer att genomföras centralt av
staden.
3 Information från förvaltningen
Personalfrågor

En styrgrupp för sammanslagningen med Älvsjö har tagits fram
som består av ordförande Gillis Hammar, Gunilla Davidsson, AnnMarie Tingeborn och Anita Lidberg.
Lisa Cadenius blir projektledare för projektgruppen som består av
HR-cheferna från Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen samt
kommunikatören Jennie Eriksen.
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Gunilla kommer att hålla informationsmöten varje månad både i
Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen.
Förslag till mallar för skyddsronder kommer att lämnas över till den
nya HR-chefen och de fackliga kommer att kallas till möte för

Protokoll
Dnr HL 2019/5
Sida 3 (6)

genomgång av dessa. Vision menade att det är för många befintliga
frågor och att det snarare är OSA-frågorna som intresserar
medarbetarna än de fysiska. Kommunal menade att det beror på
vilka verksamheter som avses, det kan vara olika. Lärarförbundet
instämmer och exemplifierar med ofta förekommande synpunkter
om ventilation och buller inom förskolan och ansåg att de befintliga
frågorna kan anpassas ännu tydligare efter verksamhet.
Lokaler

Parallellt med projektet kommer lokalstrategen Kent Zander att titta
på lokalfrågorna i samband med sammanslagningen.
Ekonomi

Månadsrapporten redovisas under anmälda ärenden till nämnden.
4 Information från de fackliga organisationerna
Lärarförbundet
Skyddsombuden går in i en ny mandatperiod och arbetsgivaren
kommer att få information om vilka som antas som skyddsombud
samt vidarebefordrar information till Boris angående behörigheter i
IA .
Lärarförbundet önskar att mail från förvaltningen skickas till
anna-maria.nicastro@lararforbundetavdelning.se
samt till susann.stjarnfeldt@lararforbundetavdelning.se
fram till dess att problemet med felmigrering har en lösning.
Tillgång till bland annat Lärarförbundets funktionsbrevlåda finns
inte sedan en tid tillbaka.
Vision
Ny styrelse bildas tillsammans med Älvsjö. Samma e-postadress
gäller tillsvidare.
SACO
Den lokala SACO-styrelsen upphör och en ny SSR-styrelse bildas
tillsammans med Älvsjö. Samma e-postadress gäller tillsvidare.
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Kommunal
Kommunal arbetar vidare med omorganisationen inom sektionen.
Det nya teamet för Hägersten-Liljeholmen utökas med Britt-Marie
Eriksson och Piero Cima. Samma e-postadress gäller tillsvidare.
5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
BESLUTSÄRENDEN
Beslut
Information
REMISSÄRENDEN
Beslut
Samgående mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnder – Yttrande till kommunstyrelsen
Information
Nytt miljöprogram för Stockholm – Yttrande till
kommunstyrelsen
Klimathandlingsplan – Yttrande till kommunstyrelsen
Kemikalieplan – Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till detaljplan för del av Telefonfabriken 1
Förslag till detaljplan för Dragningslistan 3
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Information
Anmälan av månadsrapport för november 2019
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Den ekonomiska prognosen på helårsutfall visar på ett underskott
med 1,0 mnkr vilket är en liten förbättring jämfört med föregående
prognos. Underskotten finns inom äldreomsorg, IoF vuxenenheten
och vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
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6 Arbetsmiljökommitté
Arbetsmiljöhandboken samverkas i förvaltningsgruppen den 28
januari. Implementering kommer att ske under första kvartalet 2020.
En ny mall för dagordningen till samverkansgrupperna ska tas fram
och presenteras till förvaltningsgruppen för samverkan.
Lärarförbundet
Det är önskvärt att rektorer och övriga chefer använder sig av
samverkansgrupperna för information i tidigt skede ännu mer än
vad som görs idag.
Kommunal
Kommunal berättade om en ny rökätare som skulle kunna användas
t.ex. inom hemtjänsten. Mer information kommer när utvärdering
har skett.
När trygghetspatrullen läggs ned behöver en lokal
trygghetsorganisation skapas.
Arbetsgivaren
Marja tittar på det tillsammans med Älvsjö.
Vision
Vision påpekade en säkerhetsbrist på vuxenenheten. De tider som
fältassistenterna är där så är dörrarna inte låsta fast det kan finnas
sekretessmaterial framme.
Arbetsgivaren
Toni och Anna ska titta på detta.
Vision och Kommunal
Ny rehabprocess är under utarbetande i staden. Synpunkter finns om
sjukintygen och att skyddsombud eller annan person istället för de
fackliga ej ska vara med på rehabmöten
Nästa möte
Nästa möte är den 28 januari kl. 13:00.
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9 Mötet avslutades
Gunilla avslutade mötet och önskade god jul.
Justeras (digitalt)
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör
Lars Wennberg, avdelningschef administration
Charlotte Andersson, Kommunal
Anna-Maria Nicastro, Lärarförbundet
Katri Karlsson, Vision
Camilla Wredenborg Jansson SACO
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