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Protokoll från förvaltningsgruppen 14 april 2020
Närvarande:
Stadsdelsförvaltningen
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör
Lars Wennberg, stabsstrateg
Toni Mellblom, avdelningschef social omsorg
Marja Kammouna, avdelningschef äldreomsorg
Katarina Odén-Ryhede, tf. avdelningschef förskola
Alex Baena, avdelningschef ekonomi, samhällsplanering, lokal och park
Mette Sundqvist, avdelningschef HR. IT och innovation
Kristina Ström, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Charlotta Sahlman, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Förhinder:
Boris Graje
Fackliga organisationer
Vision: Katri Karlsson, Christian Juntunen
Kommunal: Charlotte Andersson, Kristina Thörnsell, Erica Stenung
Lärarförbundet: Anna-Maria Nicastro
SSR: Liselotte Näslund, Camilla Wredenborg Jansson
Ledarna: Karin Wrannvik
Förhinder:
Vårdförbundet
Tidpunkt:
14 april 2020 kl. 13:00
Plats:
Skype

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 Camilla Wredenborg Jansson,
Katri Karlsson, Erica Stenung, Anna-Maria Nicastro och Karin
Wrannvik (e-post). Datum för justering är tisdagen den 21 april
2020 och den sker digitalt. Synpunkter lämnas till Lars Wennberg
senast måndagen den 20 april kl. 12:00.

Protokoll
Dnr HL 2020/16
Sida 2 (8)

2 Kvarvarande frågor
Rökätare
Två rökätare har inskaffats, men det finns ännu ingen rapport.
Samverkansytor för APT och facklig samverkan.
APT-protokollen läggs ut på samverkansytan, utom förskolorna
som inte har åtkomst. Ärenden som ska samverkas läggs ut av
respektive handläggare.
Lärarförbundet
APT-protokollen från förskolorna läggs ut på skolportalen, men de
fackliga har inte åtkomst.
Arbetsgivaren
Förskoleavdelningen kollar upp det.
Kommunal
Det upplevs som svårt och tidskrävande att hitta ärenden på
samverkansytan och vill att de läggs in i kalenderbokningen.
Arbetsgivaren
Det görs redan för förvaltningsgruppen. För samverkansgrupperna
som hålls en vecka tidigare kan det vara svårt att bli klar i tid. Om
någon inte anser sig kunna samverka ett ärende i samverkansgrupp
genom att ärendet inte har varit tillgängligt i tid kan samverkan
göras i förvaltningsgruppen.
3 Information från förvaltningen
Information från projektet för sammanslagningen

Arbetsgivaren informerade om läget. Informationen finns i bifogad
PPT-presentation.
Vision
Nätverket har ej gjort risk och konsekvens eller informerats om de
nya lokalerna.
Det finns en otydlighet om fältassistenternas placering. Ska det sitta
kvar på Katrinebergsbacken? Vad kommer det att innebära?
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Boskolan som tillhör vuxenenheten/ ekonomiskt bistånd har
medverkat vid risk- och konsekvensbedömning, men i underlaget
finns ingen placering beskriven. Ingen ansvarig har heller gett
besked om deras placering.
Med bakgrund av detta anser Vision att det blir svårt att godkänna
risk- och konsekvensbedömningarna i sin helhet.
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SSR
Ställer sig bakom Vision samt vill ha siffror på antalet platser i
förvaltningshuset.
Arbetsgivaren
Fältarna sitter kvar på Katrinebergsbacken och påverkas ej av
lokalbytet. Arbetsgivaren tittar på externa lokaler för Nätverket
samt om Bo-skolan kan sitta i förvaltningshuset. Arbetsgivaren
återkommer med risk- och konsekvensanalys och de siffror som
SSR efterfrågade.
Personalfrågor

Arbetsgivaren informerad om läget med Coronapandemin.
Informationen finns i bifogad PPT-presentation.
Kommunal
Det ska göras risk- och konsekvensanalys om medarbetare ska föras
över från t.ex. förskolan till äldreomsorgen, dels så att de som förs
över har tillräcklig kompetens och dels att de som lånar ut
medarbetare inte drabbas av personalbrist.
Arbetsgivaren
Det kommer att ges introduktionsutbildning. Inom förskolan råder
för tillfället ingen personalbrist.
Lärarförbundet
Görs det någon överenskommelse om anställningsvillkoren vid
tillfällig förflyttning? Vad gäller för arbetsmiljöansvaret?
Arbetsgivaren
Det finns en framtagen mall för tillfällig förflyttning.
Arbetsmiljöansvaret är gemensamt för utlånande respektive
inlånande berörda verksamheter. Dialog och samarbete är viktigt.
Kommunal
Finns förstärkningsteam för att ta hand om smittade.
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Arbetsgivaren
Nej, det finns inte.
Kommunal
Gruppbostäderna har uppmanats att genomföra risk- och
konsekvensbedömning, men det har ännu inte skett.
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Arbetsgivaren
Detta kommer att följas upp.
Kommunal
Gäller krisstödslinjen bara inom äldreomsorgen?
Arbetsgivaren
Ja, för närvarande är det bara äldreomsorgen.
Lärarförbundet
Övergripande riskbedömningar ska påbörjas i
förskoleverksamheten. Görs det i andra verksamheter?
Lärarförbundet rekommenderar Prevents risklista som bygger på
AFS Smittrisker, AFS OSA och AFS SAM.
Kommunal
Ställer sig bakom Lärarförbundet.
Arbetsgivaren
Ja, inom äldreomsorgen görs riskbedömningar. Tack för tipset om
Prevent!
Kommunal
Hur ser arbetsgivaren på att arbeta likvärdigt mot smitta inom alla
verksamheter t.ex. med skyddsutrustning? Hur gör man inom
äldreomsorgen?
Arbetsgivaren
Riktlinjerna från Region Stockholm och Vårdhygien Stockholm
följs för att inte sprida smitta.
Lokaler

Ekonomi

Månadsrapporten för mars visar ingen avvikelse mot budget före
och efter resultatöverföringar. Underskott finns dock inom
vuxenenheten IoF och äldreomsorgen, medan kultur och fritid sam
förskolan visar överskott.
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4 Information från de fackliga organisationerna
Lärarförbundet
Lärarförbundet håller på att sammanställa aktuella skyddsombud
och efterfrågar skriftliga rutiner för anmälan av skyddsombud. Är
Boris fortfarande kontaktperson? Det upplevs också finnas en oro
för smittrisken och för eventuell förflyttning till andra verksamheter
och brist på hygienmaterial.
Det framkommer även frågor och synpunkter kring hur
löneprocessen följs. Detta följs upp under återkopplingsmötet med
avdelningschef och HR.
Arbetsgivaren
Återkommer om rutiner och kontaktperson. Detta ska samordnas
med Älvsjö så att det blir gemensamma rutiner.
Vision
Sara Borenius tar en paus från det fackliga arbetet under sommaren,
men finns kvar i tjänst. Alla frågor ska gå till Katri och Christian.
Skyddsombuden behörigheter till IA behöver ses över så att de får
tillgång till det de behöver för sina uppdrag.
Arbetsgivaren
Återkommer i frågan.
SSR
Kommunal
Det finns en stor medlemskontakt om Corona och sektionen arbetar
med smittskyddsfrågor och erbjuder delaktighet.
5 Ärenden till stadsdelsnämndens sammanträde
BESLUTSÄRENDEN
Beslut
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Underlag för budget 2021 med inriktning för 2022 och 2023
Ärendet har samverkats med följande synpunkter tagna till
protokollet.
Kommunal
Det står väldigt lite om personalfrågor och utbildning av
skyddsombud. Sjukfrånvaron beskrivs olika under de olika
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verksamheterna t.ex. IoF och funktionsnedsättning. Vilka är de
förebyggande åtgärderna inom äldreomsorgen för att minska
sjukfrånvaron. Det står inget om friskvård.
Arbetsgivaren
Personalfrågor beskrivs mer detaljerat i verksamhetsplanerna. Inom
äldreomsorgen har ett gym öppnats som personalen kan använda,
det förs hälsosamtal och det finns reflexionsledare. Insatserna inom
IoF och funktionsnedsättning är likvärdiga även om beskrivningen
inte är identisk. Friskvård beskrivs i verksamhetsplanen.
Lärarförbundet
Ytan för förskolans undervisningsmiljöer utomhus behöver öka och
tas i beaktande när nya förskolor planeras. Ytan per barn utomhus
uppgår ibland inte ens till 10 kvadratmeter per barn att jämföra med
Boverkets rekommendation om 40 kvadratmeter per barn.
Var kan man hitta övergripande organisation för mentorskap för
nyutexaminerade förskollärare?
Arbetsgivaren
Det finns ett uppdrag om att utforma en rörelsestrategi där olika
alternativ ska kompensera för olika förutsättningar. Den
övergripande organisationen för mentorskap skickas ut.
Utnämning av dataskyddsombud enligt brottsdatalagen
Ärendet har samverkats
Information
Tillsyn för försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare
Kvalitetssäkra stadens tolkverksamhet (yttrande till
kommunstyrelsen)
REMISSÄRENDEN
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning
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Information
-
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Beslut
Information
6 Arbetsmiljökommitté
Beslut
-

Information
Kränkande särbehandling (fast punkt på dagordningen)
Arbetsgivaren
Inga nya fall finns att rapportera.
Semesterplanering 2020
Arbetsgivaren väntar på besked från PAS om eventuell förskjutning
av process och tidsperiod för sommarsemester och återkommer.
Kommunal
Kommunal begär för sitt avtalsområde en skriftlig redovisning av
utfärdade förstadagsintyg under perioden 19 september till 20
februari, redovisat antal per enhet.
Ska de som har löpande krav på förstadagsintyg inkomma med
sådana under rådande omständigheter?

Arbetsgivaren
Företagshälsovården kan hjälpa till med det, men vill återkomma på
grund av den rådande situationen med smitta. Arbetsgivaren
återkommer i frågan.
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De som har löpande krav på förstadagsintyg ska inkomma med
sådana, men processen anpassas efter omständigheterna.
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7 Protokoll från Cesam Arbetsmiljökommitté
Finns på intranätet.
8 övriga frågor
Vision
På vilket sätt involveras skyddsombuden i steg 2 i
sammanslagningen (enhetsnivå)? Det är viktigt att de kallas.
Arbetsgivaren
Detta tas upp på extramötet den 15 april.
Lärarförbundet
De fackliga får inte tal del av resultaten från
medarbetarundersökningen, bara åtgärdsplanerna.

Arbetsgivaren
De som vill ta del av resultaten ska fråga respektive chef.
Nästa möte är den 19 maj kl. 13:00.
9 Mötet avslutades
Gunilla avslutade mötet.

Justeras (digitalt)
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör
Lars Wennberg, stabsstrateg
Erica Stenung, Kommunal
Anna-Maria Nicastro, Lärarförbundet
Katri Karlsson, Vision
Camilla Wredenborg Jansson SSR
Karin Wrannvik Ledarna (e-post)
Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

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

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Erika,Stenung
Camilla,Wredenborg
Gunilla,Davidsson
LARS,WENNBERG
Anna-Maria,Nicastro Johansson
Katri,Atti

Datum
2020-04-22
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-20
2020-04-20
2020-04-20

