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Svar på skrivelse om kompensation för
personalens uteblivna julbord
Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar
på skrivelsen.
Ärendet
Lisa Carlsson m.fl. (S), Özlem Körhan m.fl. (V) samt Angelo Tapia
(Fi) skriver i skrivelsen att de har fått kännedom att
personalgruppers julbord i december 2021 blev inställt samtidigt
som de som politiker och några chefer på förvaltningen fick varsin
jultallrik vid stadsdelsnämndens julavslutning. Informationen kom
dem tillhanda efter julavslutningen och då från personal som också
undrade hur det kunde komma sig att politiker och några av
förvaltningens chefer fick en jultallrik men inte all personal.
De menar att om de hade vetat att personalgruppers julbord hade
blivit inställt hade de självklart också avstått från en jultallrik. Men
den informationen hade de inte vid tillfället.
Vidare menar Lisa Carlsson m.fl., Özlem Körhan m.fl. och Angelo
Tapia att personalen är de viktigaste förvaltningen har för utan
personalen har förvaltningen ingen fungerande verksamhet. All
personal inom hela förvaltningen ska veta och känna att deras arbete
är uppskattat. Under 2021 ställdes det planerade julbordet in på
grund av pandemin och den ökande smittorisken men hur har
personalen kompenserats för det uteblivna julbordet eller hur
kommer de kompenseras för det uteblivna julbordet?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab, Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning.
Förvaltningens svar på skrivelsen
Förvaltningen instämmer med Lisa Carlsson m.fl. (S), Özlem
Körhan m.fl. (V) samt Angelo Tapia (Fi) att förvaltningens
medarbetare är mycket viktiga och en förutsättning för en
fungerande verksamhet. Vidare instämmer förvaltningen med att det
är viktigt att medarbetare vet och känner att deras arbete är
uppskattat.
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Tyvärr ändrades planeringen för julbord i och med ändrade
restriktioner i december månad. Några verksamheter hade redan
hunnit med en julavslutning med julbord medan flera fick, med
ändrade restriktioner, ställa om i planeringen.
Inom Avdelningen för förskola hann förskoleenheterna äta julbord
innan ändrade restriktioner. En enhet som inte hann äta julbord har
bokat om till en middag i juni 2022 efter personalens önskemål.
Avdelningen för barn och unga kunde genomföra några planerade
julbord medan de flesta fick ställas in. De enheter som inte hann
med att äta julbord eller beställa catering kommer att kompenseras
med en vårlunch istället.
Inom Avdelningen för vuxna hann nästan alla enheter äta julbord.
De enheter som inte hann äta julbord ställde om och beställde
catering.
Alla enheter inom Avdelningen för äldreomsorg hann äta julbord
förutom en hemtjänstenhet som ställde om och beställde catering
istället för julbord.
Sammanfattningsvis hann flera av avdelningarnas enheter äta
julbord medan övriga beställde catering eller valde att boka om till
en sommarmiddag. Övriga enheter, som inte hann äta julbord eller
beställa catering, kommer att kompenseras med en vårlunch.
Vid stadsdelsnämndens sista möte för året serverades en matbit
istället för en matig smörgås som annars brukar serveras på
stadsdelsnämndens möten.
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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