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1.

Dagordning
Utsänd dagordning fastställs

2.

Protokollsjustering
Anmälan av justerat protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 17 september 2020.

3.

Information
Allmän information
5 stadsdelar planerar en gemensam upphandling av lokalvård för verksamheterna att avropa.
Stefan Larsson Lindmark går igenom förutsättningarna, Södermalm sdf har uppdraget att
genomföra den samordnade upphandlingen. Diskussion om hur samverkan sker i detta,
fackliga företrädare för samtliga närvarande förbund återkommer till Pål Tennek för hur
vidare samverkan kan ske.
Lokalsituationen för Lindhagensgatan 74 och 76. Catharina Liljedahl beskriver bakgrund
och det förslag om finns. Ytterligare förhandlingar med hyresvärden kommer att ske.
En flytt till temporära lokaler planeras åtminstone för medarbetare på 74’an. Långsiktigt
finns nya ändamålsenliga gemensamma lokaler för förvaltningen klara under 2023.
En kommunikationsplan och en planering för samverkansmöten, risk o
konsekvensbedömningar mm samt att en projektgrupp skall tillsättas. Allt detta återkommer
arbetsgivaren med.
Stadsdelsdirektören
Äldreomsorgsavdelningen
Planerade stängningar av avdelningar på vård- och omsorgsboendena är nu genomförda.
Besöksförbudet har hävts och många närstående har kommit på bokade besök.
Influensavacccination för säsongsinfluensan erbjuds alla medarbetare inom äldreomsorgen
och samordnas med social omsorg.
Vårdförbundet undrar om det sker neddragning av personal, Lena svarar att alla fast
anställda medarbetare planeras vara kvar.
Förskoleavdelningen
Den planerade sammanslagningen av enheter from januari 2021 arbetar man för fullt med
just nu.
Socialtjänstavdelningen
Ekonomiavdelningen
Nya medarbetare på avdelningen håller just nu på att introduceras.
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Kommunal undrar över om begärda ersättningar för merkostnader maa Corona har kommit,
Catharina svarar att vid kommande månadsskiftet bör vi ha fått besked.
Budgetarbetet är påbörjat men blir senarelagt i år då förutsättningarna inte är klara ännu.
HR-avdelningen
-

4.

Nämndärenden/handlingar till stadsdelsnämndens nästa sammanträde den 22
oktober
- Upphandlingsdokument gällande kommande upphandling av gruppbostäder gås
igenom.
Samtliga förbund önskar att krav på ”Kollektivavtalsliknande villkor” skall bifogas i
förfrågningsunderlaget. Arbetsgivaren svarar att den typen av krav inte får ställas om
det inte är så att det kan påvisas att det förekommer undermåliga arbetsförhållanden i
verksamheten, vilket inte är fallet här.
Genomgång av ärendelistan, ärenden finns att läsa på
https://edokmeetings.stockholm.se/committees/kungsholmens-stadsdelsnamnd

5.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Sjukfrånvaron högst i april, därefter sjunkit. Läget uppfattas nu stabilt i stadsdelen.
Staden och stadsdelen följer försäkringskassans rekommendationer om läkarintyg from dag
22.
SSR undrar om hur tankarna går kring möjligheten att arbeta hemma. Förvaltningen svarar
att tydliga rekommendationer om att de som kan bör arbetar hemifrån om arbetet så tillåter,
mycket diskussion om detta i förvaltningens ledningsgrupper.

6.

Frågor från de fackliga organisationerna
Vision undrar om det pågår någon kompetensinventering i stadsdelen då några andra
stadsdelar gör det maa ev byte av titel av vårdare till omsorgsassistent. Någon inventering
eller byte av titel är inte aktuell just nu.

7.

Information från de fackliga organisationerna
-SSR har fått tillskott i styrelsen
-Kommunal har återupptagit begränsade möten med arbetsplatsombuden, samt funderar på
covidanpassade besök ute i verksamheterna.
-Vårdförbundet meddelar att man har ett pågående arbete med att starta en egen avdelning
med egen styrelse för Stockholms stad, beslut om detta väntas tas i slutet av oktober.

8.

Övriga frågor
-
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Sekreterare: Johanna Widh

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör
Akademikerförbundet SSR
Vision
Kommunal
Vårdförbundet
Lärarförbundet
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