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Ann-Christine Hansson
Lena Slotte
Lena Forsberg
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Pål Tennek

Facklig organisation

Lärarförbundet
Kommunal
Vision
Ledarna
Akademikerförbundet SSR
Vårdförbundet

Jenny Hallgren
Peter Olsson
Helena Stammarnäs
förhinder
Frida Vernström
Förhinder

Tidpunkt: 2020-12-10 kl. 13:00 – 15:00
Plats: Digitalt via Skype

1.

Dagordning
Utsänd dagordning fastställs.

2.

Protokollsjustering
Anmälan av justerat protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 19 november 2020.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 74
Box 49039
10028 Stockholm
Växel 0850808000
stockholm.se

3.

Information
Allmän information
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Flytten av Lindhagensgatan 74 flyter på
Arbetet med äldreomsorgens två flyttar går enligt plan.
Likaså arbetet med de stängningar och flytt av verksamheter som sker inom förskolan.
Stadsdelsdirektören
Rekryteringsarbetet pågår för rekrytering av ny avdelningschef för socialtjänstavdelningen.
En tidplan finns och Experis bistår i rekryteringsprocessen. Tillförordnad avdelningschef
kommer att meddelas före jul
Äldreomsorgssavdelningen
Tryggt mottagande har återgått till att arbeta i förstärkningsteamet
Rekrytering av enhetschef till hemtjänsten och till beställarenheten pågår.
Förskoleavdelningen
Det tidigare ansträngda läget maa Covid-19 har senaste veckan lugnat ner sig. Man fick
också bra respons på brev som skickats ut till vårdnadshavare. Planering inför kommande
helger ser bra ut. Arbetet med riskbedömningar pågår kontinuerligt i verksamheterna.
Socialtjänstavdelningen
Ekonomiavdelningen
Arbetet med Verksamhetsplanen löper på
HR-avdelningen
Förarbetet inför utskick av Medarbetarenkäten pågår.
Löneöversynen för 2020 har en tajt tidplan för AKV, utbetalning sker i januari
Arbetet med implementeringen av Medvind sker redan under februari 2021
Kompetensförsörjningsplan som biläggs VP håller på att tas fram
Sjukfrånvaro ligger högre än tidigare år och ett troligt scenario är att den är fortsatt hög
under 2021.

4.

Nämndärenden/handlingar till stadsdelsnämndens nästa sammanträde den 17
december
Genomgång av ärendelistan, ärenden finns att läsa på:
https://edokmeetings.stockholm.se/committees/kungsholmens-stadsdelsnamnd

Ekonomichef informerade om månadsrapporten för november och att de av förvaltningen
sökta sk corona medel så har stadsdelen erhållit något mer än beräknat. Ersättning för ökade
sjuklönekostnad
och också inkommit.
Förvaltningsgruppens
sammanträde 202012-10
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Verksamheterna ligger på oförändrad prognos.
Kommunal undrar över det överskott som sdf nu har med de tillskott som nu kommit, borde
inte tex överanställningar vara en möjlighet. Förvaltningen svarar att en stor överanställning
gjordes under året och samtidigt fanns många tomma platser på tex våra vård och
omsorgsboenden. Extra förstärkningar rekryteras just nu dessutom. Förvaltningen har god
kontroll på bemanningen och behoven.
5.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Nyhetsbrev går ut till chefer nu varannan vecka.
Samverkan kring VP arbetet är utskickat av HR-chef
Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet är uppdaterat i övrigt som tidigare år,
utskickat förslag fastställs.
Tidplanen för Förvaltningsgruppen för 2021 fastställs.

6.

Frågor från de fackliga organisationerna
Kommunal önskar att förvaltningen påminner chefer om att ta höjd för två löneöversyner i
tät följd och alla genomför sina medarbetarsamtal.
Kommunal undrar även om covid-19 vaccinering för medarbetare och hur arbetsgivaren
tänkt där. Kommunal får mkt frågor från sina medlemmar om detta. Ännu har det inte
kommit någon konkret information till förvaltningen, men återkommer så snart det blir
aktuellt.

7.

Information från de fackliga organisationerna
-

8.

Övriga frågor
-

Förvaltningsgruppens sammanträde 202012-10

Protokoll
Sida 4 (4)

Sekreterare: Johanna Widh

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör
Akademikerförbundet SSR
Kommunal
Vision
Lärarförbundet
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