Norrmalms stadsdelsförvaltning

Protokoll
Sida 1 (6)
2020-02-06

Förvaltningsgruppsmöte den 6 februari 2020
Arbetsgivarrepresentanter
Susanna Halldin Olsson, stadsdelsdirektör
Kristin Lidman, personalchef
Johanna Hult, avdelningschef
Maria Härenstam, avdelningschef
Anders Forsberg, avdelningschef
Pirjo Dahlgren Jespersson, avdelningschef
Arbetstagarrepresentanter
Katarina Lindbäck Tell, Lärarförbundet
Peter Olsson, Kommunal
Marianela Sanchez, Kommunal
Mattias Elverljung, Kommunal
Katri Karlsson, Vision Stockholms stad
Renata Tisell, Vision Stockholms stad
Maria Lundqvist, SSR
Ida Carlsson, SSR

Tid:
Torsdagen den 6 februari 2020, kl. 13:00 – 13:40
Plats:
Konferensrum Kungsträdgården, Sankt Eriksgatan 117, plan 4
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§1
Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

Kommunal lyfte en övrig fråga om skyddsronder.
Dagordningen fastställdes.
§2
Dag för justering och val av justerare

Protokollet från dagens möte justeras den 10 februari 2020.
§3
Föregående protokoll och eventuella kvarstående frågor

Protokollet från föregående möte lades till handlingarna.
§4
Information från arbetsgivaren

Susanna Halldin Olsson informerade om att hon slutar som
stadsdelsdirektör på Norrmalms stadsdelsförvaltning den 1 mars och
att hon därefter tillträder som stadsdelsdirektör för Hässelby
Vällingbys stadsdelsförvaltning. Jesper Ackinger tillträder som ny
stadsdelsdirektör på Norrmalm från och med 1 mars.
Även Avdelningschef Pirjo Dahlgren Jespersson går vidare till
Hässelby Vällingby och slutar på Norrmalm den 13 mars.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en Tf-lösning efter Pijro men är
ännu inte klar.
Avdelningschef Helena Andersson slutar den 13 april och
förvaltningen har påbörjat en rekrytering efter en ny avdelningschef
för äldreavdelningen.
Vidare informerade Susanna Halldin Olsson om att
Parkmiljöavdelningen har påbörjat arbetet med en ny upphandling av
parkskötsel, barmarksväghållning och vinterväghållning då
nuvarande avtal löper ut. Stadsdelsnämnden föreslås ta upp
inriktningsärendet för beslut på sitt sammanträde den 19 mars.
Inom äldreavdelningen pågår ett arbete med att möjliggöra för
Vasaträffens kök att byggas om till ett mottagningskök för att kunna
erbjuda måltider.
Johanna Hult informerade om att det inom förskoleavdelningen
pågår ett arbete med förskolelokalerna i nya Hagastaden.
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Pirjo Dahlgren Jespersson informerade om att det på avdelningen för
verksamhetsstöd tillträder en upphandlare den 20 april, Fredrik Järle
som kommer närmast från Huddinge kommun.
Anders Forsberg informerade om att
Belinda Ekvall är klar som ny enhetschef för familjeenheten och hon
tillträder den 14 april. Belinda kommer närmast från Södermalms
stadsdelsförvaltning. Det pågår även en rekrytering av en biträdande
enhetschef för enheten.
Maria Härenstam informerade slutligen om att rekryteringen av
tjänsten som dokumentcontroller på avdelningen för administration
och prevention är klar. Christer Bergman som kommer tillbaka till
förvaltningen är på plats i början på maj. Ytterligare tre rekryteringar
pågår inom avdelningen av en administrativ handläggare,
verksamhetsutvecklare inom IT och en visstidsanställd
dokumentcontroller.
§5
Arbetsmiljö och hälsa

Kristin Lidman informerade om att förvaltningens
arbetsmiljöutbildning följer liknande upplägg som förgående år.
Utbildningen kommer att hållas i november tillsammans med
Arbetsmiljöstrategerna.
Kommunal uttryckte ett önskemål om att anordna
arbetsmiljöutbildningen tidigare under året då det är många nya
ombud som behöver utbildas snabbt.
Kristin Lidman informerade även om att semesterplaneringen och
den ska vara fastställd senast den 16 april, samma datum som förra
året. Eventuell förhandlingsframställan ska göras innan den 26 april.
§6
Jämställdhet och mångfald

Inget att rapportera.

§7
Ärenden till kommande nämndsammanträde – samverkan

Verksamhetsberättelse 2019 för Norrmalms stadsdelsnämnd
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De fackliga företrädarna hade inga synpunkter eller frågor med
anledning av nämndens verksamhetsberättelse.
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§9
Återkoppling av förvaltningsgruppens arbetsformer

Susanna Halldin Olsson informerade om förvaltningens förslag till
årshjul 2020. Avdelningscheferna kommer att delta på
förvaltningsgruppen när följande ärenden behandlas;
verksamhetsberättelse, fleråringen, Tertialrapport 1 och 2 och
verksamhetsplan 2021.
De fackliga företrädarna har möjlighet att anmäla frågor på förhand
till stadsdelsdirektören och gruppens sekreterare som kräver
närvarande av ansvarig avdelningschef vid förvaltningsgruppens
sammanträde.
Verksamhetsspecifika frågor behandlas på avdelningarnas egna
samverkansmöten.
Lärarförbundet ansåg att upplägget på arbetsformerna är bra.
Kommunal lyfte att alla avdelningschefer bör vara med på
förvaltningsgruppens sammanträden.
Vision ansåg att det är viktigt att alla chefer närvarar på
sammanträdena eftersom arbetsmiljö är en stående punkt på
dagordningen eftersom förvaltningsgruppen är skyddskommitté,
Förvaltningsgruppen godkände arbetsformerna och beslutade att
arbetsformerna på nytt ska utvärderas på sammanträdet den 17
september.
§ 10
Information från de fackliga organisationerna

Vision informerade om att förbundet har en ny sektionsstyrelse för
stadsdelsförvaltningarna i norra innerstaden. Sektionsordförande är
Helena Stammarnäs.
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Kommunal informerade om att Peter Olsson avslutar sitt uppdrag.
Mattias Everljung är ny företrädare tillsammans med Marianela
Sanchez som företrätt fackförbundet tidigare. Kommunal
informerade vidare om att Kungsholmen och Norrmalm fortsätter ha
gemensam organisation till och med februari. Därefter kommer
Norrmalm att ha ett eget förhandlingsteam.
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Kommunal tog även upp att förbundet är oroade över hur staden
generellt använder sig av pauser i arbetet och att det är en strategisk
fråga som förbundet arbetar och kommer återkomma i ärendet.
Lärarförbundet informerade om att genomförandeplanering av
löneöversyn är inbokad med målsättning att ny lön utbetalas i maj.
SSR informerade om att kontakt, kallelser och inbjudningar skickas i
nuläget till SSR-föreningens kontaktperson här på Norrmalm Renee
Hultgren.
§ 11
Övriga frågor

Kommunal undrade när skyddsronderna kommer att äga rum.
Förvaltningen svarade att ronderna kommer att äga rum under
perioden maj till augusti.
Lärarförbundet hade önskemål om att skyddsronden inte ska planeras
samtidigt som förskolornas inskolning av nya förskolebarn.
Förvaltningen återkommer i frågan.
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Vid protokollet
________________________
Clara Glipe
Sekreterare
Justerat 2020-02-10
För arbetsgivaren
________________________
Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
För de fackliga organisationerna
________________________
Peter Olsson
Kommunal
_________________________
Katarina Lindbäck Tell
Lärarförbundet
_________________________
Renata Tisell
Vision
_________________________
Maria Lundqvist
SSR
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