Norrmalms stadsdelsförvaltning
Avdelningen för administration och
prevention

Protokoll
Sida 1 (4)
2021-11-18

Förvaltningsgruppsmöte den 18 november 2021
Arbetsgivarrepresentanter

Kristin Lidman, HR-chef
Maria Härenstam, avdelningschef
Christer Bergman, sekreterare
Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör
Maria Härenstam, avdelningschef
Therese Rosen, avdelningschef
Arbetstagarrepresentanter

Lärarförbundet – Katarina Lindbäck Tell
Kommunal – Mattias Elverljung
Kommunal – Jeanette Gustafsson
SSR- Renée Hultgren
Tid: Kl.

13.00 – 13:55

Plats:
Sankt Eriksgatan 117, lokal Kungsträdgården och delvis via Skype.

§1
Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

Lärarförbundet anmäler en övrig fråga om tidsplan för VP och
Budget. Frågan besvaras under information från arbetsgivaren.
En punkt om Fördelar och nackdelar med hybridmöten i framtiden
läggs till under övriga frågor.
Dagordningen fastställdes.
§2
Dag för justering och val av justerare

Protokollet från dagens möte justeras av alla närvarande
fackförbund den 22 november 2021.
§3
Föregående protokoll och eventuella kvarstående frågor
Kanslienheten
Avdelningen för administration och
prevention
stockholm.se

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

Jesper Ackinger informerar om den ekonomiska prognosen som
visar på ett överskott i år. Överskottet kommer främst från att
antalet insatser minskat och driftsättning av generalschablonen.
Familjeenheten visar i år på ett litet överskott. Antalet hushåll med
försörjningsstöd minskar på norrmalm.
Arbetet med verksamhetsplanen (VP) pågår just nu och slutdatum
är den 6 december 2021. Den 9 december 2021 är det
förvaltningsgrupp där budget och VP samverkas med facken.
Lärarförbundet och Kommunal begär en MBL-förhandling om VP.
Den kommer att hållas kl. 12 den 9 december 2021.
Arbetsmaterialet skickas till facken under eftermiddagen den 6
december 2021.
Facken har uttryckt en osäkerhet kring förskolan. Barngrupperna
minskar och prognoser visar att de kommer att minska fram till
2040- Det kan ske en anpassning av personalstyrkan under tiden.
Men just nu tittar förvaltningen över lokaler. Bland annat möjlighet
att omställa lokaler till annan verksamhet eller säga upp lokaler.
Frågan om Covid blir mer aktuell och förvaltningen följer den noga
för att se hur det utvecklar sig inom våra verksamheter.
De fackliga företrädarna hade inga övriga frågor

§5
Arbetsmiljö och hälsa

Kristin Lidman informerar om:
•
•
•
•

Resultat uppföljning SAM, inkl IA-analys (bilaga 1)
Chefsprofilen i Stockholms stad (bilaga 2)
Friskvårdsplan 2022 (bilaga 2)
Vår lokala överenskommelse – gäller nu och taget i Cesam.

De fackliga företrädarna hade inga övriga frågor om arbetsmiljö och
hälsa.
§ 6 Avdelningssamverkan för Administration och prevention
samt Parkmiljö

•

Aktuellt vid Parkmiljö
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•

Therese Rosen informerar om att avdelningens pågående
verksamhetsutvecklingsprojekt där de försöker hitta
utvecklingsområden. De har identifierat några områden t.ex.
att det just nu inkommer mycket synpunkter, jobbar mer
med stadsutvecklingsområden och granskning av
ritningshandlingar vid övertagande av parker. Avdelningen
har stärkt upp med en tjänst som stöd till parkingenjörerna
och landskapsarkitekterna. Therese informerar att hon
kommer sluta på Norrmalm. Rekryteringar börjar strax efter
jul.
Aktuellt vid Avdelningen för administration och prevention
Maria Härenstam informerar om avdelningen. Tjänsten som
ekonomichef kommer att annonseras igen förmodligen i
mellandagarna. Paraplysamordnare börjar under våren.

§7
Jämställdhet och mångfald

Inget att rapportera.

§8
Ärenden till kommande nämndsammanträde – samverkan

Inga ärenden att samverka.

§9
Ärenden till kommande nämndsammanträde – information

Jesper Ackinger informerar om följande ärende till kommande
nämnd:
•

Sammanträdesdagar för Norrmalms stadsdelsnämnd och
nämndens sociala delegation år 2022

De fackliga företrädarna hade inga övriga frågor på ärendena.
§ 10
Information från de fackliga organisationerna

Lärarförbundet frågar om tidplan för flytten till de nya lokalerna.
Maria svarar att lokalerna finns och facken får meddela när de är
redo att flytta. Kommunal önskar att ta det v 51 för att inte hamna
mitt i terminen. Facken pratar ihop sig om datum.
Kommunal frågar om införandet av digitala lås inom hemtjänsten.
Jesper informerar om att det kommer att införas på Norrmalm under
hösten 2022. Kommunal frågar om policyn om utlysning vid
rekrytering. Kristin informerar att grunden vid rekrytering är
utlysning men att det kan finnas undantag.
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SSR meddelar att de tänkte genomföra medlemsaktiviteter under
december. I det ärende som är aktuellt har arbetsgivaren kallat till
MBL-förhandling.
§ 11
Övriga frågor

Fördelar och nackdelar med hybridmöten i framtiden
Förvaltningen har inga synpunkter på om en eller ett par är med via
Skype. Grunden är att samverkan träffas men möjligheten att
ansluta via Skype kan underlätta deltagandet. Vissa ärenden går inte
att ta över Skype då meddelas vid kallelsen att det inte finns någon
Skypelänk. I övriga fall kommer en Skypelänk att bifogas till
kallelsen.
Inga övriga frågor anmäldes.

