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Arbetsgivarrepresentanter:

Christina Klang, stadsdelsdirektör, ordförande
Roger Mellroth, ekonomichef
Jessica Alfredsson, HR-chef
Jan Rönnberg, avdelningschef socialtjänst
Jens Vesterlund, avdelningschef förskola-parklek
Ulnka Josephson Westberg, chef kansli, sekreterare
Fackliga företrädare:

Christel Mattsson, Lärarförbundet
Caroline Lindblom, Akademikerförbundet SSR
Nelly Duran, Kommunal
Karin Wrannvik, Ledarna
Anmält förhinder:

Marianne Wikander, avdelningschef äldreomsorgen
Vicky Creutz, SACO
Hamid Ataie, Kommunal
Martin Junker, Vårdförbundet
Inget anmält förhinder

Yvonne Zellmani, Vision
Tidpunkt:

2020-08-19 kl. 13.00 - 13:45
Plats:

Humlegården Karlavägen 104, plan 6
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1. Val av justerare, tid för protokolljustering, godkännande av
dagordning

Till justerare utses Christel Mattsson för Lärarförbundet ,
Caroline Lindblom, Akademikerförbundet, Nelly Duran,
Kommunal, Karin Wrannvik, Ledarna.
Godkännande sker via e-post. Tid för justering av protokoll är
måndagen den 24 augusti
2. Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.
Inga synpunkter på informationen. Protokollet läggs till
hand!ingarna.
3. Stadsdelsdirektören informerar

Stadsdelsdirektör Christina Klang lämnar uppdraget som
stadsdelsdirektör den 31 augusti och tackar förvaltningsgruppen
för gott samarbete.
Jessica Alfredsson tjänstgör som tf stadsdelsdirektör från och
med den 1 september och till dess ny direktör tillträder.
Fackliga representanterna tackarför samarbetet och önskar
Christina lycka till iframtiden.
4. Processkarta ny lokaler (se bilaga 1)
Arbetsgivaren redovisar förslag till process för arbetsordning
vid planering för nya lokaler och hur samverkansprocessen ser
ut.
Christel Mattsson, Lärarförbundet och Nelly Duran Kommunal
framför att det tycker att förslaget ser bra ut. Christel Mattsson
vill att det görs ett tillägg om genomförande av skyddsrond
tillsammans med huvudskyddsombud ska göras innan den nya
lokalen öppnas.
Arbetsgivaren svarar att detta tillägg ska göras och att
reviderad version läggs tillprotokollet.
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5. Förslag till beslut gällande inriktningsärende upphandling
av drift (se bilaga 2)
Arbetsgivaren redovisar förslag till beslut gällande
inriktningsärende gällande upphandling av Gärdets
gruppbostäder och Atelje Hjorthagens dagliga verksamhet
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Ärendet ska behandlas på stadsdelsnämnden den 26 augusti.
Christel Mattsson, lärarförbundet frågar om förvaltningen har
övervägt att driva verksamheten i egen regi.
Arbetsgivaren svarar attförvaltningen idag driver en del
verksamheter i egen regi, och det blir en bra balans att
upphandla denna verksamhet.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot föreslaget
beslut.
6. Läget gällande fackliga lokalerna - kvarvarande fråga från

föregående möte
Arbetsgivaren redovisar för det pågående arbetet med översyn
av lokaler, däribland lokal för fackliga organisationer.
Förvaltningen utreder olika möjligheter till att använda lokaler i
anslutning till Rio vård- och omsorgsboende som idag används
av annan verksamhet i staden.
Arbetstagarorganisationerna hade inga ytterligare frågor
7. Ärendelista till stadsdelsnämnden (se bilaga 3).

Arbetstagarorganisationerna har inga frågor på ärendelistan.
8. Cesam protokoll och bilagor. Se länk
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/3/Cesam---staden/
Inga frågor.
9. Övriga frågor
• Christel Mattsson, lärarförbundet undrar hur resultatet av
förskolerapporten 2019 hanteras i
stadsdelsförvaltningen, och om ytterligare information
ges på kommande förvaltningsgrupp?
Arbetsgivaren svarar att rapporten tas upp på
avdelningssamverkan och i den lokala samverkan.
•
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Christel Mattsson, lärarförbundet undrar när
verksamheten vid öppna förskolan Hjortgläntan kan dra
igång med anledning av vattenläcka i lokalen som
försenat starten.
Arbetsgivaren hänvisarfrågan till den i lokala
samverkansgruppen.
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Ulrika Josephson Westberg, sekreterare

Justeras

Christina Klang
Ordförande
Stadsdelsdirektör

Klicka och sknv namn för
underskrift

---------------------,-aF0l-ine-bincl-b10n
---'l-,---------------------
Akademikerförbundet SSR, justerat via e-post

Nelly Duran,
Kommunal

Karin Wrannvik,
Ledarna, Justerat via e-post

Christel Mattsson
Lärarförbundet, justerat via e-post
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Process nya lokaler
Processägare: avdelnings-/enhetschefinom förvaltningen som ansvarar ör den de
funktioner som arbetar med lokalfrågor.
Senast sex månader irman lokalen
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Deltagare i arbetsgruppen
- Lokalstrateg (ansvarig)
- Enhetschef el motsvarande från
berörd verksamhet
- Stödfunktion från berörd
verksamhets avdelningsstöd
- Huvudskyddsombud/skyddsombud

.----------------,
lnriktningsärendet
.
.
.. handläggas av
funktion mom berord
verksamhetsavdelning med stöd
av lokalstrategen.
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därefter hyresförhandling där
endast Lokalstrategen deltar
(sekretess).
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Forvaltnmgens mkopsjunkt1on
hanterar arbetsuppgiften att
genomföra inköp av mlöbler och
material utifrån underlag från
enhetschef och stödfurktion inom
verksamhetens avdelmngsstöd, samt
säkerställer och följer ipp dess
leverans.

Cirka en månad före lokalen är färdigställd
sker en övertagandebesiktning.
Lokalstrategen informerar om när denna sker
och bjuder in arbetsgruppen samt personal
som ska arbeta i lokalerna. En skyddsrond
genomförs för de nya lokalerna
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Ritningar presenteras av
lokalstrateg och dessa samverkas
i avdelningssamverkan
tillsammans med
huvudskyddsombud/
skyddsombud, vilket
protokollförs.

Genomförandeärendet
handläggs av funktion inom
berörd verksamhetsavdelning
med stöd av lokalstrategen.
Arbetsgruppen tar del av utkast
till genomförandeärende.
Genomförandeärendet tas upp i
nämnd.
Eventuellt går ärendet därefter
till kommunstyrelsens
ekonomiutskott.

När beslutet är taget
sker byggstart.
Arbetsgruppen är
med i processen

Lokalstrategen informerar
om när byggbesiktning ska
ske och bjuder in
arbetsgruppen.

När lokalerna lämnats över
till verksamheten, då tar
enhetschefen över ansvaret
för lokaler och verksamhet.

Sex veckor före inflytt gör
lokalstrategen vid behov med
stöd av enhetschef en
anmälan till
Miljöförvaltningen.

Arbetsgruppen avvecklas och
arbetsprocessen/projektet
utvärderas.
Uppföljningsmöte bokas in
vid behov.

*Utgångspunkten är att förvaltningens lokalstrateg
är den funktion som samordnar/projektleder
dessa processer. Ev ersättare utses av
lokalstrategens chef.

