Östermalms stadsdelsförvaltning
Klicka och skriv titel

Protokoll
Sida 1 (4)
2020-09-16

Förvaltningsgruppens protokoll 14 oktober 2020
Närvarande:

Arbetsgivarrepresentanter:
Kerstin Andersson, stadsdelsdirektör, ordförande
Jessica Alfredsson, HR-chef
Roger Mellroth, ekonomichef
Ulrika Josephson Westberg, chef kansli, sekreterare
Carolina Bjurling, kvalitetschef
Fackliga företrädare:
Nelly Duran, Kommunal
Hamid Ataie, Kommunal
Christel Mattsson, Lärarförbundet
Martin Junker, Vårdförbundet

Anmält förhinder:
Maggy Rezk Alla, SSR
Karin Wrannvik, Ledarna
Vicky Creutz, SACO
Saba Minas, Vision
Tidpunkt:
2020-10-14 kl. 13.00 – 14:20
Plats:
Humlegården Karlavägen 104, plan 6
Mötet inleddes med att Kerstin Andersson, ny stadsdelsdirektör från
och med 4 oktober presenterade sig.
1. Val av justerare, tid för protokolljustering, godkännande av
dagordning

Nelly Duran för Kommunal, Christel Mattsson för
Lärarförbundet och Martin Junker för Vårdförbundet utsågs att
jämte ordföranden justera protokollet
Protokollet justeras via e-post. Tid för justering av protokoll är
fredagen den 16 oktober.
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Dagordningen godkändes.
2. Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.
Inga synpunkter på informationen. Protokollet läggs till
handlingarna.
3. Information om tidplan för VP

Arbetsgivaren presenterar planering av samverkan om
verksamhetsplan 2021 (se bilaga).
Lärarförbundet lyfter att det skulle vara bättre om den
förvaltningsövergripande ramen vid FVG infaller före den som
ges vid avdelningssamverkan för att veta vad verksamheten har
att förhålla sig till. Kommunal och Vårdförbundet ställer sig
bakom lärarförbundet i uttalandet
Arbetsgivaren har enligt överenskommelse sett över möjligheter
till att budgetförutsättningarna för verksamheten är kända i
samband med avdelningssamverkan. Detta möjliggöras genom
att respektive avdelning presenterar de ekonomiska ramarna i
samband med avdelningssamverkan.
4. Månadsrapporten

Arbetsgivaren presenterar månadsrapport per september månad.
Inga synpunkter på informationen.
5. Information om avslutat lokalprojekt och framtida
förvaltning

Arbetsgivaren informerade om avslutat lokalprojekt och
framtida förvaltning av kontorslokalerna på Karlavägen 104 (se
bilaga).
Inga synpunkter på informationen
6. Ärendelista till stadsdelsnämnden (se bilaga).

Inga synpunkter på informationen
Kommunal och lärarförbundet önskar delta via länk vid
oktobersammanträdet.
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Arbetsgivaren svarade att en möteslänk kommer att skickas
inför nämndsammanträdet.
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7. Cesam protokoll

Christel Mattsson, Lärarförbundet frågade om den information som
aves i sista stycket på sidan 3 i protokollet har lämnats.
Arbetsgivaren svarade att informationen har förmedlats i enlighet
med CESAM protokoll.
Övriga frågor

-

Förläggning av samverkansmöten 2021. Arbetsgivaren
informerade om pågående arbete med planering av
nämndsammanträden och samverkansmöten för 2021.
Lärarförbundet undrar hur nämnden får ta del
samverkansfrågorna som hanteras på
avdelningssamverkan?
Arbetsgivaren svarar att i pågående arbete ses även
information till nämnd över så att samverkansprocessen i
förvaltningen är tydlig och klar för alla parter.

Ulrika Josephson Westberg, sekreterare
Justeras
..........................................

Kerstin Andersson
Ordförande
Stadsdelsdirektör

Christel Mattsson, Lärarförbundet (Justerat via e-post 16 oktober
med protokollsanmärkning)

Nelly Duran, Kommunal (justerat via e-post 16 oktober)
Martin Junker, Vårdförbundet (justerat via e-post 16 oktober)
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Protokollsanmärkning på
Förvaltningsgruppsprotokoll 2020-10-14,
Lärarförbundet.
Lärarförbundet har under en tid ifrågasatt varför avdelningschefen
för tex Förskola och Parklek inte längre deltar på
Förvaltningsgruppen. Det står i Östermalms Samverkansavtal för
Förvaltningsgrupp att alla avdelningschefer ska delta i dessa möten.
Avdelningscheferna ska avlastas arbetsmässigt är svaret som
Stadsdelsförvaltningen ger. Det betyder att inget som rör t.ex.
förskolan tas upp på Förvaltningsgruppens möten.
Under Övriga frågor i ovan nämnda protokoll frågar Lärarförbundet
hur stadsdelsnämnden ska få kännedom om vad som diskuteras på
Avdelningssamverkan för Förskola och Parklek.
Lärarförbundet fick uppfattningen på nämnda möte att protokoll
från Avdelning Förskola och Parklek, Äldreomsorg mm hädanefter
skulle bifogas protokollet från Förvaltningsgruppen, så att
stadsdelsnämndens ledamöter får läsa dem.
Det svar som Lärarförbundet fått efter ifrågasättande av text i FGprotokollet av Stadsdelsförvaltningen är att det ska ses över och
eventuellt förändras först i januari 2021.
Avdelningssamverkan för Förskola, Äldreomsorg mm har nu pågått
sedan hösten 2019. Sedan dess sedan har alltså inte
Stadsdelsnämndens ledamöter fått information om aktuella frågor
som diskuteras och de beslut som tas i facklig samverkan.
Därför gör Lärarförbundet denna Protokollsanmärkning.
2020-10-16
Christel Mattsson
HSO Östermalm
Lärarförbundet Stockholm
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