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Förvaltningsgruppens protokoll 9 december 2020
Närvarande:

Arbetsgivarrepresentanter:
Kerstin Andersson, stadsdelsdirektör, ordförande
Elisabeth Ansell, tf HR-chef,
Roger Mellroth, ekonomichef
Carolina Bjurling, kvalitetschef
Ulrika Josephson Westberg, chef kansli, sekreterare
Fackliga företrädare:
Nelly Duran, Kommunal
Hamid Ataie, Kommunal
Christel Mattsson, Lärarförbundet
Vicky Creutz, SACO
Saba Minas, Vision (tom punkt 4)
Martin Junker, Vårdförbundet
Maggy Rezk Alla, SSR
Yvonne Zellmani, Vision (tom punkt 4)
Anmält förhinder:
Karin Wrannvik, Ledarna

Tidpunkt:
2020-12-09 kl. 13.00 – 15:00
Plats:
Digitalt via Skype
1. Val av justerare, tid för protokolljustering, godkännande av
dagordning

Nelly Duran för Kommunal, Christel Mattsson för
Lärarförbundet, Maggy Rezk Alla för SSR, Martin Junker för
vårdförbundet, Yvonne Zellmani för Vision och Vicky Creutz,
SACO utsågs att jämte ordföranden justera protokollet
Protokollet justeras via e-post. Tid för justering av protokoll är
fredagen den 11 december.
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Dagordningen godkändes.
2. Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.
Lärarförbund frågar när uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbetet kommer att redovisas. Enligt föregående
protokoll skulle det ha skett vid dagens förvaltningsgrupp.
Arbetsgivaren svarar att pga förlängd svarstid för
uppföljningen kommer redovisningen att ske vid
förvaltningsgruppen i januari.
Inga övriga synpunkter framförs på föregående protokoll och
protokollet läggs till handlingarna.
3. Månadsrapporten

Arbetsgivaren presenterar månadsrapport per november månad
samt genomgång av förvaltningens sjukfrånvaro till och med
oktober.
Lärarförbundet frågar varför det överskott som förvaltningen
lämnar tillbaka till staden inte istället fördelas till övriga
verksamheter så som görs i andra stadsdelar
Arbetsgivaren svarar att omfördelning av överskott har skett i
år med tio miljoner till bland annat förskola och socialtjänst.
Alla verksamheter förutom stadsmiljö redovisar överskott i
nuvarande prognoser.
Inga övriga synpunkter framförs på månadsrapporten eller
redovisningen av sjukfrånvaron.
4. Information gällande förutsättningarna i budget

Arbetsgivaren presenterar förutsättningarna i budgeten 2021.
Vision frågar om det finns statistik över antal medarbetare som
fått sommarsemester flyttad pga pandemin.
Arbetsgivaren svarar att man återkommer med svar på nästa
förvaltningsgrupp
Kommunal framför att de anser att arbetsgivaren behöver arbeta
med rätten till helhet samt minska antal allmän visstidsanställda
och timavlönade.
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5. Genomgång av upprättad handlingsplan från skyddsrond av
gemensamhetsytor i Garnisonen
Arbetsgivaren presenterar handlingsplan för genomförd
skyddsrond av gemensamhetsytorna i Garnisonen.
Inga synpunkter framförs.
6. Ärendelista till stadsdelsnämnden (se bilaga).

Inga synpunkter eller frågor framförs.
7. Cesam protokoll

Inget nytt protokoll har publicerats sedan föregående
förvaltningsgupp.
8. Övriga frågor



Vision undrar om det finns möjlighet att tillåta
distansarbete i högre utsträckning med tanke på att man i
Garnisonen sitter i kontorslandskap.
Arbetsgivaren svarar att vi strävar efter att så långt som
möjligt arbeta hemifrån utifrån vad som är möjligt med
hänsyn till verksamheten. Varje chef gör bedömning av
vad som är möjligt i varje enskilt fall.



En skrivelse har lämnat in från kommunal och
lärarförbundet med fråga om hur Östermalms SDF avser
att svara på yrkandena detta år
Arbetsgivaren svarar att det är möjligt att lyfta frågor
från samverkan till MBL. Arbetsgivaren har tidigare år
svarat så utförligt som möjligt på de yrkanden och de
frågor som inkommit från fackliga organisationer,
svaren har bilagts protokollet. Arbetsgivaren kommer
även fortsättningsvis att besvara de yrkanden och frågor
som inkommer från fackliga organisationer.
Arbetsgivaren poängterar vikten av att fackliga
företrädare ger medskick till verksamhetsplanen under
hela processen och att avdelningssamverkan också är ett
viktigt forum för detta.
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Kommunal och lärarförbund återkommer nästa vecka
kring hur de vill göra med samverkan respektive MBL.

Protokoll
Sida 4 (4)

Vid protokollet
Ulrika Josephson Westberg
Justeras
..........................................

Kerstin Andersson
Ordförande
Stadsdelsdirektör

Christel Mattsson, Lärarförbundet (justerat via e-post 11 december)
Vicky Creutz, SACO (justerat via e-post 11 december)
Nelly Duran, Kommunal (justerat via e-post 11 december)
Martin Junker, Vårdförbundet (justerat via e-post 11 december)
Maggy Rezk Alla, SSR (justerat via e-post 10 december)
Yvonne Zellmani, Vision (tom punkt 4)
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