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Förvaltningsgruppens protokoll 12 maj 2021
Närvarande:

Arbetsgivarrepresentanter:
Kerstin Andersson, stadsdelsdirektör, ordförande
Elisabeth Ansell, tf HR-chef,
Roger Mellroth, ekonomichef
Carolina Bjurling, kvalitetschef
Fackliga företrädare:
Hamid Ataie, Kommunal
Christel Mattsson, Lärarförbundet
Vicky Creutz, SACO
Anmält förhinder:
Karin Wrannvik, Ledarna
Maggy Rezk Alla, SSR
Maria Stenberg, Vision
Nelly Duran, Kommunal
Martin Junker, Vårdförbundet
Tidpunkt:
2021-05-12 kl. 13.00 – 14:10
Plats:
Digitalt via Skype
1. Val av justerare, tid för protokolljustering, godkännande av
dagordning

Hamid Ataie för Kommunal, Christel Mattsson för
Lärarförbundet och Vicky Creutz för SACO utsågs att jämte
ordföranden justera protokollet
Protokollet justeras via e-post. Tid för justering av protokoll är
tisdagen den 18 april.
Dagordningen godkändes.
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2. Genomgång av föregående protokoll

Inga synpunkter framförs på föregående protokoll och
protokollet läggs till handlingarna.
3. Månadsrapport

Ärendet utgår.
4. Ärendelista till stadsdelsnämnden

Punkt 4
Arbetsgivaren gör en kort presentation av Tertialrapport 1
Kommunal framför att förvaltningen behöver göra något för att
nå målet 4,9 förskolebarn per anställd (årsarbetare), som inte
uppnåtts de senaste fyra åren. Fler medarbetare skulle innebära
både bättre kvalitet och arbetsmiljö.
Lärarförbundet menar att en del av det överskott som
förvaltningen prognostiserar borde satsas för att nå målet med
4,9 förskolebarn per anställd (årsarbetare). Tidigare år har
förvaltningen anordnat garantiförskola. Nu ska alla barn
inrymmas i ordinarie avdelningar. Lärarförbundet anser att
detta påverkar arbetsbelastningen och det innebär en ökad risk
att inte kunna behålla kompetens/medarbetare på Östermalm.
Arbetsgivaren svarar att förvaltningen arbetar för att nå
årsmålet. Fortsatt dialog kring att nå målet på 4,9 förskolebarn
per anställd (årsarbetare) förs på förskoleavdelningens
samverkan.
Kommunal lyfter att förvaltningen måste göra något för att nå
kontinuiteten i hemtjänsten. Kommunal anser att det finns behov
av att se över bemanningen och fastställa en grundbemanning
och enbart anställa timavlönade behovsanställda vid semester,
sjukfrånvaro och vård av barn.
Lärarförbundet frågar om prognosen delvis uppfyllt gällande
årsmålet för ekologiska livsmedel och måltider delvis.
Arbetsgivaren svarar att förskolorna själva kan påverka hur
stor andel ekologisk mat de köper in. Medan
kostentreprenadavtalen inom äldreomsorgen innehåller
avtalade nivåer för andelen ekologiska måltider, där endast ett
av två avtal möter målnivån 60 procent. Förvaltningen arbetar
för att öka andelen ekologiska livsmedel och måltider, men
årsmålet kommer bli svårt att nå fullt ut.
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Punkt 6
Lärarförbundet frågar om tanken med att webbsända
nämndsammanträdet.
Arbetsgivaren svarar att förvaltningen ska prova och det redan
vid juni-sammanträdet.
Punkt 16
Lärarförbundet undrar om nämnden får ta del av protokollen
från avdelningssamverkan.
Arbetsgivaren svarar att protokollen kommer att finnas med till
juni-sammanträdet.
5. Avgångsenkät

Enkäten är förenklad och moderniserad med färre frågor än
tidigare. Enkäten har skickats ut inför mötet.
Kommunal och Lärarförbundet framför att ta med en fråga om
lönen.
Arbetsgivaren tar med sig synpunkten.
6. Företagshälsovård Feelgood och Starck & partner 2020
Arbetsgivaren gör en kort presentation.
Lärarförbundet framför att det finns behov av
ergonomiutbildning inom förskoleavdelningen.
Arbetsgivaren svarar att dialog fortsätter kring det på
förskoleavdelningens samverkan.
7. Cesam protokoll
Inget nytt protokoll finns publicerat.
8. Övriga frågor
Lärarförbundet undrar om förvaltningen tänker göra en enkät
gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eftersom
arbetsmiljöfrågorna som tidigare fanns med i
medarbetarenkäten är borttagna.
Arbetsgivaren skriver upp den punkten till ett kommande möte
med förvaltningsgruppen för dialog.
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Vid protokollet
Elisabeth Ansell

Justerat
Via e-post 2021-05-17
.........................................

Kerstin Andersson
Ordförande
Stadsdelsdirektör
Hamid Ataie, Kommunal Justerat via e-post 2021-05-18
Vicky Creutz, SACO Justerat via e-post 2021-05-18
Christel Mattsson, Lärarförbundet Justerat via e-post 2021-05-18
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