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1.

Godkannande av dagordning
Dagordningen godkandes.

2.

Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Marie Mogren och justerare Anette Petersson
(SACO/SR), Farah Waly (Lararforbundet), Irina Ben Bekhti (Vision)
och Irene Holm ( Kommuna).

3.

Uppfoljning av foregaende protokoll
Foreqaende protokoll qodkandes med foljande justering.
Punkt 4. Arbetsrniljo och personalfraqor korrigeras till
•

Information VP 2020
De fackliga har erhallit aterkopplinq pa sina kommentarer till
VP2020 via mail.
De fackliga organisationerna lyfte foljande fragor·
Hur foljer vi upp "Hot och vald" och sakestatler att
medarbetarna far stod av arbetsgivare?
Hur sakerstaller vi introduktion for samtliga?
Kan vart Aktivitetscenter for aldre goras mer
generationsoverskridande som aven kan omfatta de
unga.
o

Andreas Torstensson ser ingen mojliqhet att
genomfora detta under 2020 men ser det som en
viktig fraga for nastkornrnande ar

4.

Arbetsmlljo och personalfraqor
•

Information fran ledningsgruppen (Patrik Ahnberg)
o

Hyreskontraktet pa Bodholmsplan kommer att
tecknas pa 3 ar och inte 1 O ar, som tidigare angivits.

o

lnformerades kort om vinter- och 127- festivalen.

o

Forvaltninqen kommer att infora en befattning med
fokus pa intern sakerhet.
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•

Information. Status organisationsoversyn (Patrik Ahnberg)
o

De fackliga organisationerna kommer att lamna
forslag pa organisationsjustering

o

Forvaltninqen genomfort en workshop tillsammans
med chefer

•

Information. Status VB processen (Stefano Prestinoni)
o

Den forsta versionen av VB skall vara klar till den 20
december 2019 och den slutiga versionen levereras
till SLK den 22 januari 2020

•

Information: Ledigheter under jul och nyarshelq
o

Julledighet 2019/2020 for ledning och overgripande
funktioner finns publicerad pa intranat.

5.

Facklig information
•

Information. Lararforbundet yrkande, se bilaga
t.ararforbundet ville ha fortydligande svar, varfor
stadsdelsforvaltningen (SDF) inte staller sig bakom
yrkande 1 Lokal samling eftersom en hel del finns med i
VP Ar det for att SDF inte kan stalla sig bakom hela
dokumentet.
Yrkande 9. SDF svarar med att de ska jobba med
handlingsplanen for forskollarare/barnskotare och darrned
avslagit.
Lararforbundet lyfter att SDF har ett ansvar att jobba vidare
med skolavtalet 18, nu har staden skapat fyra grupper fran
de 14 stadsdelar som ska jobba fram en arbetsplan for hur
Stadsdelarna ska jobba vidare med skolavtalet 18. Darfor
kan vi inte utga endast fran handlingsplanen for
forskollarare/ barnskotare.
Skolavtalet 18 ar for Larate.
l.ararforbundet och stadsdelsforvaltninqen ar oeniga i
denna fraga.
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•

Information: SACO/SR
John Tallvid blir ny ordforande i SSR fro m 1 januari.

6. Genomgang av narnndhandlinqar
Lank till namndhandlingar pa lnsyn.
http.//insynsve1·ioe.se/stockholrn-skarholmen
7.

Forvaltningsfragor
Inga punkter behandlades.

8.

Verksarnhetsfraqor
Inga punkter behandlades.

9.

6vriga fragor
Protokoll fran Cesam hittas har

http.//intranat. siockholm.se/Sidor/2013/3/Cesam---staden/
10. Nasta forvaltningsgrupp
Nasta motestid for forvaltningsgruppen ar den 30 januari
kl. 09:00-11 ·00, Bodholmsplan 2, konferensrum Stora sky.

11. Motet avslutas

Cl Lararforbundet
STOCKHOLM

Lararforbundet Stockholm ar medvetna om <let sarnhallsekonomiska laget och att vi
gar in i en Iagkonjunktur. Vi ar ocksa medvetna om att en budget ar kompromisser
och prioriteringar. Den historiskt Iaga schablonhojning pa forskolans, skolans och
utbildningens omrade som foreslas kan inte ses pa annat vis an att Stockholms
politiska ledning har helt andra planer for skolvasendet an <let som den akut behover.
En budget ar den forutsattningsgivare som mojliggor verksamhetsplan, ambitioner
och intentioner. Med historiskt laga schablonokningar och generella
effektiviseringskrav minskar mojligheterna. Stockholms forskolor, skola och
utbildning brottas redan idag med alltfor laga schablonokningar och <let sedan flera
ar tillbaka. Forutsattningar att astadkomma den politiska viljeinriktning som
budgetforslaget ger uttryck for har darfor forsvarats avsevart och pa manga omraden
omojliggjorts. Nar vi tar del av Stockholm stads budgetforslag 2020-2022 ar <let med
forvantningar. Inte minst utifran <let som sagts under ar av opposition och i
valrorelsen med loften om okade resurser till forskola, skola och utbildning, om
minskad administration for larare, minskade barngruppsstorlekar och
lararlonesatsningar, Enligt den politiska ledningen ska Stockholms forskolor och
skolor vara de basta i Sverige. Arets budgetforslag ger definitivt inte forutsattningar
for <let.
Lararforbundet Stockholm talar for drygt 18 ooo medlemmar inom den profession
som pa riktigt kan gora skillnad for barn, elev, samhalle och framtid. Det ar grunden
for ett Mojligheternas Stockholm och ar absolut inget sarintresse. Finansborgarradets
forslag till budget 2020-2022 ar samre an 2016 ars budget da vi manifesterade
utanfor Stadshuset mot nedskarningar och effektiviseringar. Den politiska ledningen,
som da var en star kt kritisk opposition mot sittande rodgronrosa majoritet,
presenterar nu denna budget. Lararforbundet Stockholm ar besvikna och bestorta.
Att den politiska ledningen skulle prioritera forskola, skola och utbildning sa lagt, <let
vantade vi oss inte. Vi maste starkt opponera oss mot detta.
Professionen har trottnat. Att uppror bildas och manifesterar vittnar om <let. Larare
och skolledare drunknar i arbetsbelastning. Larartatheten och andelen pedagogiskt
utbildade larare ligger lagt i forhallande till andra kommuner medan
sjukskrivningarna ligger hogt, Den slimmade pedagogiska organisationen som ar ett
resultat av detta utgor ett start hot mot professionen, barnen, eleverna och inte minst
<let uppdrag som Stockholms skolvasende har. I ett akut lage som detta kan den
politiska ledningen inte tro att de resurser som finns idag och de medel som nu
tilldelas ska racka till <let som bade laroplan, skollag och arbetsmiljolag kraver och for
att uppfylla lokala och nationella mal. Det maste finnas en rimlighet mellan krav och
resurser.
Sedan 2016 har vi talat om Lokal samling for lararyrket. Var politik. I Lokal samling
for lararyrket ar <let inte mangden vackra ord som ger resultat. Det som kravs ar ett

langsiktigt atagande och lofte. I ett lage dar resurserna minskar borde politiken,
oavsett partitillhorighet, tillsammans kraftsamla och enas for det som pa riktigt kan
gora skillnad for framtiden.
Lokal samling for lararyrket ska leda till ett langsiktigt atagande och lofte till
Stockholms larare, elever och samhallet. Att satsa pa larare och skolledare inom alla
skolformer innebar att elevens viktigaste resurs prioriteras, Iararen ar den enskilt
viktigaste faktorn for elevens larande, Iikvardigheten, mojligheten och visionen.
Visionen om ett battre samhalle dar alla kan vaxa och bidra. Det ar var profession

som skapar framtiden, framtidens medborgare och framtidens demokratiska
samhalle. Inom ramen for Lokal samling for lararyrket behover beslut och forandring
ske i foljande omraden. Detta ar sjalvklara bestandsdelar i det atagande och
langsiktiga lofte som maste ges.
• Tydlig politik och tydliga beslut av det politiska styret och stadens namnder och
forvaltningar for att larare ska kunna fokusera pa elevens larande och utveckling av
undervisning. De beslut som syftar och leder till en stark lararprofession med starkta
forutsattningar maste tas.
• Tydlig politik och tydliga beslut for att stodja och mojliggora for skolledare att
utforma en utvecklande pedagogisk organisation dar larare vill och kan verka
tillsammans. En organisation som leder till utveckling av och okad kvalitet i larares
karnuppdrag - undervisning och motet med eleven.
• Reella verktyg for att minska larares och skolledares arbetsbelastning och stress.
Atgarder maste vidtas och stodfunktioner behover komma pa plats. Atgarder ska leda
till att larare och skolledare upplever mindre stress och ohalsa. Professionens kraft
ska laggas pa Iararyrkets karna. Varje larare och skolledare maste uppleva att
skollagen kan uppratthallas - att varje elev far det stod hen behover,
• Larares och skolledares loneutveckling. Det behovs lofte om Iangsiktig utveckling
och nivaer samt forbattrad loneprocess for att behalla och rekrytera larare.
Stockholm maste visa att lararyrket ar vart att satsa pa. For att oka attraktionskraften
i lararyrket racker det inte, som Stockholms stad sager, en vilja att vara loneledande.
• Utveckling av program som gor att Stockholm stads larare och skolledare upplever
att det satsas pa dem och ser Stockholm stad som en sjalvklar och attraktiv
arbetsgivare, oavsett skolform. Personalpolitiska program bor inrattas som okar
attraktionskraften.
• Okad kvalitet i introduktionen av nyutexaminerade larare och i VFU. Handledare
och mentorer maste fa battre forutsattning att ta emot och arbeta med hog kvalitet.
• Beslut som underlattar larares kompetensutveckling. Larares mojlighet att ga
behorighetsgivande och kompletterande utbildning maste starkas. Att fa mojlighet att
vaxa inom ramen for sin profession ar en sjalvklarhet och maste starkas.

Lararforbundet Stockholm har 2404 medlemmar i stadens kommunala forskolor. En

profession som stadsdelsnamnderna har arbetsmiljoansvar for. Vi ar hogst medvetna
om att respektive namnd har att hantera stadens politiska lednings viljeinriktning
och <less beslut att ge en historisk lag schablonokning till forskolan pa endast 0,9 %.
Tyvarr ser vi ingen battre prioritering av forskolan i Skarholmens budget for 2020.
Uteblivna satsningar tillater inte professionen att gora skillnad. Konsekvenserna
kommer att bli odesdigra i det som redan idag ar en provning sasom andelen sjuka
larare, farre som soker anstallning i Stockholm och kraftigt forsamrad arbetsmiljo. Vi
beklagar att aven den politiska ledningen i Skarholmen med detta budgetforslag ar
beredda att ta risken.
Nar stadens budget forhandlades i oktober yrkade Lararforbundet Stockholm bland
annat:
-att det iir hog tid for politiken i niimnden attfii till ett blockinierskridande
samarbete for ett langsiktigt och hiillbart liirarliu inte minst genom de
forutsiittninqar och intentioner som uttrycks i Skolavtal 18. Liirarfiirbundet
Stockholm anser diirfor att initiatio till Lokal samling for liirarurket delas och
hiirsammas av kommunfullmiiktige och diirigenom beriirda niimnder och
forvaltningar.
Detta yrkande besvarades foljande:
Det behous miinqa olika insatser for att stiirka liiraryrkets attraktiuitet. Staden har
en stor utmaning i att ytterligare aka liirarurkets attraktionskraft. Viktiga delar iir
god loneutvecklingfor liirare som utfor godaprestationer i attformedla kunskap
till eleverna. Vidare iir forbiittrad arbetsmiljo och minskad administration for
liirarna andra uikiiqa atgiirder. Det iir ocksii viktigt att de samarbeten som staden
harmed universitet och hoqskolor utvecklas ytterligare. Yrkande ochforslag
hiinuisas till respektive niimnd som har att konkretisera arbetet i sina strateqier och
verksamhetsplaner.
Darmed vander vi oss nu till bade namnd och forvaltningen i Skarholmen eftersom
ansvaret hanskjuts till er fran staden centralt.

Lararforbundet Stockholm yrkar
i-Lararforbundet Stockholm anser att initiativ till Lokal samling for lararyrket delas
och horsammas av stadsdelsnamnden och darigenom stadsdelsforvaltningen.
Avslas - Forvaltningen mater de delar i lokal samlmg som ar inom ramen for det uppdrag som
firms i K.F-s budget. I VP 2020 finns flera omraden som lokal samhng tar upp sasom
kvahtetsutveckling, fokus pa karnverksamhet, unclervisning kopplat till barns utvecklmg och
larande, hancllmgsplan for forskollarare och barnskotare, barnhalsoarbete
kompetensutveckling, nara samverkan med u111versitet och hogskolor i samband med VFU
mm.

• Karriartjanster maste bli verklighet i alla skolformer och fokus maste i hogre
utstrackning finnas pa hur dessa ska bidra till utveckling. Organisationen maste ga
fran fokus pa drift till fokus pa utveckling.
• Att beslut tas som gor att nyanlanda elevers och nyanlanda larares integrering i
skolan kan ske med hog kvalitet.
• Lararpraktik pa vetenskaplig grund och beprovad erfarenhet. Beslut maste fattas
som leder till utveckling av praxisnara forskning for att starka och utveckla
professionen och <less kunskapsbas. Forskning och utveckling maste ske ur ett lokalt
lararnara perspektiv for att upplevas relevant. Identifiering av utvecklingsbehov
maste ske lokalt.
• Beslut som underlattar och framjar rorlighet inom Stockholm stads skolor och
forskolor. Utebliven rorlighet och inlasningseffekter ar ett hot mot verksamhetens
kvalitet. Incitament for en positiv rorlighet kannetecknar en attraktiv arbetsgivare .
... samt ytterligare delar som kan starka professionen och <less effekter.

2.-att stadsdelen beskriver hur man ska vara den attraktiva arbetsgivare som larare
och skolledare inom forskolan behaver
Bifalles - Forvaltningen satsar pa kompetensutveckling for bade skolledare och larare.
Handlingsplanen for att forbattra arbetsmiljon for bade forskollarare och barnskotare halls
levande i olika forum. I VP for 2020 tydliggors och lyfts arbetet med det systematiska
kvalitetsarbetet fram for att sakerstalla en likvardig och kvalitativ forskola.

Forskolan ar en skolform. Staden beskriver tydligt att stadsdelarna ska arbeta for att
framja och oka deltagandet av barn i forskolan. Positivt tycker Lararforbundet. Men
<let behaver motas upp av de resurser som kravs for att kunna leva upp till de krav
som skollagen staller, Manga av de Iarare och skolledare vi moter signalerar stark
farhaga for att inte kunna ge stod till de barn som sarskilt behaver <let under
kommande budgetar. Detta leder i sin tur till stress och ohalsa hos bade skolledare
och larare som upplever att de inte racker till.
I stadens budget beskrivs: "Stockholms forskolor ar de basta i Sverige". For att detta
ska uppnas ger staden direktiv till respektive stadsdelsnamnd att bland annat
"sakerstalla en likvardig forskola som ar trygg, saker och haller hog pedagogisk
kvalitet", "fortsatta det systematiska arbetet for en jamstalld forskola utifran skollag
och laroplan" samt "sakerstalla forskollararledd verksamhet". Dessutom behaver <let
tas i beaktande att barnkonventionen blir lag fran och med 1 januari 2020.
Lararforbundet Stockholm yrkar
3.-att stadsdelen beskriver hur forskolorna i Skarholmen ska bli de basta i Sverige
Bifalles - Genom att fortsatta med utveckling av uppdraget samt ett kollegialt och kollektivt
larande hos medarbetare okar bade kompetens och formagor i vardagen. Likasa att som
enskild medarbetare fa mojlighet till egen utveckling. Det finns beskrivet i VP i text och
aktiviteter.

4.-att stadsdelen redovisar for hur man ska sakerstalla lararledd undervisning av
legitimerade forskollarare i forskolorna i Skarholmens stadsdel.
Bifalles - Utgangspunkten ar att alla barn skall fa lararledd undervisning. Det ligger i varje
rektors uppdrag att organisera och leda sina forskolor sa att clet uppfylls.

5.-att med stod i skollagen, tilldela ytterligare resurser for likvardiga forutsattningar
for alla barn i behov av sarskilt stod under hela deras vistelsetid i forskolan.
Avslas - Staclsdelens specialpedagoger sakerstaller i samrad med rektor att alla barn i behov
av sarskilt stod far det stod som de behaver. For att ytterligare oka mojligheterna till
hkvardiga forutsattningar startar stadsclelen en pilotverksamhet med ett barnhalsoteam, I
barnhalsoteamet samverkar olika kompetenser 1 ett framjande och forebyggande halsoarbete
for alla barn.

Lararforbundet Stockholm ser att det kommer att bli svart att uppna en hog kvalitet i
forskolorna inom given budgetram. Vi ser en kraftig ambitionssankning genom att
den politiska ledningen i staden sanker indikatorn for andel forskollarare av anstallda
arsarbetare fran 41% till 32%. Vi har aven en farhaga att kvalitetsindikatorn for

sjalvvardering utifran laroplansuppdraget nu ar upp till respektive namnd att ta fram
<la <let kan fa konsekvenser som att sanka ambitionsnivan for att klara budgeten.
Detta sammantaget gor att budgetskrivningar som: "Forskolorna ska halla hog
kvalitet" och vara "Sveriges basta" endast blir vackra men tomma ord. Staden ger
ocksa stadsdelsnamnderna i uppdrag att uppfyHa Stockholm Stads mal om max 14
barn i smabarnsgruppema och 18 for de aldre barnen. Men vi i Lararforbundet
Stockholm vet att det har ar en ekvation som inte gar ihop. Att halla hog kvalitet
samtidigt som man forsamrar forutsattningarna for lararna i forskolan och <less
arbetsrniljo genom att ga over malet for antal barn i grupperna och sanka malet for
andel larare i forskolan. Vi vet att det kommer fa negativa konsekvenser for en
skolform och verksamhet som redan idag befinner sig i ett oerhort pressat lage.
Lararforbundet Stockholm yrkar
6.-att stadsdelen gor riskbedomningar tillsammans med skyddsombud i alla de lagen
dar smabarnsgrupper overstiger 14 barn och 18 for aldre barn
A vs las - Rektor leder och fordelar arbetet. Nar barngrupper satts ihop och nar medarbetare
fordelas pa barngrupperna gar rektor en samlad bedomning som foregatts av samarbete med
berorda medarbetare.

7.- att stadsdelen gor en handlingsplan for hur Stockholm Stads mal om
barngruppsstorlek ska uppnas
Avslas- Forvaltnmgen bedorner att malet uppnas.

8.- att stadsdelen redovisar hur manga legitimerade larare det finns i varje sadan
barngrupp
Bifalles - Forvaltningen har en indikator med malet att det mte ska finnas nagon avdelning
som saknar forskollarare.

9.-att stadsdelen redovisar effekterna av de atgarder som gjorts for att skapa goda
arbetsvillkor for lararna i forskolan utifran intentionerna i Skolavtal 18
Avslas - Forvaltningen foljer handlingsplanen for forskollarare och barnskotare.

10.-att stadsdelen tilldelar de resurser i budget som kravs for att uppvardera larares
och skolledares loner
Avslas - Forvaltrungen foljer Stockholms stads loneprocess och ingar i den arliga
lonerevisionen.

Lararforbundet Stockholm
Forskoleteamet
Genom
Farah Waly
2019-11-21

Marie Mogren
Fran:
Skickat:

Till:
Amne:

Irina Ben Bekhti
den 19 december 2019 13:09
Marie Mogren; Farah Waly; Irene Holm; Anette Petersson
SV· Justeirng av protokoll fran fi::irvaltningsgrupp 2019-12-19

Hej,
Inga synpunkter fran Vision, det ser bra ut ©

Med vanliga halsningar;
Irina Ben Bekhti, Mottagnigsgruppen
Skarholmens stadsdelsforvaltning
Socialtjanten, Barn- och ungclomsenheten
Bodholmsplan 2, 127 26 Skarholmen
Telefon 08-50824263
Jour 08-50824444
Fax. 08-50824199
E-post· 1r1na.ben.bekht1@stockholm.se

g Stockholms
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Information om behandling av personuppgifter
lnom Stockholms stad ar det respektive narnnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som ar
personu ppg iftsansvarig
Pa stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter

Fran: Marie Mogren <marie.mogren@stockholm.se>
Skickat: den 19 december 2019 12:56
Till: Farah Waly <farah.waly@stockholm.se>; Irina Ben Bekhti <irina.ben.bekhti@stockholm.se>; Irene Holm
<irene.holm@stockholm.se>; Anette Petersson <anette.petersson@stockholm se>
Amne: Justeirng av protokoll fran forvaltningsgrupp 2019-12-19

Med venlk; halsning,
Marie Mogren
HR-Koordinator

Skarholmens stadsdelsforvaltning
Administrativa avdelningen
Bodholmsplan 2, Box 503, 127 26 Skarholrnen
Telefon 08-508 240 31 alt. 076-122 40 31
E-post: marie.mogren@stockholm.se
stockholm.se

Marie Mogren
Fran:

Farah Waly
den 20 december 2019 13:47
Marie Mogren
SV: Justeirng av protokoll fran forvaltningsgrupp 2019-12-19

Skickat:

Till:
Amne:

Hej Marie
l.arartorbundet skickar med lite justeringar som ska tillaggas i protokollet.

Anqaende l.ararforbundets yrkande
l.ararforbundet ville ha fortydligande svar, varfor SDF inte staller sig bakom yrkande 1 Lokal samling
eftersom en hel del finns med i VP Ar det for att SDF inte kan stalla sig bakom hela dokumentet.

Yrkande 9 SDF svarar med att de ska jobba med bandlmqsplanen for forskollarare/barnskotare och
darmed avslagit
Lararforbundet lyfter att SDF har ett ansvar att jobba vidare med skolavtalet 18, nu har staden skapat fyra
grupper fran de 14 stadsdelar som ska jobba fram en arbetsplan for hur Stadsdelarna ska jobba vidare
med skolavtalet 18
Darfor kan vi inte utga endast fran handlingsplanen for forskollarare/ barnskotare
Skolavtalet 18 ar for Larare
Tack for den har terminen!
God Jul och Gatt Nytt Ar

Vanliga halsningar
Farah Waly
Lararforbundet Stockholm

Forskoleteamet
farah. waly(a),lararforbundeta vdelning .se

08-508 24 407 / 076 1224407

Lararforbundet
STOt:KHOl M

Fran: Marie Mogren <marie.mogren@stockholm.se>
Skickat: den 19 december 2019 12:56
Till: Farah Waly <farah.waly@stockholm.se>; Irina Ben Bekhti <irina.ben.bekhti@stockholm.se>; Irene Holm
<irene.holm@stockholm.se>; Anette Petersson <anette.petersson@stockholm.se>
Amne: Justeirng av protokoll fran forvaltningsgrupp 2019-12-19

Marie Mogren
Fran:

Skickat:

Till:
Amne:

Irene Holm <irene holm@edu.stockholm.se>
den 24 januari 2020 10:09
Marie Mogren
Re: Bradskande/Paminnelse - justering av protokoll fran forvaltrunqsqrupp
2019-12-19

Hej Kommunal har inget att erinra till protokollet. Irene Holm
Skickat fran min iPhone

8 jan 2020 kl. 10:08 skrev Marie Mogren <marie.mogren@stockholm.se>:

Med vanlig halsning,
Marie Mogren
HR-Koordinator

Skarholrnens stadsdelsforvaltning
Administrativa avdelningen
Bodholmsplan 2, Box 503, 127 26 Skarholrnen
Telefon 08-508 240 31 alt. 076-122 40 31
E-post: marie.mogren@stockholm.se
stockholm.se
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad ar det respektive namnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som ar personuppgiftsansvarig. Pa stockholm.se/dataskydd hittar du
information om stadens behandling av personuppgifter.
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