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Närvarande:
Förvaltningsledningen:

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Jonas Ransmyr
Ekonomiavdelningen
Lisa Tullgren
Avdelningen HR och kansli
Hanna Jakhammer
Avdelningen Individ och
familjestöd
Karin Aleberg-Lövgren
Avdelningen förskola och fritid

Sekreterare:

Petra Wahlgren
HR-konsult

Kommunal:

Gun Thimander, Ingela Ulvedal
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Saco:
SSR:
Lärarförbundet:
Vision:
Vårdförbundet:

Dick Moren
Anna Winblad
Lotta Fristedt
Saime Civas
Martin Junker

Ej närvarande:

Karin Billow
Avdelningen för äldreomsorg
Ledarna

1. Sammanträdet öppnades

2. Föregående mötesprotokoll
Protokollet är justerat och läggs till handlingarna.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Tillkomna frågor läggs till under
punkten Övriga frågor.

4. Ärenden till nämndens sammanträde den
4 februari 2021

Maria Laxvik lyfter att både VP 2021 och VB 2020 kommer
upp på nämnden. Jonas Ransmyr gick igenom VB och
årsbokslut för 2020, se bilaga.
Vision påtalar att det närvarande ledarskapet bör omfatta
förståelse för de utmaningar som 2020 inneburit i och med
pandemin, när det kommer till löneöversynen. Elisabet
Tullgren svarar att som VB beskriver har det närvarande
ledarskapet varit viktigt och en framgångsfaktor. Vi har sett
stor anpassningsförmåga, förstärkt kommunikation och stöd
till medarbetare.
SACO undrar om funktionsnedsättning har samma trend som
äldreomsorgen, att en minskad efterfrågan ger ett ekonomiskt
resultat. Maria Laxvik svarar att det är svårt att se påverkan,
då det syns först under en längre tidsperiod.
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Kommunal ställer fråga om hur arbetsgivaren ser på det
aktiva medarbetarskapet när 65% av de anställda svarat att de
upplever sig ha en god arbetssituation (utifrån en fråga i
medarbetarenkäten 2020). Elisabet Tullgren svarar att det är
en viktig fråga som kommer att följas upp i
medarbetarenkäten för 2021.
Kommunal lyfter även frågan om vad fondpengarna ska
användas till inom förskolan? Maria Laxvik svarar att de inte
ska användas till den löpande verksamheten och att
samverkan kring dessa medel kan ske lokalt.
Vision lyfter frågan om att ta fram digitala skyddsronder.
Elisabet Tullgren lyfter fram vikten av samverkan kring
medarbetarenkätens resultat. Viktigt att analysera och ta fram
aktiviteter som främjar arbetssituationen på den aktuella
arbetsplatsen.

5. Arbetsmiljö
Cesam-protokollet
Elisabet Tullgren gick igenom protokollet från december i
stora drag.
SACO kommenterar vikten av att underlätta hemarbete ur ett
arbetsmiljöperspektiv. Elisabet Tullgren svarar att Skarpnäcks
stadsförvaltning kommer att i samarbete med
företagshälsovården kommer att erbjuda digitala utbildningar
för att fortsatt stödja arbete hemifrån.
Kommunal saknar underlag till granskning av Stångåvägens
förskola. Karin Aleberg-Lövgren ser till Kommunal får dessa
underlag.
Arbetsmiljöutbildningar våren 2021
Arbetsmiljöutbildning planeras att genomföras för chefer och
skyddsombud den 21 maj och 4 juni, samt att OSA planeras
till den 28 maj. Inbjudan kommer att gå ut till
huvudskyddsombud så att dessa kan säkerställa att
skyddsombud tar del av inbjudan. Anmälan görs av resp chef.
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Rapporter från avdelningar och samverkansgrupper
Avdelningen förskola och fritid
Karin Aleberg-Lövgren informerade från senaste samverkan.
Protokoll fördes och finns att tillgå.
Avdelningen Individ och familjestöd
Hanna Jakhammer informerade från senaste samverkan.
Protokoll fördes och finns att tillgå.
Avdelningen HR och kansli samt ekonomiavdelningen
Jonas Ransmyr informerade från senaste samverkan.
Protokoll fördes och finns att tillgå.
Äldreomsorg
Petra Wahlgren informerade från senaste samverkan.
Protokoll fördes och finns att tillgå.

6. Aktuella upphandlingar
Inga kända upphandlingar till dagens möte.

7. Information från facken
SSR- haft årsmöte idag, den 28 januari och bildat en
arbetsplatsförening samt styrelse. Från och med nu kommer
SSR att önska större representation i samverkansgrupperna.
Vision - digitalt årsmöte den 23 februari.
SACO- genomförandeplaneringen för lönerevisionen 2021
gällande akademikeralliansen sätter snart igång.
Lärarförbundet - digitalt årsmöte den 15 februari. En satsning
under året är att erbjuda medlemmar att ha digitala
arbetsplatsbesök.
Kommunal - påbörjar nu förhandlingar för lönerevisionen för
2020. Få chefer har tagit kontakt ännu.
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Vårdförbundet - dags för löneöversyn 2021 samt har ny
styrelse i Stockholm stad med Anneli Johansson som
ordförande och Martin Junker som vice ordförande.

8. Övriga frågor
a. Utvärdering pandemirapportern
Maria Laxvik gick igenom rapporten från ForSee om hur
förvaltningsledningen hanterat pandemin under våren och
fram till september. Rapporten är diarieförd men
sekretessmarkerad och inga bilder skickas med protokollet.
Fråga från SACO om hela staden gjort samma genomgång
och om rapporten kommer att skickas till stadshuset? Maria
Laxvik svarar att enligt stadens säkerhetsprogram ska
utvärdering göras. Skarpnäck valde att ha extern konsult som
gjorde denna utvärdering, som kommer att skickas till
stadshuset.
b. Planering huvudsemesterförläggning
Arbetsgivarens förslag godkändes.
c. Start lönerevision
Elisabet Tullgren informerade om att genomförandeplanering
för lönerevision 2021 kommer att påbörjas inom kort,
inbjudningar skickas ut till aktuella förbund.
Vision lyfter frågan om vikten av att chefer håller isär
vilket år som lönerevisionen gäller. Viktigt för att
processen ska fungera och att tydlighet råder. SSR
instämmer i Visions kommentar.
SACO lyfter att vissa lönekriterier inte är relevanta för
2020 då pandemin påverkat vissa kriterier.
Kommunal lyfter att det förekommer att närvaro och
frånvaro tas upp som lönekriterier.
Elisabet Tullgren svarar att det är de lönekriterier som vi
har och som är samverkade som gäller och att det är
prestationen som ska bedömas.
d. Medarbetarenkäten öppnar den 2 februari
Medarbetarenkäten är öppen för svar mellan 2 - 23
februari. Resultat skickas ut 25 - 26 mars.
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Kommunal: En förskola kommer att öppna 06.00 och vad gäller
då? Karin Aleberg-Lövgren svarar att rektorn ansvarar för
schemaläggning och återkommer om hur kompensationen för den
utökade öppettiden fungerar.
SSR: önskar uppdaterade organisationsskisser på intranätet.
Elisabet Tullgren svarar att detta kommer att ses över.

10. Val av justerare
Justering sker digitalt. I mailet ska det tydligt stå om det finns
synpunkter eller ej samt tydligt att det justeras. Protokollet
skickas ut senast fredag den 29 januari. Synpunkter och
justering ska ske senast onsdagen den 3 februari klockan
12.00.

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är 11 mars, 13 .15. Stockholm stad har
kommit ut med reviderat samverkansavtal, som ska
diskuteras och revideras för stadsdelen. Dessa bilagor
kommer att skickas ut inför kommande möte, avsätt gärna tid
för genomläsning.
Inbjudan via Skype kommer även fortsättningsvis.
Vid protokollet
Petra Wahlgren
HR-konsult

stockholm.se

Petra Wahlgren
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Gun Thimander
den 1 februari 2021 10:36
Petra Wahlgren
SV: FG protokoll för justering, från 21 01 28

Kommunal justerar härmed detta protokoll.
MM
GJiIhrrerrer. fä-harrl.irgsansvarig
08--50815 810

iii-t::i::h,hi

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 29 januari 202114:50
Till: Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Anna Win blad <anna.winblad@stockholm.se>; Dick Moren

<dick.moren@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Lotta Fristedt
<charlotta.fristedt@stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@stockholm.se>; Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll för justering, från 21 01 28
Hej,
Här kommer FG protokollet från mötet den 28 januari med bilaga.
Toppen för justering, så snart som möjligt då det är nämnd nästa vecka.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 12117 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 034
E-post: petra.wahlgren@stockholm.se
https://start.stockholm/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
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Petra Wahlgren
Anna Winblad
den 1 februari 2021 10:11
Petra Wahlgren
SV: FG protokoll för justering, från 21 01 28

Från:

Skickat:
Till:

Ämne:

Protokollet justeras härmed av SSR.
Med vänlig hälsning
Anna Winblad
Ordförande
Akademikerförbundet SSR Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Telefon: 08-50815 437
E-post: aona.wiohLad.@sto_cktioJm.s_e

ft Akademikerförbundet SSR
w
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Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>

Skickat: den 29 januari 202114:50

Till: Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Anna Win blad <anna.winblad@stockholm.se>; Dick Moren

<dick.moren@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Lotta Fristedt
<charlotta.fristedt@stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@stockholm.se>; Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll för justering, från 21 01 28
Hej,
Här kommer FG protokollet från mötet den 28 januari med bilaga.
Toppen för justering, så snart som möjligt då det är nämnd nästa vecka.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 12117 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 034
E-post: petra.wahlgren@stockholm.se
https://start.stockholm/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Petra Wahlgren
Dick Moren
den 29 januari 2021 15:27
Petra Wahlgren; Gun Thimander; Anna Winblad; Saime Civas; Lotta Fristedt; Martin
Junker
Karin Wrannvik; Ingela Ulvedal
SV: FG protokoll för justering, från 21 01 28

Från:

Skickat:
Till:
Kopia:

Ämne:

Hej, justerat av Saco. Ha en trevlig helg!©
Vänligen

(::;? /

Dick Moren
Ordförande Sacorådet/Akaviaföreningen i Stockholms stad
e:,f.S~

AKAVIA

Telefon: 08-508 40 622
E-post: dick.moren@stockholm.se
www.stockholm.se
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Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 29 januari 202114:50
Till: Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Dick Moren
<dick.moren@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Lotta Fristedt
<charlotta.fristedt@stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@stockholm.se>; Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll för justering, från 21 01 28

Hej,
Här kommer FG protokollet från mötet den 28 januari med bilaga.
Toppen för justering, så snart som möjligt då det är nämnd nästa vecka.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 12117 Johanneshov

Petra Wahlgren
Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

Lotta Fristedt
den 1 februari 2021 10:07
Petra Wahlgren
SV- FG protokoll för justering, från 21 01 28

Hej Petra
Lärarförbundet godkänner och justerar härmed via mejl.

Med vänliga hälsningar
Charlotta Fristedt
Lärarförbundet Stockholm Förskoleteamet
charlotta. fristedt(a),stockholm. se
08/50818271

0761218271

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>

Skickat: den 29 januari 202114:50

Till: Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Dick Moren

<dick.moren@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Lotta Fristedt
<charlotta.fristedt@stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@stockholm.se>; Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll för justering, från 21 01 28
Hej,
Här kommer FG protokollet från mötet den 28 januari med bilaga.
Toppen för justering, så snart som möjligt då det är nämnd nästa vecka.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 12117 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 034
E-post: petra. wa h lgren@stockholm.se
https ://sta rt.stockholm/
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag

Petra Wahlgren
Från:
Skickat:

Till:

Kopia:
Ämne:

Saime Civas
den 1 februari 2021 09:18
Petra Wahlgren; Gun Thimander; Anna Winblad; Dick Moren; Lotta Fristedt; Martin
Junker
Karin Wrannvik; Ingela Ulvedal
SV- FG protokoll för justering, från 21 01 28

Hej!
Vision har inget att erinra, justerar härmed via mejl.
Med vänliga hälsningar

....
vision

Saime Civas
Ordförande/huvudskyddsombud Vision Farsta-Skarpnäck
Besöksadress: Munkfors 33

Telefon: 08-508 l 8264
E-post: saime.civas@stockholm.se

• Vision värnar om miljön. Skriv bara ut meddelandet om det behövs och då gärna tvåsidigt.

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är
personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 29 januari 202114:50

Till: Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Dick Moren
<dick.moren@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Lotta Fristedt
<charlotta.fristedt@stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@stockholm.se>; Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll för justering, från 21 01 28
Hej,
Här kommer FG protokollet från mötet den 28 januari med bilaga.
Toppen för justering, så snart som möjligt då det är nämnd nästa vecka.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult

Petra Wahlgren
Från:
Skickat:

Till:

Kopia:

Ämne:

Martin Junker
den 1 februari 2021 12:57
Petra Wahlgren; Gun Thimander; Anna Winblad; Dick Moren; Saime Civas; Lotta
Fristedt
Karin Wrannvik; Ingela Ulvedal
SV- FG protokoll för justering, från 21 01 28

Hej
Saknar mitt namn vid närvarande, finns med som justerar dock. Annars ser allt bra ut från mitt håll.
Med vänliga hälsningar
Martin Junker
Vårdförbundet - Avdelning Stockholm Staden
Hallvägen 14 ltr
121 62 Johanneshov
E-post: martin.junker@stockholm.se

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 29 januari 202114:50

Till: Gun Thimander <gun.thimander@stockholm.se>; Anna Winblad <anna.winblad@stockholm.se>; Dick Moren
<dick.moren@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Lotta Fristedt
<charlotta.fristedt@stockholm.se>; Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Kopia: Karin Wrannvik <karin.wrannvik@stockholm.se>; Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>
Ämne: FG protokoll för justering, från 21 01 28
Hej,
Här kommer FG protokollet från mötet den 28 januari med bilaga.
Toppen för justering, så snart som möjligt då det är nämnd nästa vecka.
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 12117 Johanneshov
Telefon: 08-508 15 034
E-post: petra. wa h lgren@stockholm.se
https ://sta rtstockholm/

