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Stadsdelsdirektör
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Ekonomiavdelningen
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Avdelningen Förskola & Fritid
Hanna Jakhammer
Avdelningen Individ och Familj
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HR-konsult

Vision:
Lärarförbundet:
Kommunal:

Saime Civas
Camilla Johansson
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SSR:

Amanda Sjöberg
Tina Björk

Ej närvarande:

Susanne Hollander
Avdelningen för Äldreomsorg
Karin Wrannvik
Ledarna
Martin Junker
Vårdförbundet
Dick Morén
SACO
Kajsa Lindqvist
SSR
Oscar Brodin
SSR

1. Sammanträdet öppnades
2. Föregående mötesprotokoll
Protokollet är justerat och läggs till handlingarna.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4. Ärenden till nämndens sammanträde den
16 juni 2022
Karin Bülow går igenom de ärenden som är anmälda till
nämnden.
Jonas Ransmyr går igenom månadsrapporten i korthet.

5. Aktuella Upphandlingar
Johanna Hult informerar om kommande upphandling gällande
kompetensutveckling inom förskolan.
Karin Bülow tar upp att förhandling om förfrågningsunderlag
för sjuksköterskepatrullen kommer att ske i juni.
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6. Arbetsmiljö
Cesam-protokollet
Elisabet Tullgren går igenom protokollet från maj.
Rapporter från avdelningar och samverkansgrupper
Äldreomsorg
Karin Bülow informerar om att samverkan sker senare, så än
så länge finns inget protokoll finns att tillgå.
Avdelningen Individ och familjestöd
Hanna Jakhammer informerar om att samverkan sker senare så
än så länge finns inget protokoll att tillgå.
Avdelningen förskola och fritid
Johanna Hult 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.
Process för risk- och konsekvensbedömning
Elisabet Tullgren berättar om arbetet kring att uppdatera
mallen för risk- och konsekvensbedömning i form av ett
tillägg gällande förtydligande av processen. Uppdateringarna
anses vara tillräckliga, se bilagor.

7. Digital signering
Petra Wahlgren visar hemsidan för digital signering, aktuell
för bland annat gemensamma dokument, som t ex justering av
samverkans protokoll. Adressen via intranätet är:
underskrift.stockholm.se

8. Information från facken
Vision – finns i tjänst under hela sommaren.
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Lärarförbundet – genomför arbetsplatsbesök nu. Kommer att
skicka in sommarbemanningen till förvaltningen.
Kommunal – Ingela Ulvedal omvald på 3 år, genomför
arbetsplatsbesök nu, har skickat in sommarbemanningen till
förvaltningen.
SSR – inget att rapportera.

9. Övriga frågor
Vision och SSR har begärt överläggning med Susanne
Hollander, tf avdelningschef för äldreomsorgen, om att
processen kring tillsättningen av tf biträdande enhetschef inom
Beställarenheten gick för fort och var otydlig. Karin Bülow
förklarar bakgrunden till den snabba processen, att
förändringarna inom förvaltningen gick osedvanligt fort denna
gång. Samt att återkopplingen är relevant och att det ska
beaktas till nästa gång.

10. Överraskning med sommartema
Elisabet Tullgren tackar för fin samverkan med glassogram inför
sommaren!

11. 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 fredagen den 10 juni. Synpunkter och
justering ska ske senast onsdagen den 15 juni klockan 12.00.

12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 25 augusti, 2022, kl 13.15
Inbjudan via Skype kommer även fortsättningsvis.
Vid protokollet
Petra Wahlgren
HR-konsult
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Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera

