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Sekreterare:

Petra Wahlgren
HR-konsult

Vision:
Lärarförbundet:
Kommunal:

Saime Civas
Camilla Johansson
Ingela Ulvedal
Amanda Sjöberg
Kajsa Lindqvist
Dick Morén
Karin Wrannvik

SSR:
SACO:
Ledarna:

Ej närvarande:

Martin Junker
Vårdförbundet
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
1 september 2022
Karin Bülow går igenom de ärenden som är anmälda till
nämnden.

5. Aktuella Upphandlingar
Hanna Jakhammer nämner förfrågningsunderlaget gällande
LSS, beslut fattas av nämnden den 29 september. Samverkan
kommer att ske och inbjudan kommer. Elisabet Tullgren
informerar om att förvaltningen är med i stadens upphandling
gällande julgåva till personalen. Susanne Hollander nämner att
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upphandling gällande mat och kost, till Hemmet För Gamla, är
i planeringsfasen. Samt upphandling om att ta fram underlag
för fysioterapeuter, gällande övningar för äldre.

6. Arbetsmiljö
Cesam-protokollet
Elisabet Tullgren går igenom protokollet från juni.
Rapporter från avdelningar och samverkansgrupper inkl
uppföljning av sommaren
Äldreomsorg
Susanne Hollander informerar från senaste samverkan.
Protokoll fördes och 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 informerar om att samverkan sker
senare så än så länge finns inget protokoll att tillgå.
Avdelningen HR och kansli samt ekonomiavdelningen
Jonas Ransmyr informerar om att samverkan sker senare så än
så länge finns inget protokoll att tillgå.

7. Nya LAS – Särskild visstidsanställning
(SÄVA)
Elisabet Tullgren informerar om att arbete pågår för att
informera cheferna i stadsdelsförvaltningen om förändringarna
i LAS. Vision frågar hur vi säkerställer att kunskap finns hos
enhets- och biträdande enhetschefer? Elisabet Tullgren svarar
att HR utbildar chefer och administratörer nu efter sommaren
för att både lära ut och fortsätta stötta verksamheterna, vid
behov.
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8. Visselblåsarfunktionen
Elisabet Tullgren berättar kort om funktionen och att man
hittar information på intranätet. Förvaltningsledningen
kommer att ta fram en kortfattad power point presentation för
att användas på APT för att sprida kunskap om funktionen till
medarbetarna. Vision tycker att det är bra med en lathund.
Lärarförbundet lyfter fram att det är en arbetsmiljöfråga och
att det är viktigt att det är ett levande dokument som ska
användas löpande, viktigt vid introduktion av nya
medarbetare. SACO kommenterar att det är viktigt att
funktionen används korrekt, att vi vet vad som ska anmälas
och av vem. SSR tar upp det ska vara en stående punkt i APT
årshjulet.

9. Uppdaterad alkohol- och drogpolicy
Petra Wahlgren informerar om att policyn är uppdaterad,
underlaget anses vara samverkat och publiceras på intranätet.

10. Årlig uppföljning av SAM
Påminnelse om att rutin och process samverkas tisdagen den
30 augusti, underlag inför samverkan har gått ut till berörda.

11. Information från facken
Lärarförbundet – besök på förskolor kommer att ske under
hösten, ombud behöver rekryteras samt att webbutbildning
kring strukturell rasism kommer att erbjudas ombud och
medlemmar.
Vision – förbundsmöte kommer att ske i slutet av september
med många intressanta motioner. Den 14 september bjuder
Vision in sina medlemmar till möte med syfte att diskutera vad
det är som medlemmarna önskar från sitt förbund.
SACO – inget att rapportera
Kommunal – arbetsplatsbesök kommer att ske under hösten,
skyddsombud är anmälda till arbetsmiljöutbildningen samt
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kommer att återuppta fysiska möten med skyddsombuden
under hösten.
SSR – medlemskväll 28 september för att bland annat fira att
SSR fyller 50 år.
Ledarna – inget att rapportera

12. Övriga frågor
SSR – rutin vid avslutningssamtal, hur fångas medarbetares
åsikter upp vid avslut av anställningen? Elisabet Tullgren
svarar att det finns en rutin med mall för både medarbetare
eller chefer som slutar sin anställning. Enligt rutinen ska
samtalen ske med närmaste chef. Mallen innehåller frågor och
det ska dokumenteras samt följas upp för att fånga upp
utmaningar inom arbetsmiljö eller annat som behöver ses över.
SSR kommenterar att det inte alltid sker avslutningssamtal
överallt. Elisabet Tullgren svarar att vi gärna tar emot
information om när detta inte sker.
Hanna Jakhammer svarar att inom IoF görs en avstämning en
gång per år med chefer inom avdelningen inför arbetet med
kompetensförsörjningsplanerna. Lärarförbundet lyfter fram
utmaningen att om det föreligger en konflikt mellan chef och
medarbetare, hur får man då ett bra avslutssamtal? Elisabet
Tullgren svarar att inriktningen är att detta samtal ska ske
mellan chef och medarbetare även vid konflikt.
Lärarförbundet kommer att följa upp och informera
medlemmar om att detta samtal ska genomföras. Vision tar
upp att det förekommer att medarbetare inte vill vara öppna
och tydliga i avslutssamtal om vad man tycker, då det upplevs
som att det kan ge följder som sämre referenser. Elisabet
Tullgren svarar att förvaltningen arbetar hårt med att det ska
vara ett öppet klimat, där man som medarbetare ska känna sig
trygg med att återkoppla både det som fungerar bra och det
som fungerat sämre. Karin Bülow förstärker vikten av att
dessa samtal ska ske med öppet klimat och när det gäller att
detta kan påverka referenser, att det stadiet är passerat när
samtalet sker.
SSR – medarbetare ta del av både friskvårdstimme och
bidrag? Elisabet Tullgren svarar att det är vår rutin sedan
många år och är en prioritering som förvaltningen fått göra,
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utifrån de resurser som vi har. SSR lyfter fram om det finns
någon möjlighet att ändra på rutinen? Elisabet Tullgren svarar
att frågan kommer att leva vidare och vara uppe för diskussion
framåt. Elisabet Tullgren svarar att även denna fråga
diskuteras med regelbundenhet. Vision lyfter fram att Farsta
har både friskvårdsbidraget och friskvårdstimme, och att det
bör lyftas fram som en möjlighet även i Skarpnäck.
SSR – alla protokoll från samverkan ska läggas på
samarbetsytan. Elisabet Tullgren svarar påminnelse går ut i
nästa chefsbrev.
SSR – påminna chefer om att i god tid boka
samverkansmöten. Elisabet Tullgren svarar att påminnelse går
ut i nästa chefsbrev.
Kommunal – införa enklare lösning för friskvårdsutlägg, ex
”Epassi”. Skulle underlätta för medarbetarna att använda
appen för att betala för friskvårdsutlägg. Elisabet Tullgren
svarar att förvaltningen tar med sig frågan och kollar på
möjligheten. Karin Bülow svarar att upphandling behöver ske
enligt uppsatt process, vilket gör att det kan ta tid, men ska ses
över. Vision ställer sig bakom förslaget.
Lärarförbundet – hur ska det ökade friskvårdsbidraget
finansieras? Jonas Ransmyr svarar att det finansieras från
staden centralt till förvaltningen, med grund i hur många som
använt friskvårdsbidraget, tidigare.
Kommunal frågar om orsaken till varför rabatterat
simhallskort inte kan köpas för friskvårdspengen? Olika
förvaltningar verkar ha olika regler. Karin Bülow svarar att
begräsningen sker på grund av skattetekniska skäl,
medarbetarna hamnar i ett läge att bli förmånsbeskattade, då
bidraget överskrider gränsen som är satt av skatteverket.
Elisabet Tullgren påminner om den förvaltningsövergripande
introduktionen den 30 september som sker i Nippon.

13. Val av justerare
Justering sker digitalt. I mailet ska det tydligt stå om det finns
synpunkter eller ej samt tydligt att det justeras. Protokollet
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skickas ut senast fredagen den 26 augusti. Synpunkter och
justering ska ske senast onsdagen den 31 augusti klockan
12.00.

14. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är den 22 september, 2022, kl 13.15
Inbjudan via Skype kommer även fortsättningsvis.
Vid protokollet
Petra Wahlgren
HR-konsult

stockholm.se

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Saime Civas
Ingela Ulvedal
Petra Wahlgren; Karin Wrannvik; Kajsa Lindqvist; Camilla Johansson; Dick Moren; Martin Junker
Re: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
den 26 augusti 2022 12:16:29
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Hej!
Härmed justerar Vision protokollet!

Med vänliga hälsningar
Saime Civas
Ordförande/huvudskyddsombud Vision Farsta-Skarpnäck
Besöksadress: Munkfors 33
Telefon: 08-50818264
E-post: saime.civas@stockholm.se
image003.png

26 aug. 2022 kl. 11:33 skrev Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>:


Hej Petra,
Kommunal justerar härmed.

Hälsningar Ingela Ulvedal
Kommunal Gullmarsplan
Team Skarpnäck
Tel: 08-50815814
Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 25 augusti 2022 16:26
Till: Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas
<saime.civas@stockholm.se>; Karin Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>;
Kajsa Lindqvist <kajsa.lindqvist@stockholm.se>; Camilla Johansson
<camilla.johansson@lararforbundetavdelning.se>; Dick Moren
<dick.moren@stockholm.se>
Kopia: Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
Hej,
Här är protokollet från FVG, Skarpnäck, den 25 augusti 2022, för justering,
så snart som möjligt.

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Camilla Johansson
Dick Moren; Petra Wahlgren; Ingela Ulvedal; Saime Civas; Karin Wrannvik; Kajsa Lindqvist
Martin Junker
Sv: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
den 26 augusti 2022 17:11:03
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Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna
inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Lärarförbundet justerar. Inga synpunkter.
Vänligen
Camilla Johansson
HSO Skarpnäck
Från: Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>
Skickat: den 26 augusti 2022 12:20
Till: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>; Ingela Ulvedal
<ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Karin Wrannvik
<karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Kajsa Lindqvist <kajsa.lindqvist@stockholm.se>; Camilla
Johansson <camilla.johansson@lararforbundetavdelning.se>
Kopia: Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Ämne: SV: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
Hej allesammans, justerat av Saco, och ha en trevlig helg.
Vänligen
Dick Morén
Ordförande Sacorådet/Akaviaföreningen i Stockholms stad
DD9AC0EB

Telefon: 08-508 40 622
E-post: dick.moren@stockholm.se
www.stockholm.se

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 25 augusti 2022 16:26
Till: Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>;

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Ingela Ulvedal
Petra Wahlgren; Saime Civas; Karin Wrannvik; Kajsa Lindqvist; Camilla Johansson; Dick Moren
Martin Junker
SV: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
den 26 augusti 2022 11:33:37
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Hej Petra,
Kommunal justerar härmed.

Hälsningar Ingela Ulvedal
Kommunal Gullmarsplan
Team Skarpnäck
Tel: 08-50815814
Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 25 augusti 2022 16:26
Till: Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>;
Karin Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Kajsa Lindqvist
<kajsa.lindqvist@stockholm.se>; Camilla Johansson
<camilla.johansson@lararforbundetavdelning.se>; Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>
Kopia: Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
Hej,
Här är protokollet från FVG, Skarpnäck, den 25 augusti 2022, för justering, så snart som
möjligt.
Tack!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 150 34
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.

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Kajsa Lindqvist
Camilla Johansson
Dick Moren; Petra Wahlgren; Ingela Ulvedal; Saime Civas; Karin Wrannvik; Martin Junker
Re: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
den 29 augusti 2022 07:54:16
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SSR justerar
/Kajsa
Skickat från min iPhone
26 aug. 2022 kl. 17:11 skrev Camilla Johansson
<camilla.johansson@lararforbundetavdelning.se>:

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet
är säkert.

Lärarförbundet justerar. Inga synpunkter.
Vänligen
Camilla Johansson
HSO Skarpnäck
Från: Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>
Skickat: den 26 augusti 2022 12:20
Till: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>; Ingela Ulvedal
<ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>; Karin
Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Kajsa Lindqvist
<kajsa.lindqvist@stockholm.se>; Camilla Johansson
<camilla.johansson@lararforbundetavdelning.se>
Kopia: Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Ämne: SV: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
Hej allesammans, justerat av Saco, och ha en trevlig helg.
Vänligen
Dick Morén
Ordförande Sacorådet/Akaviaföreningen i Stockholms stad
DD9AC0EB

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Dick Moren
Petra Wahlgren; Ingela Ulvedal; Saime Civas; Karin Wrannvik; Kajsa Lindqvist; Camilla Johansson
Martin Junker
SV: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
den 26 augusti 2022 12:20:15
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Hej allesammans, justerat av Saco, och ha en trevlig helg.
Vänligen
Dick Morén
Ordförande Sacorådet/Akaviaföreningen i Stockholms stad
DD9AC0EB

Telefon: 08-508 40 622
E-post: dick.moren@stockholm.se
www.stockholm.se

Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 25 augusti 2022 16:26
Till: Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>;
Karin Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Kajsa Lindqvist
<kajsa.lindqvist@stockholm.se>; Camilla Johansson
<camilla.johansson@lararforbundetavdelning.se>; Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>
Kopia: Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
Hej,
Här är protokollet från FVG, Skarpnäck, den 25 augusti 2022, för justering, så snart som
möjligt.
Tack!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 121 17 Johanneshov

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Karin Wrannvik
Petra Wahlgren
Sv: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
den 25 augusti 2022 18:12:53
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Hej!
Ledarna justerar fvg-protokoll ovan på detta sätt.
Stockholm 20220825
Vänligen                                                                                                                                                   
                                                                                                  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                    Hej Karin Wrannvik
Ordförande                                                                                                                            
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                               H
ej Ledarna Stockholms stad   
Telefon: 076 129 07 50
E-post: karin.wrannvik@edu.stockholm.se

    
Från: Petra Wahlgren <petra.wahlgren@stockholm.se>
Skickat: den 25 augusti 2022 16:26
Till: Ingela Ulvedal <ingela.ulvedal@stockholm.se>; Saime Civas <saime.civas@stockholm.se>;
Karin Wrannvik <karin.wrannvik@edu.stockholm.se>; Kajsa Lindqvist
<kajsa.lindqvist@stockholm.se>; Camilla Johansson
<camilla.johansson@lararforbundetavdelning.se>; Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>
Kopia: Martin Junker <martin.junker@stockholm.se>
Ämne: Protokoll för justering, FVG Skarpnäck 25 augusti, 2022
Hej,
Här är protokollet från FVG, Skarpnäck, den 25 augusti 2022, för justering, så snart som
möjligt.
Tack!
Med vänliga hälsningar
Petra Wahlgren, HR-konsult
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Avdelningen HR och kansli
Björkhagsplan 6, 121 17 Johanneshov
Telefon: 08-508 150 34
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.

