111 Stockholms

V

stad

Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben

Protokoll FVG
Sida 1 (8)
2019-09-19

Protokoll från möte med FVG den 19 september 2019
Tidpunkt
Torsdagen den 19 september 2019, kl. 09:00-11: 15
Plats
Livdjursgatan 4, konferensrummet Maracanä

Närvarande
För arbetsgivaren
J6nfna Gfslad6ttir, HR-chef, ordförande
Amanda Broman Hembäck, administrativ chef
Kicki Wattjersson, avdelningschef Jobbtorg Stockholm
Ulrika Klemets, ekonomichef
Karin Eriksson-Bech, utvecklingschef
Arja Lindholm, kommunikationschef
Bengt Jönsson, avdelningschef Vuxenutbildning Stockholm
För arbetstagarna
Niklas Bremler, huvudskyddsombud, Lärarnas Riksförbund
Anna Gräslund, Lärarnas Riksförbund
Carl Korch, SACO, vice ordförande
Malin Appelqvist, Kommunal
Sanna Söderström, Kommunal
Erik Jung, Lärarförbundet
Anmält förhinder/frånvarande
Karina Udden, förvaltningschef, ordförande
John Envall, Sveriges skolledarförbund
Jösta Claeson, huvudskyddsombud, Vision
Karin Wrannvik, huvudskyddsombud, Ledarna
Mariana Petre, Vision

Justerat den 20 september 2019

Carl Korch, justerare
Arbetsmarknadsförvaltningen
Administrativa staben
Livdjursgatan 4
Box 10014
121 26 Stockholm-Globen
Växel 08-508 35 500
stockholm.se
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§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande J6nina Gislad6ttir, HR-chef, förklarade mötet för
öppnat.
§ 2.

Val av sekreterare

Niklas Malmström valdes till sekreterare för mötet.
§ 3.

Val justerare och justeringsdag

Carl Korch, SACO, valdes till justerare. Justeringsdag för
protokollet är den 20 september 2019.
§ 4.

Föregående protokoll

Kvarstående fråga från föregående möte
Fråga gällande fackliga medlemmars möjlighet att delta på fackliga
möten under arbetstid och för fackliga ombud att använda lokaler på
arbetsplatsen för fackliga möten.
Förvaltningen svarade att för Arbetsmarknadsförvaltningen är ett
gott samverkansklimat på alla nivåer - på arbetsplatsnivå mellan
chef/medarbetare och på övergripande nivå mellan
arbetsgivare/fack - mycket angeläget. En god samverkan och nära
dialog är grunden för att ta tillvara medarbetarnas engagemang och
kunskap och bidrar till att utveckla och förbättra både verksamhet
och arbetsmiljö.
Samverkanssystemet är ramverket i det partsgemensamma arbetet.
För att samverkan ska fungera väl är förvaltningen angelägen om att
fackliga ombud/skyddsombud har förutsättningar för att fullgöra sitt
fackliga uppdrag.
Fackliga ombud/skyddsombud har rätt till facklig tid för
förberedelse, deltagande och uppföljning i samverkansmöten.
Förvaltningens lokaler kan användas av fackliga ombud för möten
som stödjer det fackliga arbetet och arbetsmiljöarbetet. Fackliga
organisationer ska ges möjlighet att ha informationsmöten för sina
medlemmar på arbetsplatsen. Dessa möten sker normalt utanför
arbetstid (t. ex vid lunchrast, i anslutning till APT eller efter
arbetsdagens slut). I vissa fall finns möjlighet för fackliga
organisationer att få ta arbetstid i anspråk. Detta sker i dialog med
arbetsgivaren.
Lärarförbundet påpekade att formuleringen "i dialog med närmsta
chef' kan misstolkas och leda till godtyckliga beslut.
Förvaltningen svarade att formuleringen bör finnas kvar då
ansvarig chef är den som beslutar om det är möjligt att ta arbetstid i
anspråk.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
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§ 5.

Godkännande av dagordning

Lärarnas Riksförbunds inskickade yrkande flyttades till §10
Ärenden inför beslut och dagordningen godkändes sedan.
§ 6.

Närvarande personalföreträdare vid nämndens
sammanträde

Malin Appelqvist, Kommunal och Carl Korch, SACO, deltar vid
arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 24 september 2019.
Information
§7.

Information om verksamheten i förvaltningen

Vuxenutbildning Stockholm
Avdelningschef för Vuxenutbildning Stockholm informerade
förvaltningsgruppen att rektor för Lärvux har sagt upp sig och har
den 18 september informerat personalen på Lärvux och Alternativ
Sfi att hon avslutar sin anställning i Stockholms stad den 25 oktober
2019.
Vidare informerade avdelningschefen att förvaltningen förlänger
sina nuvarande avtal med upphandlade anordnare av
vuxenutbildning så att de gäller till och med den 30 juni 2020.
Detta beror på att den nya upphandlingen har överprövats i
domstol. Förvaltningens bedömning utifrån rådande situation är att
avtalsförlängningen är det bästa för våra elever, detta för att
säkerställa att de kan fortsätta sin utbildning. A vtalsförlängningar
kommer att skickas ut till samtliga anordnare före den 30
september.
Lärarnas Riksförbund frågade vem som har överklagat och vad
överklagandet gällde.
Förvaltningen svarade att det råder sekretess i ärendet och
frågorna därför inte kan besvaras.
Enklare att hitta information gällande facklig samverkan
HR-chef presenterade den sammanställning av information som
publicerats på samarbetsytan för samverkan, bland annat blanketter
för anmälan av ombud, listor på fackliga företrädare,
samverkansöverenskommelse m.m. Dessa återfinns ...:.....:.::::c....:::.c:::..:;;=.=

Utvärdering av facklig samverkan
HR-Chef presenterade resultaten utifrån den enkät gällande
utvärdering av samverkan och samverkansorganisationen som
skickats ut till deltagare i förvaltningens samverkansgrupper i juni.
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Tyvärr var det många som inte svarade. Resultaten biläggs
protokollet, se bilaga 1.
Bemanning av samverkansgrupperna har varit en stor fråga, både
från förvaltning och fackliga organisationer, vidare behöver mallar
för dagordning, protokoll och minnesanteckningar ses över för att
förenkla. Det framkommer också att utbildning i samverkan behövs
för alla nivåer, för chefer, medarbetare och facklig ombud. Med
underlaget som utgångspunkt kommer HR-staben att påbörja ett
utvecklingsarbete.
SACO påpekade vikten av att betona för cheferna att samverkan
inte är en administrativ rutin utan en viktig process. Viktigt att
förvaltningen inte ser det som en belastning när skyddsombud lyfter
risker.
Förvaltningen svarade att detta är frågor som bör ingå i
utbildnings insatserna.
Lärarnas Riksförbund framförde att en del av svårigheten att
rekrytera ombud och skyddsombud ligger i de tidsmässiga
förutsättningarna. Genom att ge tid för fackligt arbete skulle fler
personer kunna tänka sig att ställa upp.
Vidare framförde Lärarnas Riksförbund en önskan om att se över
mallar för dagordning m.m. tillsammans med förvaltningen.
Förvaltningen svarade att det är viktigt med tydlighet, den som
har ett uppdrag ska ges förutsättningarna att kunna utöva det.

Hot och våld - kartläggning och förtydliganden
Utvecklingschef informerade förvaltningsgruppen om arbetet med
att kartlägga rutiner för hot- och våldssituationer inom
förvaltningen. En utvecklingsstrateg har fått i uppdrag att
genomföra en kartläggning av direkta och indirekta hotsituationer,
andra förvaltningar och myndigheters arbete inom området samt
befintliga rutiner: Utifrån detta tas förslag till fortsatt arbete fram,
där även rutiner för hantering av polisanmälan ska finnas med.
Företagshälsovården kommer utifrån ett arbetsmiljöperspektiv att
göras delaktiga i arbetet.
För Jobbtorg Stockholms verksamheter, även de uppsökande
verksamheterna, finns rutiner gällande hot och våld.
Lärarnas Riksförbund anser att frågan om vem som gör
polisanmälan då någon ur personalen blivit misshandlad eller utsatt
för annat brott, är viktig. LR har haft en egen kontakt med polisen
som via sin samordnare på Regionkansliet meddelar att det går
alldeles utmärkt att en chef till drabbad personal gör polisanmälan.
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Information om GSIT
It- och kommunikationschef uppdaterade förvaltnings gruppen
gällande GSIT-leveransen.
Fujitsu-leveransen har fortsatt stora problem och många
eskaleringspunkter, förvaltningen har eskalerat ärendena så högt det
går.
Tieto-leveransen hade relativt många problem från start, men efter
sommaren har många frågor klarats upp. Det kvarstår fortfarande
problem att lösa, men bedömningen är att det går bättre än Fujitsu.
Information om Sko/plattformen
Administrativ chef uppdaterade förvaltningsgruppen gällande
stängningen av Skolplattformens modul Elevdokumentation, som
berör bland annat Vuxenutbildningscentrum och skolorna i egen
regi. Det finns en förhoppning om att modulen kommer att öppnas
för medarbetare under slutet av vecka 39.
eDok
Administrativ chef informerade om att fackliga företrädare har fått
information om utbildning i det stadsövergripande
ärendehanteringssystemet eDok. Förvaltningen utreder möjligheten
att hantera protokoll från samverkan i eDok, och därför får fackliga
representanter behörighet till systemet och erbjuds också utbildning.
Om det blir aktuellt med ett nytt arbetssätt gällande protokoll för
samverkan så kommer den frågan att aktualiseras inom
samverkansorganisationen innan den genomförs.
Presentation från studieresa till Kanada
Utvecklingsstrateg från utvecklings- och utredningsstaben
informerade förvaltningsgruppen från den studieresa till Vancouver,
Kanada som genomförts under våren 2019. Presentationen biläggs
protokollet, se bilaga 2.
§8
Information från de fackliga organisationerna
Lärarnas Riksförbund påminde om övergången (för de fackliga
företrädare som tillhör pedagogiska verksamheter) till domänen
@edu.stockholm.se, och vikten av att använda och uppdatera till
rätt e-postadress.
Ärendehantering
§9.

Nämndärenden
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Yttrande över Remiss av Övergång till digital huvudakt inom
socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och
kommunal hälso- och sjukvård
AMN 2019-0294-1.6
Administrativ chef föredrog ärendet.
SACO påpekade att det är viktigt att ta med sig tankar kring
strömavbrott och eventuella nätverksproblem vid en övergång till
digital huvudakt. Det skulle vara fördelaktigt om det fanns ett
automatiskt backup system för att undvika förlust av arbetsmaterial.
Förvaltningen tar med sig synpunkten till de olika forum där
arbetet med nytt system pågår.
Yttrande över remiss av Betänkandet SOU 2019:35
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
AMN 2019-0300-1.6
Administrativ chef föredrog ärendet.
Förvaltningsgruppen lämnade inga synpunkter.
Yttrande över remiss av Departementsskrivelsen Långsiktighet och
stadga i arbetet.framåt- en myndighet för romska.frågor (Ds
2019:15)
AMN 2019-0363-1.6
Administrativ chef föredrog ärendet.
SACO: Positivt att förvaltningen i remissvaret lyft avsaknaden av
koppling till den kommunala nivån. Det är viktigt att det finns en
styrning i frågan.

Tertialrapport 2 2019
AMN 2018-0482-1.2.1
Ekonomichef föredrog ärendet
Lärarnas Riksförbund hade inför mötet skickat in frågor gällande
tertialrapport 2. Se bilaga 3.
Ekonomichef presenterade efterfrågad statistik och ekonomiska
prognoser
HR-chef presenterade resultaten för AMI-index på
förvaltningsövergripande- och enhetsnivå.
SACO uttryckte att det är fantastiskt att Jobbtorg Stockholm
lyckats vända ett underskott på 20 mnkr till ett överskott på 0.5mnkr
och ändå visa på så goda resultat för brukarna. SACO ansåg
däremot att det bör utredas på vilka sätt som arbetssätten förändrats
för att kunna nå så goda resultat med färre medarbetare, dels för att
se om arbetsbelastningen förändrats, dels för att kunna ta lärdom av
ett bra arbete.
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AMN 2019-0289-1.3
Administrativ chef föredrog ärendet.
Förvaltningsgruppen lämnade inga synpunkter.
§ 10.

Ärenden inför beslut.

Inskickat yrkande från Lärarnas Riksförbund gällande arbetssätten
kring skyddsronder
Lärarnas Riksförbund: yrkar att rutinerna vid skyddsronder
utformas på ett sätt som är rättssäkert, enligt följande:
1. Ansvarig chef för skyddsområdet startar skyddsronden i IA/KIA
2. Chef och skyddsombud fyller i allt tillsammans. Samtliga
deltagare i skyddsronden har rätt att bidra till formuleringarna.
3. När det är klart så sparas inmatningarna i IA/KIA
4. En pappersversion skrivs ut och underskrifter sker av samtliga
skyddsrondsdeltagare på varje sida.
5. De påskrivna papperna skannas till en pdf-fil som mejlas till
samtliga skyddsrondsdeltagare samt HR
6. Baserat på skyddsronden och medarbetarenkäter gör chefen en
handlingsplan
7. Skyddsrond och handlingsplan presenteras för medarbetarna
Punkt 4 och 5 behövs eftersom systemet saknar metoder för att
skyddsombuden att signera digitalt. Rent teoretiskt skulle det vara
möjligt för någon med rättigheter att starta en skyddsrond, ansluta
ett skyddsombud och sedan fylla i ronden på egen hand. Det skulle
även vara möjligt att efter en korrekt genomförd skyddsrond göra
ändringar i efterhand. Följaktligen är det ingen rättssäker process
utan steg 4 och 5.
Förvaltningens svar: yrkandet avslås. Processen gällande
skyddsronder pågår för nuvarande, det är endast 10 dagar till dess
att samtliga ska vara inlämnade. Förvaltningens bedömning är att
det inte går att ändra processen medan den pågår.
Förvaltningen är enig i vikten av att skyddsronden går till på korrekt
sätt och att det finns möjlighet att följa upp arbetet. Arbetssättet i
KIA har tagits fram specifikt för att komma bort från onödig
pappershantering och förvaltningen anser därmed inte att det vore
önskvärt att återinföra ett sådant steg. Däremot kan möjligheten för
digital signering i KIA utredas inför framtida processer.
§ 11 .

Balanslista

Följande punkter åter.finns på balanslistan:
• Uppföljning av lokaler på Livdjursgatan.
§12. Nästa möte
Nästa möte med förvaltningsgruppen äger rum den 17 oktober
2019, kl. 09:00 i lokal Maracanä.
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§13.

Mötet avslutades

Ordförande tackade för deltagandet.

Utvärdering av samverkan 2019
Sammanställning från enkät till chefer och
ombud juni 2019
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Svarsfrekvens
SVG

delt/svar fackliga

delt /svar chefer

FVG

7/5

7/6

VO JT/KU

9/3

9/6

VO Ins/AGS

8/2

6/6

VO Ant&Stöd

10/5

6/4

VO Egen regi/KU

6/2

2/2

Söderort

4/1

2/2

Järva

2/1

Lärvux/Alt SFI

6/2

2/1

Campus Asö

7/3

4/2

Asö teori

4/3

2/1

Asö yrke

5/3

2/1

Asö språk

5/1

2/1

Frans Schartau

4/6

1/0
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Enkätfrågor och svar
Samarbetsytan
• Vissa administrativa problem har varit och är med denna.
• Bifogade apt-minnesanteckningar kan vara svårlästa
• Lokala skol-svg har inte tillgång till denna
Kallelser och protokoll
• Sammantaget tycker många att mallarna är svårorienterade
• För många punkter
• Oklart under vilken punkt en fråga ska vara
• Förenkla dagordningen

"19 Stockholms

V stad

SVG på rätt organisatorisk nivå
• De flesta tycker det är bra
• Några kommentarer om att antalet SVG är för många

Komplett sammansättning i SVG mm
• I stort sett nöjda, kommentarer om att ibland arbetsgivaren inte har alla
representanter på plats
• De fackliga organisationerna har inte representation i alla SVG

Ill Stockholms
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Frågor som tas upp på mitt SVG hanteras på rätt nivå
• De flesta tycker att det gör det

11'1 Stockholms
V stad

Jag tycker att de frågor vi hanterar på SVG är
relevanta
Exempel på frågor: Organisationsförändringar, ekonomisk information,
större uppdrag, remisser, policyfrågor, information, arbetsmiljö,
bemanning, skolans ekonomi och brist på salar, schemaläggning, starta
matematikkurser med två repetitionspass, fler rum för självstudier, renare
whiteboard, ventilation och lukt, bemanning i kurser, utveckling för högre
måluppfyllelse, lokalfrågor, ekonomi, lagar, arbetsmiljö, tilldelning,
kravspec för konsulter, verksamhetsutveckling, resurser, rutiner,
information, placering av datasal, organisering av uppsamlingsprov,
ekonomiprognoser, arbetsmiljö, rekrytering, planerade förändringar,
lokalfrågor, tjänster, verksamhetsfrågor, avtal, flytt av skolor, tjänster,
lönekriterier, omvandling av tjänster, risk- och konsekvensanalyser,
bemanning, remisser
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Behov av fortsatt utveckling:
• Bemanning i samverkan/ombud på alla nivåer
• Genomgång av mallar för dagordning/protokoll/mötesanteckningar
• Mer och regelbunden utbildning i samverkan, på alla nivåer (chefer,
ombud, medarbetare)
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Några fakta om Kanada
• Befolkning drygt 37 miljoner

• Stor, växande tjänstesektor

• Världens näst största land till
ytan, ett av världens mest
glesbefolkade länder

• Högteknologiska industrier

• Statsöverhuvud Drottning
Elizabeth 11
• Generalguvernör företräder
drottningen

• Gruvdrift, olje- och gasutvinning
• Export av varor och tjänster
• Jordbruk
• Arbetslöshet 5,6 °/o (dee 2018)

• Federation som består av 10
provinser och 3 territorier

ffl Stockholms
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https://www.statcan.gc.ca/eng/start

Grunder för mottagande
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Mottagande 2015 - 2017
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publicationsmanuals/annual-report-parliament-immigration-2018/report.html

Planerat mottagande

""'

Motsvarande ca 1 °/o av befolkningsmängden:
2019: 330 800
2020: 341 000
2021 : 350 000

Ca 150 000 - 170 000 ekonomiska migranter
Ca 83 000 - 120 000 p.g.a. familjeåterförening
Ca 43 000 - 65 000 flyktingar, skyddsbehövande
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/annualreport-parliament-immigration-2018/report.html
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Mottagande och etablering
• Inget ekonomiskt eller annat stöd till
asylsökande under
handläggningstiden.
• Icke -vinstdrivande organisationer
erbjuder information, vägledning, stöd
före och efter ankomst samt under
etableringstiden
• Verksamheten finansieras genom den
federala regeringens fonder och
donationer
• Nomineringar och privata sponsorer
• Samsyn mellan politiska partier kring
mottagande. Däremot diskussion om
antal som tas emot.
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Främja multikulturalism och integration inom
British Colombia

Ett samhälle som främjar mångfald och inkludering över alla sektorer
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ISS of BC Welcome centre
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Organisationer som arbetar med nyanlända
• Information och vägledning
• Case management
• Upprätta en plan, förberedelse och stöd i
att komma in på arbetsmarknaden
• Språkundervisning
• Program för starta eget
• Program för förberedelse inför
medborgarskapsansökan
• Anpassade program, för ex våldsutsatta, för
nyanlända med psykisk ohälsa, familjer,
föräldrar, unga, seniorer mm.
• Samtalsgrupper
• Tolkservice och översättningar
• Volontärer
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Utmaningar som lyftes fram

• Bostadsfrågor - brist på
bostäder, mycket höga
boendekostnader
• Barnomsorg - långa köer, höga
kostnader
• Transporter
• Glapp i ungdomsinsatser
• Finansiering från regeringen tre
år i taget, "jakten" på bidrag och
donationer

Ill Stockholms
V stad

City hall
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Relationer och inkludering i samhället
• Organisationer som skapar mötesplatser, bland annat s.k.
grannskapshus.
• Finansieras av regeringen genom medel till olika slags program
• Varierande program, lockar människor med olika bakgrund att mötas.
• Grannskapshusen bidrar till inkludering, skapar relationer som varar
över tid, speciellt viktigt för kvinnor

Ill Stockholms
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• Strategier, enhetligt budskap, tydligt uppdrag och ansvarsfördelning
• Retorik: fokus på möjligheter och resurser - nyanlända behövs för att klara av
kompetensförsörjningen och bidrar till den ekonomiska utvecklingen
• Holistiskt tänk - one stop shop med bred service till nyanlända
• Civilsamhällets roll är viktig i mottagandet och integration
• Grannskapshus - nätverk, engagemang i samhällslivet
• Utbildning till arbetsgivare
• Vi har en humanistisk syn i mottagandet av nyanlända och gör ett fantastiskt
bra jobb i Stockholm/ Sverige!

LR vill utifrån tertialrapport 2 ha mer detaljerad information om följande:
1. Betygsresultat för
- SFI
- Högskoleförberedande kurser {i allmänhet, samt specifikt för särskilt uppmärksammade ämnen
såsom matematik)
- Yrkesutbildningar
när det gäller
a) Senaste resultaten, b) uppställda mål, c) historisk jämförelse (hur har det varit tidigare)
2. Ekonomisk prognos för Vuxenutbildning Söderort, Vuxenutbildning Järva, Lärvux, Campus (hela),
Campus (Service), Campus (Teori), Campus (Yrke), Campus (Språk), Frans Schartau, YFI
3. AMI (Bra arbetsgivare etc) för förvaltningens olika verksamheter (inkl historisk jämförelse)

