Protokoll
Dnr 1.3/11/2020
Sida 1 (3)
2020-08-17

Kulturförvaltningen

Protokoll från möte med
FÖRVALTNINGSGRUPPEN 2020-08-17
Närvarande:
För kulturförvaltningen
Robert Olsson, ordförande
Lena Nilsson
Lotten Kalenius, sekreterare

Kulturdirektör
Administrativ chef
Chefssekreterare

För personalorganisationerna
Magnus Sundin
Mats Gustafsson
Marianne Bäckström Liljedahl
Maria Sundström
Görel Norlén

Kommunal
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Saco
Vision

Ledarna har anmält förhinder.
Sveriges skolledarförbund är frånvarande utan anmält förhinder.
Tidpunkt:
Kl. 09:00-10:00.
Plats:
Zoom.

1. Uppföljning av tidigare protokoll/Val av justerare
Dagordningen godkändes. Föregående protokoll lades till
handlingarna.
Kulturförvaltningen
Askebykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
Växel: 08 – 508 31 900
stockholm.se

Maria Sundström valdes till justerare.
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2. Verksamhetsfrågor
Nämndärenden
Robert gick igenom de ärenden som ska tas i kulturnämnden vid
sammanträdet den 25 augusti. Bland annat ska Kulturstrategiskt
program för Stockholms stad upp innan det går vidare till
kommunfullmäktige.
Lärarförbundet bad om ett förtydligande kring delegationsbeslutet
rörande bland annat SUSO i anmälningsärende 3f innebar. Robert
förklarade att det gäller breddad finansiering av verksamheten där
regionen har gått med på medfinansiering under tre år. På
Lärarförbundets fråga om det innebär en ändring i terminsavgifterna
svarade Robert att det inte gör det till hans kännedom, men att
sådana detaljfrågor ska hanteras på Kulturskolans
samverkansmöten.
Information om utredning av IT-organisationen
Lena informerade om utredningen. Med bakgrund i synpunkter från
medarbetare som uppkommit i samband med Digit or Dies
startkonferens samt feedback från avdelningschefer så har
förvaltningen anlitat en konsult, Stefan Bergmark, som under två
månaders tid ska genomlysa förvaltningens IT-organisation.
Utredningen fokuserar på hur vi ska vara organiserade inom IT och
vilka kompetenser som behövs samt inkluderar en utvärdering av
förvaltningens införande av GSIT2. Lena återkommer till frågan i
detta forum.
Information om utredning av samarbete med stadsarkivet
Lena informerade om utredningen som är ett budgetuppdrag för
2020 med målet att identifiera effektiviseringsvinster i ett utökat
samarbete med stadsarkivet. Från kulturförvaltningens sida håller
Kajsa Rydergård i utredningen. Främst gäller det möjliga
samarbetet administrativa stabens ansvarsområden och lokalfrågor.
Processen går enligt plan.
Saco undrar om det inte är svårt att analysera lokalfrågor i
pandemitider när så många arbetar hemifrån. Lena menade att det
tvärtom kan vara just en fördel att titta på dessa frågor just nu.
3. Arbetsmiljö och hälsa
4. Ekonomifrågor
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5. Information till/från FG
Information om rekrytering HR-chef
Carina Idenfors tillträder sin tjänst den 1 september.
En HR-konsult är sjukskriven till slutet av september vilket kan
föranleda behov av förstärkning på enheten.
6. Jämställdhet och mångfald
7. Hållbarhet
8. Utbildnings- och utvecklingsfrågor
9. Samverkan
10. Övriga förvaltningsövergripande frågor
11. Mötets avslutande
Mötet avslutades 2020-08-17 kl. 09:25.

Vid protokollet

Lotten Kalenius

Justeras

Robert Olsson

Maria Sundström
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