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1.

Dagordning
Utsänd dagordning fastställs.

2.

Protokollsjustering
Anmälan av justerat protokoll från förvaltningsgruppens
sammanträde 7 december 2017.

3.

Allmän information
Stadsdelsdirektören
 Information om problem med vägglöss på Fridhemmet,
vilket uppmärksammats i pressen. Åtgärder är vidtagna i
samverkan med fastighetsägaren. Utbildning för all
personal på Fridhemmet planeras för att de ska känna
sig trygga med att inte få med sig löss hem och för att de
ska kunna bidra till en effektiv sanering. Utbildningen
kan ligga till grund för utbildning till personal i
verksamheter där liknande problem kan uppstå.
Kommunal påpekar att händelsen ska anmälas i IA.







Äldreomsorgsavdelningen
Rekrytering pågår av chefer till hemtjänstenheten och
Serafens äldreboende. En organisationsjustering
kommer att ske i beställarorganisationen när en
enhetschef går i pension under våren.
Socialtjänstavdelningen
Justering av chefsorganisationen inom Familjegruppen
och EKB. Kommunal frågar om planeringen av
samverkansgrupper inom utförarsidan. AG svarar att en
översyn pågår.
Förskoleavdelningen
Bullernivån på förskolan Kungspilen ska åtgärdas.

Ekonomiavdelningen
 -



4.
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HR-avdelningen
Årets medarbetarenkät pågår under tiden 29 januari till
26 februari. Resultat presenteras på FVG i april.
Semesterplanering för 2018 gås igenom och fastställs.

Nämndärenden/handlingar till stadsdelsnämndens nästa
sammanträde som är den 14 december 2017.
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Genomgång av ärendelistan, ärendena finns att läsa på
insyn.stockholm.se/kungsholmen.
Snorre Berglund informerar om bokslut 2017.
Förvaltningens resultat är + 0,6 mkr. Merparten av
nämndmålen anses vara uppfyllda mot resultatmål.
Alströmerhemmet föreslås övergå i kommunal regi från
1 november 2019.

5.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
 Årshjul 2018 för det systematiska arbetsmiljöarbetet
fastställs.
 Arbetsmiljöutbildning – tredagars grundutbildning för
chefer och skyddsombud fastställs. Kommunal kommer
att medverka som föreläsare dag tre.
 Checklista för uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren kommer att ha
checklistan som underlag vid HR- och
Ekonomiavdelningens besök på enheter, som genomförs
under våren. Kommunal anser att skyddsombuden bör
vara med i besvarandet av enkäten.

6.

Information/frågor från de fackliga organisationerna



Kommunal vill att frågan om friskvårdstimme tas upp
på nästa FVG. Beslutas att ta upp frågan på nästa FVG.
Lärarförbundet frågar om utvärdering av den lokala
samverkansöverenskommelsen. AG svarar att enkät har
sänts till förvaltningens chefer. Frågan tas upp på nästa
FVG.
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