Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Förvaltningsgruppen

Protokoll
Sida 1 (3)
2019-04-18

Förvaltningsgruppens sammanträde 2019-04-18
Närvarande:
Arbetsgivare

Stadsdelsdirektör
Äldreomsorgsavdelningen
Förskoleavdelningen
HR-avdelningen

Ann-Christine Hansson
Lena Slotte
Lena Forsberg
Hans Gabrielson, Malin
Kahlberg, Sara Schaerling

Facklig organisation
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Vårdförbundet och Ledarna har
meddelat förhinder

Tidpunkt: 2019-04-18 kl. 900 - 1030
Plats: Sammanträdesrum Lindhagen

1.

Dagordning
Utsänd dagordning fastställs

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 74
Box 49039
2.
Protokollsjustering
10028 Stockholm
Växel 0850808000Anmälan av justerat protokoll
stockholm.se

från förvaltningsgruppens sammanträde 14 mars 2019.
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3.

Information
Stadsdelsdirektören
Äldreomsorgsavdelningen
Ny organisation av Servicehusenheten ska beslutas på ASG den 26 april.
Rekrytering pågår av dokumentationshandledare efter Katharina Holmqvist.
Förskoleavdelningen
Lokalplaneringsfrågor är aktuella närmaste tiden med anledning av att flera bygglov upphör.
Stefan Larsson-Lindmark börjar den 1 augusti och efterträder Göran Sjöqvist.
Socialtjänstavdelningen
Rekrytering av vikarierande verksamhetsplanerare är klar. Fanny Eklund börjar den 4 juni.
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Rekrytering till tjänst som HR-konsult är i det närmaste slutförd.

4.

Nämndärenden/handlingar till stadsdelsnämndens nästa sammanträde den 25
april.
Genomgång av ärendelistan, ärenden finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen.
Underlag till budget 2020 med beräkningar för 2021 och 2022 och övriga ärenden gicks
igenom.

5.

Systematiskt arbetsmiljöarbete.
-

Arbetsskador/Tillbud. Sara Schaerling informerar om anmälningar i IA från 2018-0416 till och med 2019-04-16. Rapporteringen har ökat något. Kompetensen i systemet
behöver stärkas avseende medarbetare, skyddsombud och chefer.

-

Information om medarbetarenkäten. Malin Kahlberg informerar. Kungsholmens
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-

6.

Uppföljning av samverkan 2018. Malin Kahlberg redovisar genomförda ESG/ASG.
Konstateras att alla genomförda ESG/ASG inte är rapporterade i
uppföljningssystemet. Chefer kommer att påminnas om inrapportering.

Frågor från de fackliga organisationerna
Kvarstående fråga från Kommunal om förvaltningens policy för ersättning när medarbetare
deltar i stadens utbildningar till undersköterska/barnskötare. Förvaltningen har kontaktat
PAS som kommer att se över detta stadsövergripande. Tills ev. nya riktlinjer gäller att
ersättning baserar sig på medarbetarens sysselsättningsgrad.

7.

Information från de fackliga organisationerna
-

8.

Övriga frågor
-

Fackliga organisationerna har framfört önskemål att lunch ska ingå vid kommande
utbildningar. AG svarar att det till höstens utbildningar kommer lättare lunch att
ingå.
Information om Parkmiljös driftsupphandling för Kungsholmens räkning.
Förfrågningsunderlag behandlas i maj och tilldelningsbeslut i september. AG
återkommer om hur frågan ska kommuniceras med fackliga organisationer.

Sekreterare: Hans Gabrielson

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Kommunal
Lärarförbundet
SACO
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