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Närvarande:
Arbetsgivare

Stadsdelsdirektör
Äldreomsorgsavdelningen
Förskoleavdelningen
Socialtjänstavdelningen
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen

Ann-Christine Hansson
Lena Slotte
Lena Forsberg
Yvonne Kokkola
Alex Baena
Pål Tennek, Hans Gabrielson

Facklig organisation

Lärarförbundet
Kommunal
SACO

Anna-Maria Nicastro
Peter Olsson
Frida Vernström

Vårdförbundet och Ledarna har
meddelat förhinder

Tidpunkt: 2019-05-16 kl. 900 - 1000
Plats: Sammanträdesrum Lindhagen

1.

Dagordning
Utsänd dagordning fastställs

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 74
Box 49039
10028 Stockholm
2.
Protokollsjustering
Växel 0850808000
stockholm.se
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Anmälan av justerat protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 18 april 2019.

3.

Information
Stadsdelsdirektören
En satsning på ledarutveckling för chefer genomförs på chefsforum vid fyra tillfällen under
hösten 2019.
Yvonne Kokkola började den 13 maj som avdelningschef vid Socialtjänstavdelningen.
Äldreomsorgsavdelningen
Rekrytering av dokumentationshandledare är klar, Malin Junerud börjar i september.
Förskoleavdelningen
Avdelningen genomförde 15 maj en kickoff för samtliga medarbetare med anledning av ny
kommunikationsstrategi.
Stadens förskoleundersökning som riktas till föräldrar visar ett bra resultat över stadens snitt.

Socialtjänstavdelningen
-

-

Ekonomiavdelningen
Stephanie Kannelou slutar sin anställning i slutet av maj. Anna Ellner återkommer på heltid
från sin ledighet.

HR-avdelningen
Rekrytering till tjänst som HR-konsult är avslutad. Johanna Widh börjar 19 augusti.

Nämndärenden/handlingar till stadsdelsnämndens nästa sammanträde den 23
maj.
4.
Genomgång av ärendelistan, ärenden finns att läsa på insyn.stockholm.se/kungsholmen.
Tertialrapport 1 med prognos för 2019 gicks igenom.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Jämixrapport tas upp vid nästa FVG

6.

Frågor från de fackliga organisationerna
Kommunal begär få ut alla medarbetarenkäter enhetsvis och uppdelat per adress eller
avdelning. Ag kommer på chefsforum 17 maj informera chefer om vikten av att fackliga
organisationer som så önskar får ta del av resultatet av medarbetarenkäten och att denna
behandlas i samverkan.

7.

Information från de fackliga organisationerna
Lärarförbundet och Kommunal deltar i lärarmarschen den 18 maj tillsammans med
förskoleupproret. Kommunal har kongress under nästa vecka

8.

Övriga frågor
Be Beslutsfråga enligt MBL § 11 avseende upphandling av drift av parkmark inom
Kungsholmens stadsdelsnämndsområde. Tjänsteutlåtande och förfrågningsunderlag
presenteras av Therese Rosén vid Parkmiljöavdelningen Norra innerstaden.
Be Beslutas att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. De fackliga
organisationerna anmäler ingen erinran. Förhandlingen avslutas i enighet.

Sekreterare: Hans Gabrielson

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Kommunal
Lärarförbundet
SACO
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