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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Sammanträdesdatum 

2022-09-14 

Plats och tid Konferensrum Stora Galjonen och Microsoft Teams, onsdagen den 14 september 
2022 kl. 13.00-14.40. 

Beslutande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Arbetsgivarrepresentanter 

Maria Johansson, förbundsdirektör 
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare 
Alexander Louhichi, avdelningschef stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning (del av ärende 53). 

Fackliga representanter 
Sara Andersson (Akademikerförbundet SSR), (deltog via Microsoft Teams) 
Danguole Milasiene (huvudskyddsombud) 
Magdalena Green (skyddsombud) 
Åsa Tryggvesson (skyddsombud), (deltog via Microsoft Teams). 

Sara Andersson (Akademikerförbundet SSR) och Danguole Milasiene 
(huvudskyddsombud). 

Kommunalförbundet, måndagen den 19 september 2022 kl. 11.00. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 

Jus(erandes sign 

r;!Jlit 

§49 

Val av justerare 
1. Sara Andersson (Akademikerförbundet SSR) och Danguole 11.ilasiene 

(huvudskyddsombud) utses att tillsammans med förbundsdirektör Maria 
Johansson justera sammanträdets protokoll. 

2. Protokollet justeras den 19 september 2022 kl. 11.00. 

§ 50 

Fastställande av dagordning 
Medarbetarsamtal 2022 och HRM-medarbetarundersökning läggs till under 
HR-frågor. 

Med ovanstående tillägg godkänns dagordningen. 

§ 51 

Föregående protokoll 
Protokollen från sammanträden den 1 juni och den 9 juni godkänns och läggs 
till handlingarna. 

§ 52 

HR-frågor 
- Ny tjänst press- och webbkommunikatör: Maria Johansson informerar om att 
ny tjänst som press- och webbansvarig kommer att annonseras. I rollen ingår att 
kunna informera om kommunalförbundets verksamhet och synliggöra beslut 
som fattats av direktionen, vara presstöd, utveckla hemsidan genom att göra den 
mera användarvänlig med relevanta länkar och utarbeta diverse mallar är andra 
exempel på arbetsuppgifter. 

Sara Andersson (Akademikerförbundet SSR) ställer fråga om anledning till att 
tjänsten utannonseras när det finns en tjänst som kommunikatör som avvecklas? 

Maria Johansson svarar att den nya tjänsten har varit aktuell en tid men har inte 
kunnat realiseras på grund av att arbetet med pandemin krävt prioritering. Det är 
inte samma tjänst som funnits på förvaltningen. Tjänsten kommer 
organisatoriskt sett att vara placerad inom avdelningen ekonomi och kansli. 
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Sammanträdesdatum 
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Stockholm 

NORRTÄLJE 
KOMMUN 

2022-09-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 

Inga synpunkter finns avseende kravspecifikation för tjänst som press- och 
webbkommunikatör och är därmed samverkad. 

- Medarbetarsamtal 2022: Maria Johansson informerar om att medarbetarsamtal 
2022 ska genomföras oktober-december och att samma mall som 2021 kommer 
att användas. 

HME-medarbetarundersökning: Maria Johansson informerar om att kommunal
förbundet kommer under hösten att genomföra HME- hållbart medarbetar
engagemang, en medarbetarundersökning som erbjudes av Sveriges kommuner 
och Regioner ( KR). HME-undersökningen genomförs tillsammans med 
Norrtälje kommun. i se Alroer tröm, HR-strateg på kommunen kommer att 
återkomma med information om tidplan och genomförande. 

§ 53 

Arbetsmiljö 
- Skyddskommitte: Sammanträdet den 14 september är även skydds
kommitte. 

Maria Johansson informerar om att skyddsrond är genomförd den 
13 september. Protokollet från skyddsronderi kommer att publiceras i Teams. 
Några punkter finns att åtgärda och kommer att behandlas vid kommande 
sammanträde för Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp. 

- Revidering/ genomgång av Riktlinje för det systematiska arbets
miljöarbetet: Skyddsombuden har framfört önskemål om revidering i 
dokumentet Riktlinje för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetsgivaren har uppdaterat dokumentet Riktlinje för det systematiska arbets
miljöarbetet och inga synpunkter finns och dokumentet är därmed samverkat. 

- Checklista inför skyddsrond: Maria Johansson informerar om att kommunal
förbundet kommer använda Prevents mall, vilket även Norrtälje kommun 
använder. 

- Ny intern organisation för avdelningen service och omsorg: Maria Johansson 
informerar om förslaget. Sara Andersson (Akademikerförbundet SSR) framför 
önskemål om tidplan för uppföljning av ny organisation vilket arbetsgivaren 
kommer att komplettera med. 

Inga synpunkter finns på ny organisation och förslaget är därmed samverkat. 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 

Justerandes sign 

- Ny arbetsorganisation för avdelningen stöd och service till funktionshindrade: 
Avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
Alexander Louhichi informerar om förslaget till förändrad arbetsorganisation. 
Vid framtagandet av ny arbetsorganisation har undersökts vilka insatser som 
genomförts och vilka flöden som förekommer. Det visar sig att det finns alltför 
många individuella behov som inte ingår i några avtal. Förslaget innebär ingen 
strukturell förändring av organisationen utan handlar om behovet av för
ändrade arbetssätt och processer. 

Sara Andersson (Akademikerförbundet SSR) frågar om det finns tankar på att 
gruppledare även ska ges personalansvar? Alexander Louhichi svarar att inga 
sådana planer finns. 

Inga synpunkter finns. Informationen är därmed samverkad. 

- Avvikelser Kia: Maria Johansson informerar om att det inte förekommit några 
arbetsmiljöavvikelser. 

Däremot förekommer avvikelser för brukare och kvalitet, främst avseende 
turbundna resor vilket har varit ett problem under lång tid. Skyddsombuden 
framför önskemål om att de som jobbar med målgrupperna behöver 
information om vad som ingår i avtalet avseende turbundna resor. Maria 
Johansson svarar att avdelningschef kvalitet och innovation Camilla Gustavsson 
får i uppdrag att informera. 

§ 54 

Ärenden till kommande direktion 
- Maria Johansson informerar om ärenden till direktionens sammanträde den 
21 september 2022. 

Inga frågor eller synpunkter fanns avseende ärenden till direktionens samman
träde den 21 september 2022. 

§ 55 

Ekonomi 
Ekonomisk information lämnades under punkten Ärenden till kommande 
direktion. Budgetarbete 2023 är påbörjat. 
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§ 56 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-14 

- ammanträdet den 5 oktober flyttas till den 3 oktober kl. 14.00. 
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