JJlL

Region
Stockholm

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesd atum

2022-03-16

NORRTÄLJE
KOMMUN

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

Plats och tid

Microsoft Teams, onsdagen den 16 mars 2022 kl. 13.00-13.50 .

Beslutande

Arbetsgivarrepresentanter

Maria Johansson, förbundsdirektör
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare.
Fackliga representanter

Jannci Blomgren Övergaard (Akademikerförbundet SSR)
Sara Andersson (Akademikerförbundet SSR).
Justerare

Jannci Blomgren Övergaard (Akademikerförbundet SSR).

Justeringens plats och tid

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, måndagen den
21 mars 2022 kl. 12.45.
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§ 13

Val av justerare
1. Jannci Blomgren Övergaard (Akademikerförbundet SSR) utses att tillsammans med förbundsdirektör Maria Johansson justera sammanträdets
protokoll.
2. Protokollet justeras den 21 mars 2022 kl. 12.45.

§ 14

Fastställande av dagordning
Skyddsombud Akademikerförbundet SSR läggs till som punkt under ärendet
Arbetsmiljö.
Samverkansombud Akademikerförbundet SSR läggs till som punkt under
Övriga frågor.
Med ovanstående tillägg godkänns dagordningen.

§ 15

Föregående protokoll
Protokollen från sammanträden den 2 februari och den 16 februari 2022 godkänns samt läggs till handlingarna.
§ 16

HR-frågor
F örbundsdirektör Maria Johansson informerar om att lönesamtal pågår.

§ 17

Arbetsmiljö
Akademikerförbundet SSR har utsett Danguole Milasiene till huvudskyddsombud. Åsa Tryggvesson och Magdalena Green är utsedda till skyddsombud.
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§ 18

Information med anledning av Coronapandemin
- Under pandemin har förbundsdirektören skickat ut Corona-information till
direktionens förtroendevalda .. Med utgång :punkt från låg smittspridning och
att covid-19 fr.o.m. den 1 april inte längre betraktas som allmänfarlig sjukdom
upphör informationen. Om mittspridningen börjar öka igen kan det bli
aktuellt att återuppta informationen.
- Ärendet Information om situationen med anledning av covid-19 är borttaget
från direktionens sammanträden fr.o.m. sammanträdet den 23 mars 2022.
- Ärendet Information med anledning av Coronapandemin tas bort som mötespunkt vid kommande sammanträden med kommunalförbundets samverkansgrupp.

§ 19

Ärenden till kommande direktion
- Maria Johansson informerar om ärenden till direktionens sammanträde den
23 mars 2022.
Inga frågor eller synpunkter fanns avseende ärenden till direktionens sammanträde den 23 mars 2022.
- Ett ärende som har tillkommit till direktionens sammanträde den 23 mars är
Information om situationen i Ukraina och dess påverkan på kommunalförbundet. Förbundsdirektören deltar i möten med Norrtälje kommun, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) Region Stockholm och Storsthlm för att kunna
hantera konsekvenser av Uktainakrisen. För tillfallet pågår arbete med att
iordningsställa evakueringsboenden i Norrtälje.
- Enligt Europeiska oionens massflyktsdirektiv har flyktingar från Ukraina rätt
till sjukvård på samma villkor som asylsökande. Förberedelse pågår för att
kunna tillgodose behovet av läkarvård och nödvändiga vaccineringar.
kademikerförbundet SSR ställer fråga om det är aktuellt med att anställda vid
kommunalförbundet ska tilldelas samma bonus som sjukvårdsanställd personal
vid Region Stockholm? Maria Johans oo svarar att liknande bonus inte är
aktuell för anställda vid kommunalförbundet .
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§ 20

Ekonomi
Maria Johansson informerar om budgetseminarium för direktionens
förtroendevalda och politiska sekreterare som kommer att hållas vid
Marholmen Hotell & l onfereos den 29 mars 2022 inför budget 2023.
Föreläsare är inbjudna till budgetseminariet.
Angående kommunalförbundets budget 2023 så finns det utmaningar
framförallt inom de regionfinansierade delarna.

§ 21

Övriga frågor
- Kompetensbevarande åtgärder (fråga från Akademikerförbundet SSR):
Akademikerförbundet SSR informerar om det skriftliga underlaget behöver
revideras och ska inkomma inför kommande sammanträde
- Akademikerförbundet SSR framför önskemål om att anställda vid kommunalförbundet ska ges möjlighet till semesterväxling. Maria Johansson svarar att
arbetsgivaren också är po itiv till att erbjuda semestetlöneväxling sotn ett led i
att vara en attraktiv arbetsgi are. Semesterlöneväxling innebär inte utökade
kostnader för kommunalförbundet. Frågan har tagits upp med kommunen vid
ett par tillfallen eftersom det förutsätter att administrativa rutiner finns för lönehanteringen. Idag saknas upparbetade rutiner då kommunen inte för närvarande
erbjuder deras anställda semestetlöneväxling. Frågan kommer igen att tas upp
med kommunens HR-avdelning.
- Akademikerförbundet SSR framför synpunkter om att fciskvårdstimme och
kompetensutveckling behöver beaktas vid framtagande av budget 2023. Maria
Johansson svarar att det i respektive avdelnings budget finns medel avsatta till
kompetensutveckling. Under pandemin har det varit begränsade möjligheter till
kompetensutveckling.
- Maria Johansson informerar om att kommunalförbundet kommer att ansöka
om ytterligare medel från den så kallade "återhämtningsbonusen".
Akademikerförbundet framför synpunkt om att eventuella aktiviteter skulle
behöva delas upp vid två tillfällen så att samtliga medarbetare har möjlighet att
deltaga.
- Akademikerförbundet SSR informerar om att vid lönerevision 2022 kommer
uppgiften som lönedelegat att fördelas mellan styrelsens medlemmar.
- Akademikerförbundet SSR har utsett Sara Andersson till samverkansombud.
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