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§

1

Kommunstyrelsens sammanträde den 9 december

Sammanfattning

Dialog och frågeställningar om ärenden till Kommunstyrelsens sammanträde.
Ärende 32. Fördelningsmodell för extratjänster och andra typer av
arbetsmarknadsinsatser, inklusive ekonomisk styrmodell
Anna Westerling och Ann Andersson informerar om ärendet.
Frågeställningar och synpunkter om ärendet.
Vision lyfter att det befintliga avtalet mellan parterna vad gäller extratjänster behöver ersättas
av ett nytt.
Kommunal anger att man delar Visions synpunkt att det fordras en översyn av nuvarande
överenskommelser mellan parterna vad gäller arbetsmarknadsinsatser, härunder extratjänster.
Saco anger att man är oroade över kvaliteten för dessa platser och eventuella
undanträngningseffekter av de stora antalet tjänster som ska upprättas i Malmö stads
verksamheter och där förvaltningarna måste betala om man inte hittar platser. Saco
efterfrågar information och dialog vid KCS om genomförd utvärdering sedan tidigare vad
gäller extratjänster i Malmö stad. Saco framför vikten av att skapa förutsättningar för
handledare och extratjänsttagare så att det blir en insats som leder till syftet med insatsen.
Carina Tempel anger att arbetsgivaren tar frågan om genomförd utvärdering vidare till ASF
och efterfrågar information om den genomförda utvärderingen inför en dialog i KCS
framöver.
Vision lyfter vidare att flera andra typer av arbetsmarknadsinsatser från Arbetsförmedlingen
initieras genom kontakter direkt mellan Arbetsförmedlingen och lokala verksamheter i
staden, dessa måste också beaktas i arbetet med att utöka antalet extratjänster i Malmö stad.
Ärende 30. Uppdrag budget 2020 - Kommunstyrelsen i samarbete med nämnderna ska återkomma med en
plan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö
Saco anger att informationen om detta ärende borde ha lämnats i ett tidigare skede till KCS
och anger vidare att man inte ser att ärendet kopplats samman med andra stadsövergripande
satsningar och förändringar vad gäller digitalisering.
Saco efterfrågar mer information om ärendet inför beslut i kommunstyrelsen. Saco anser att
det är ett ärende med påverkan på medlemmarna varför en dialog med de fackliga
organisationerna borde ägt rum i ett tidigare påverkansbart skede. Saco framför vidare att
Saco saknar kopplingen till ”Det Digitala Malmö” och arbetet med framtagandet av den nya
IT – organisationen som nu är ute på remiss.
Carina Tempel anger att arbetsgivaren tar med sig detta och ber ansvariga för ärendet på
stadskontoret att ta kontakt med fackliga företrädare i KCS för att informera vidare om
ärendet.

Övriga ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 9 december är slutligt samverkade.

§

2

Ärenden under beredning

Sammanfattning

Information om ärenden under beredning.
Aktiva åtgärder – Utveckling av workshops
Maria Kellerman och Åse Nielsen-Buttrup informerar om planerad utveckling av arbetssättet
inom beslutat ramverk för Aktiva åtgärder i Malmö stad. Det gäller nytt koncept för de
workshops som sker årligen i stadens ledningsgrupper. Förslaget är att testa det nya
arbetssättet under ett år för att därefter utveckla det nya arbetssättet.
Dialog, frågeställningar och synpunkter.
Kommunal lyfter att dagens handlingsplaner vad gäller aktiva åtgärder inte följs upp i önskad
utsträckning.
Presentationsbilderna sänds ut till de fackliga företrädarna efter innevarande möte.

§

3

Information om förslag till mötes- och resepolicy,
klimatväxlingsmodell och förmånscykel

Sammanfattning

Ellenor Modig informerar om ärendena. De fackliga organisationerna har givits möjlighet att
lämna synpunkter under remissrunda för ärendena.
Information om förslagen till mötes- och resepolicy, klimatväxlingsmodell och förmånscykel
samt inkomna synpunkter under remissrundan.
Policyn föreslås gälla för samtliga nämnder och helägda bolag från den 1 mars 2021. Den
tillhörande riktlinjen föreslås börja gälla för samtliga nämnder från samma tidpunkt som
policyn.
Dialog, synpunkter och frågeställningar till ärendena.
Fackliga företrädare lyfter farhågor för att ett gemensamt transportbokningssystem kan
innebära brist på tillgång av fordon för vissa verksamheter. Lösningar för detta behöver ingå i
servicenämndens uppdrag att utreda ett gemensamt system.
Presentationsbilderna vad gäller ärendet sänds ut till de fackliga företrädarna efter
innevarande möte.

§

4

Information om förslag till organisering av
arbetsmiljöutbildning

Sammanfattning

Anette Stachowicz Jönsson informerar om ärendet.
Innan sommaren innevarande år behandlade KCS inriktning och innehåll vad gäller
grundutbildningen.
Förslaget nu är att HR-service ges i uppdrag att utöver samordning och genomförande av den
kommungemensamma grundläggande utbildningen även ansvara för grundbemanningen av
utbildningen.
Utbildningen ska även fortsättningsvis vara partsgemensam.
Anette Stachowicz Jönsson redogör för preliminär tidplan vad gäller utbildningsorganisation
samt utbildningsupplägg och innehåll. Slutlig samverkan av organiseringen sker vid KCS
mötet den 18 december. Start av ny utbildning planeras till september 2021.
Dialog och frågeställningar angående ärendet.
Saco hade önskat ta del av underlaget innan samverkansmöte för att kunna komma förbered
till KCS och därmed bidra på bästa sätt till dialogen.
Saco efterfrågar en vidgad samverkan vad gäller serviceförvaltningens uppdrag och
utbildningssamordnarnas uppdrag, och att det alltså inte enbart samverkas på
serviceförvaltningen då uppdraget har påverkan på alla förvaltningar och medlemmar på
dessa.
De fackliga företrädarna lyfter vikten av att skyddsombud och fackliga utbildare inom
arbetsmiljöutbildningen ges förutsättningar för att genomföra sina delar av utbildningen.
Saco lyfter att det även behöver skapas förutsättningar för de HR - konsulter från
förvaltningarna som utbildar.

§

5

Information om aktuella upphandlingar

Sammanfattning

Elin Holmberg och Annika Hjort informerar om aktuella stadsövergripande upphandlingar
vad gäller tjänsteupphandlingar och varuupphandlingar under 2020.
Dialog och frågeställningar.
Elin Holmberg och Annika Hjort informerar även om preliminär upphandlingsplan för 2021.
Listorna över aktuella upphandlingar kommer att förmedlas till de fackliga företrädarna
framöver.
Annika Hjort och Elin Holmberg informerar vidare om informationspass om upphandling
och facklig samverkan den 9 dec kl. 09.00. Ordinarie fackliga företrädare i KCS är inbjudna
till informationspasset sedan tidigare. Fackliga ersättare är också välkomna att delta.

§

6

Arbetsmiljöfrågor

Sammanfattning

Inget under denna punkt.

§

7

Övrigt

Sammanfattning

Angående förbund för gravida att arbeta
Vårdförbundet har lyft fråga om förbund för gravida att arbeta och efterfrågat ett
förtydligande vad avser tillämpning i Malmö stad.
Arbetsgivaren anger att beslutet i fråga rör en region men att man för dialog om frågan i
Malmö stad bl.a. inom L-ISF.
Vårdförbundet lyfter att så fort en sjuksköterska blir kontaktad av eller kring en person i en
sjukvårdsfråga så blir den personen med automatik en patient. Vid möte med patienter måste
sjuksköterskan dokumentera och föra journal enligt lag. I fler än Hälsa- vård och
omsorgsförvaltningen tjänstgör sjuksköterskor, tex i Funktionsstödsförvaltningen och i
skolförvaltningarna inklusive Komvux och Vårdförbundet anser att det är önskvärt att
gravida sjuksköterskor som arbetsgivaren har kännedom om ska skyddas mot konstaterad
eller misstänkt smitta i alla dessa förvaltningar. Ännu bättre vore om samtliga gravida
arbetstagare skyddades enligt ovan.
Saco, Kommunal, Vision, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet instämmer med
Vårdförbundet.
Covid-19
Carina Tempel föreslår att avstämning och frågeställningar vad gäller covid-19 behandlas på
KCS:s avstämningsmöte om covid kommande fredag. Arbetsgivaren efterfrågar eventuella
frågeställningar i förväg inför mötet.
Krisstödspengar
Carina Tempel informerar om utbetalning av krisstödspengar till Malmö stad.
Protokoll från särskild samverkansgrupp angående projektet Digital Informationsteknik och
systemorganisation (DIOS)
Protokoll från möten i särskild samverkansgrupp angående projektet DIOS den 10 september
och den 1 oktober bilägges protokollet.
Underlag

•
•

Samverkansprotokoll ang. Kommungemensam Digital Informationsteknik &
Systemorganisation (DIOS) - 2020-10-01
Samverkansprotokoll ang. Kommungemensam Digital Informationsteknik &
Systemorganisation (DIOS) - 2020-09-10

§7 Bilaga 1: Samverkansprotokoll ang. Kommungemensam
Digital Informationsteknik & Systemorganisation (DIOS) 2020-09-10

§7 Bilaga 2: Samverkansprotokoll ang. Kommungemensam
Digital Informationsteknik & Systemorganisation (DIOS) 2020-10-01

