PROTOKOLL

Nr 3/06 § 22-29

Personalberedningen
Sammanträdesdag
2006-05-23
kl. 15.00-15.45
Justerat den

Lars Dahlberg
Närvarande:
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter
Övriga:
Pol. Sekr.
Tjänstemän

Margaretha Herthelius
Lars Dahlberg (S)
Håkan Jörnehed (V)
Margaretha Herthelius (FP)
Majvi Andersson (S)
Yvonne Andersson (Mp)

Ersättare:

Thore Nyman (S)
Henry Mähl (S)
Arja Tuukkanen (V)
Sigvard Lindblom (MP)

Madelene Bendetcedotter (S)

Fackliga
repr.

Thomas Flodin
Gunilla Bonnalt
Ulla Althin
Marianne Elvnert

Eva Dannert Personaldirektör
Birgitta Granath Avd.chef
Lena Samuelsson Avd.chef

SACO
SACO
Vårdförbundet
SKTF

§ 22 Mötets öppnande
§ 23 Utseende av protokollsjusterare och fastställande av justeringsdag
Margaretha Herthelius utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet
skall justeras senast den 2 juni.
§ 24
Extra fördelning av feriemedel till Stockholms läns landsting (LS 0511-1984)
Förvaltningens anmälningsärende 2006-05-08
Lena Samuelsson redogjorde för ärendet.
Den extra fördelningen kommer inte tillföra fler sommarjobb utan pengarna kommer att gå till att
ta hand om dem vi tar in på bästa sätt.
Personalberedningen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
§ 25
Ekonomiskt stöd till arbetsmiljöprojekt (LS 0606-0651)
Förvaltningens anmälningsärende 2006-05-02
Lena Samuelsson redovisade kriterier och fördelningen av medel till bolag och förvaltningar enlig
ansökningar

2006-05-24
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Personalberedningen beslutade
att

lägga informationen till handlingarna

§26
Margaretha Herthelius framförde tack till samtliga i personalberedningen och ett särskilt tack till
ordföranden och vice ordföranden för blommorna i samband med sin sjukfrånvaro.
§27
Ordföranden aviserade om ett extra beredningsmöte i slutet av augusti före valet
i syfte att utvärdera personalberedningens arbete.
§ 28
Håkan Jörnehed tog upp frågan om pressmeddelandet angående BUP:s varsel om avsked för
vissa medarbetare.
Vårdförbundet redogjorde för bakgrund och det fortsatta arbetet i frågan.
§29
Thomas Flodin redogjorde för ST- läkarnas ställning inom Stockholm läns landsting.
Förhandling pågår mellan SLL och läkarföreningen som innebär att alla ST- läkare, ca 900
personer, får tillsvidareförordnande. Avtalet är dock inte helt klart i skrivande stund.
Ordföranden önskade alla en trevlig sommar.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den tisdagen den 19 september 2006
Eventuellt kallas till ett extra möte i slutet av augusti (se § 27)

Lena Samuelsson

