PROTOKOLL

Nr 1/06 § 1-12

Personalberedningen
Sammanträdesdag
2006-02-28
kl. 15.00-17.15
Justerat den

Lars Dahlberg
Närvarande: Dahlberg, Lars (s)
1:e vice ordf. Jörnehed, Håkan (v)
2:e vice ordf. Herthelius, Margaretha (fp)
Ledamöter

Andersson, Majvi (s)
Lars Åstrand (m)

Övriga:
Pol. Sekr.

Madelene Bendetcedotter
Peter Bylund

Tjänstemän

Margaretha Herthelius

Ersättare: Lindblom, Sigvard (mp)
Mähl, Henry (s)
Nyman, Thore (s)
Bo Lagerqvist (fp)
Margareta Åkerberg (kd)
Gäster

Eva Dannert
Birgitta Granath
Jannike Wenke
Kristina Pesula
Eva Westermark
Lennart Zebühr

Christer Siwertz TEMO
Anders Lejdeborn Arbetsmiljöverket
Leif Åkerberg
”
”
Margareta Patomella ”
”

Fackliga repr.
Kent Wall
Ulla Althin
Marianne Elvnert

§1
Mötets öppnande
§ 2 Utseende av protokollsjusterare och fastställande av justeringsdag
Margaretha Herthelius utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet
skall justeras senast den 10 mars.
§3
Medarbetarundersökningen 2005 TEMO.
Christer Siwertz från TEMO redovisade 2005 års medarbetarundersökning inom Stockholms
läns landsting.
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Personalberedningen noterade att information givits

§4
Arbetsmiljöverkets statistik ( LS 0508-1410)
(Arbetsmiljöverkets ”Rapport om riktad tillsynsinsats mot Stockholms, Uppsala och
Gotlands län” Februari 2004-Juni 2005”)
Förvaltningens anmälningsärende 2006-02-13
Leif Åkerberg, Margareta Patomella och Anders Lejdeborn från Arbetsmiljöverket
redovisade statistik över den tillsyn som genomförts under 2005 gentemot Stockholms läns
landstings verksamheter av Arbetsmiljöverket
Personalberedningen beslutade
att

lägga informationen till handlingarna

§5
Medarbetarenkät 2006 (LS 0512-2274)
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-07
Jannike Wenke informerade om att uppdraget att initiera och genomföra en central upphandling
av en SLL-gemensam medarbetarenkät nu resulterat i ett avtal med leverantören IC Quality AB
för perioden 2006-01-01 t o m 2009-12-31
Personalberedningen beslutade
att

lägga informationen till handlingarna

§6
Samarbetsavtal om Plusjobb mellan Länsarbetsnämnden i Stockholms län och
Stockholms läns landsting (LS 0602-0354)
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-09
Lennart Zebühr informerade om att samarbetsavtal om plusjobb har träffats mellan
Länsarbetsnämnden i Stockholms län och Stockholm läns landsting
Personalberedningen beslutade
att

fastställa samarbetsavtalet

§7
Utbildningsvikariat 2006
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Lennart Zebühr informerade om Utbildningsvikariat* som ingår i regeringens
sysselsättningspaket och som i den ursprungliga skrivningen var avsedd främst för kommunal
äldreomsorg. LSF har tagit initiativ till inventering av möjliga områden för utbildningsinsatser
inom Stockholms läns landsting.Efter inventering kan överenskommelse träffas med
Länsarbetsnämnden om antal platser. Utbildningsvikariat pågår under tiden 2006 01 01- 2007
12 31

*Fakta: En arbetsgivare som låter arbetstagare gå utbildning högst ett år med bibehållen lön och
anställer en vikarie som varit arbetslös minst en månad ersätts med 50% av utbildningskostnaden och
800 kr /dag för vikarien under 6 månader av länsarbetsnämnden.

Personalberedningen noterade att information givits
§8
Kollektivavtal om sommarpraktik 2006 (LS 0511-1984)
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-09
Lennart Zebühr informerade
Personalberedningen beslutade för sin del
att fastställa kollektivavtal för feriearbete/sommarpraktik 2006
§9
Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension–KAP-KL
(LS 0602-0337) bilagor se www.skl.se Cirkulär 2005:116
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-13
Eva Westermark redogjorde för huvuddragen i KollektivAvtalad Pension–KAP-KL jämfört
med nuvarande avtal
Personalberedningen beslutade för sin del
att föreslå ägarutskottet besluta
att anta Lokalt kollektivavtal KAP-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det
innehåll som framgår av bilaga5 i den Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension – KAPKL som de tre centrala parterna träffat den 8 december 2005, och
att
lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som
begär det.
§10 a, b, c
Kollektivavtal om tillägg till LOK 05 för respektive facklig organisation angående
sänkt heltidsmått för ständig nattarbetstid (LS 0602-0373) (biläggs protokollet)
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-22
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Birgitta Granath redogjorde för tilläggen till LOK 05 för Vårdförbundet, Fackförbundet SKTF
och Kommunal
a)
Personalberedningen beslutade för sin del föreslå ägarutskottet
att

godkänna förslag till uppgörelse avseende tillägg till lokalt
kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor m m – LOK 05,
för Vårdförbundet

att

rekommendera bolagen inom Stockholms läns landsting att anta
detta tillägg till lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor,
LOK 05, för Vårdförbundet

b)
Personalberedningen beslutade för sin del föreslå ägarutskottet
att

godkänna förslag till uppgörelse avseende tillägg till lokalt
kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor m m – LOK 05,
för Fackförbundet SKTF

att

rekommendera bolagen inom Stockholms läns landsting att anta
detta tillägg till lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor,
LOK 05, för Fackförbundet SKTF

c)
Personalberedningen beslutade för sin del föreslå ägarutskottet
att

godkänna förslag till uppgörelse avseende tillägg till lokalt
kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor m m – LOK 05,
för Kommunal

att

rekommendera bolagen inom Stockholms läns landsting att anta
detta tillägg till lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor,
LOK 05, för Kommunal

§11
Ordföranden och personalberedningen hälsade Eva Dannert välkommen
till beredningen och som personaldirektör för landstinget
Eva Dannert presenterade sig för beredningen.
§12
Lokalt kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor med anledning av
anställning i så kallat Plusjobb (LS 0602-0372) (biläggs protokollet)
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-22
Birgitta Granath informerade om överenskommelsen om lokalt kollektivavtal om Plusjobb
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Ordförande föreslog att på grund av att ärendet lagts på borde först på sammanträdesdagen låta
ärendet går vidare till ägarutskottet den 21 mars.
Personalberedningen beslutade
att

utan eget ställningstagande sända överenskommelsen till Ägarutskottet

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den tisdagen den 4 april 2006

Lennart Zebühr

