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Central Samverkansgrupp
(extra CSG)

Protokoll 10/21
Sammanträdesdatum
2021-05-07

Tid:
Plats:

Fredag 2021-05-07
Samverkan via mail

Närvarande:

För Saco Johanna Morgensterns
För Kommunal Sandy Westergren
För TCO Anne Häggendahl

Dnr 0284/21

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Utseende av justerare
Till justerare utsågs: Sandy Westergren (Kommunal), Johanna Morgensterns (Saco), Anne
Häggendahl (TCO)
§ 4 Anmälan av protokoll
Inget protokoll att anmäla
§ 5 Samverkan före beslut
a) Samverkan av ramar för arbete hemifrån/från annan plats ”Medan-perspektivet”.
Saco vill ha följande till protokollet.
Saco känner en oro för att ramarna inte är tillräckligt tydliga och att detta kan medföra att man över
staden hanterar frågan alltför olika. Utifrån detta vill Saco framföra att vi velat ha med följande i
ramarna:
•

På bilderna står att man ska ”utgå” ifrån FHMs och övriga myndigheter
riktlinjer/rekommendationer. Saco vill att det för tydlighets skull istället ska stå att man ”ska
följa” FHMs och övriga myndigheters riktlinjer/rekommendationer. I dialog med
arbetsgivaren framkommer att parterna är överens om att Göteborgs stad ska följa ansvariga
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•

•

•

•
•
•
•

myndigheters råd och rekommendationer vad gäller Covid -19. Därmed anser Saco att frågan
är omhändertagen.
Vi hör redan nu att vissa förvaltningar är på gång tillbaka till arbetsplatserna och vi ser det
som mycket viktigt att förtydliga i ramarna att det inte är säkert att det blir en återgång efter
sommaren, utan att det kan dröja till senare under hösten.
Ett förtydligande kring vad som gäller kring exempelvis skärm, tangentbord, mm som
medarbetare har tagit hem från arbetsplatsen under pandemin. Vems försäkring gäller kring
dessa saker? Vem ansvarar för att skärm, tangentbord, mm tas hem/tas tillbaka till
arbetsplatsen? På vilket sett ska det fraktas? Det är viktigt att det finns en tydlighet kring detta
till alla chefer. Kan läggas till på bild 10 eller 11.
I materialet står att det är närmsta chef som bestämmer hur just hens enhet ska göra kring
hemarbete och hur många som eventuellt behöver vara på arbetsplatsen. Gällande detta anser
Saco att enhetschefen ska stämma av detta med avdelningschef/högre chef. Detta för att få till
en så likvärdig syn som möjligt inom förvaltningen och över staden. Kan läggas till sist på
bild 9.
Bild 9: det ska under medan-perspektivet inte handla om var arbetsuppgifter utförs bäst, utan
vilka arbetsuppgifter som måste utföras på arbetsplatsen. Detta utifrån rådande smittläge.
Bild 9: Som sista mening på bilden vill vi att det läggs till ett extra förtydligande om
enhetschefernas ansvar också för arbetsmiljön hemma.
Bild 11: Vi vill att det läggs till att närmsta chefen ansvarar för att kontinuerligt undersöka hur
medarbetarnas arbetsmiljö är utifrån hemarbete/växelvis arbete. Detta utifrån SAM.
Något som också behöver skrivas in är hur vi går tillväga om det råder delade meningar kring
vilka av en enhets arbetsuppgifter som måste utföras på arbetet respektive kan utföras
hemifrån. Vart lyfts frågan?

§ 6 Tidig och fördjupad dialog
§ 7 Information
§ 8 Övrig fråga:
§ 9 Mötets avslutande

Vid protokollet
……………………………………..
Anna Wilsson

Protokollet justeras
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…………………………...................
Tina Liljedahl Scheel, Arbetsgivaren

…………………………...................
Sandy Westergren, Kommunal

……………………………..............
Eva Karlefjärd, Saco

………………..…………………….
Hilda Johansson, TCO

