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         Central Samverkansgrupp Protokoll 17/20 Dnr 0284/20 

         (CSG) Sammanträdesdatum  

 2020-11-12 

 

 

          Tid:   Torsdag 2020-11-12 kl. 08:00-12:00  

          Plats:       Teams-möte 

 

  

          Närvarande:  

Eva Hessman Arbetsgivare, Ordförande 

Tina Liljedahl Scheel  Arbetsgivare,  

Catarina Blomberg Arbetsgivare 

Anna Wilsson Sekreterare 

Bengt Ekberg   Saco 

Gunnar Valinder  Saco 

                     Johanna Morgensterns Saco 

Karin Siverts Saco 

Eva Karlefjärd Saco   

Hilda Johansson TCO, Vision 

Anne Häggendahl TCO, Vårdförbundet 

Peter Olsson TCO, Lärarförbundet 

Sandy Westergren  Kommunal  

Winnie Kavsjö  Kommunal 

 

           Frånvarande: 

 Marie Lökkeberg  Kommunal 

 

 

   

  

 

 

 

Protokollets omfattning: §1–§9 

  

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Eva Hessman förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 2 Fastställande av dagordning  

  

Dagordningen fastställs efter komplettering under övriga frågor 
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§ 3 Utseende av justerare  

Till justerare utsågs: Sandy Westergren (Kommunal), Johanna Morgensterns (Saco)   

           Anne Häggendahl (TCO) 

 

§ 4 Anmälan av protokoll  

Protokoll från 2020-10-01 samt 2020-10-20 är justerade och ligger i databasen    

 

 

 

Tema-möte: 

Omorganisationen: 

Åsa Jahnson – huvudprojektledare för NN21 gör en genomgång av bildspelet, och 

beskriver att projektet flyter på enligt plan, men det är viktigt med fortsatt högt tempo. 

Arbetet genomförs i gott samarbete med både överlämnande och möjliggörande 

förvaltningar.  

Gällande styrande dokument så arbetar projektet med att samordna och prioritera vilka 

styrande dokument som ska finnas kvar vid start och vilka som ska utvecklas senare. 

Medarbetare ska säkras att ha tillgång till rutiner för att utföra sitt arbete. 

I frågan om de kommungemensamma interna tjänsterna så löper IT-migreringen på 

enligt plan och verkar fungera fint. 

 

▪ Bemanning o omställning: 

I projektet för Bemanning och omställning så är man så gott som klara när det gäller 

rekrytering, intresseanmälningar och direktöverföring. Det som är kvar är personakter 

och styrande dokument. Det finns vakanser i verksamheterna och det gäller medarbetare 

samt första linjens chefer. Där pågår synkronisering med pågående omställning. 

 

• Saco ställer frågan gällande hur många övertaliga medarbetare det finns. Lise-

Lotte Hansson svarar att det i mitten av oktober var 35 personer men att antalet 

nu har sjunkit något till 28 personer.  

• Saco undrar hur många vakanta tjänster det finns. Lise-Lotte Hansson svarar att 

det finns 27 lediga tjänster, Catarina Blomberg flikar in att det är viktigt att tänka 

på att det är individuell hantering i dessa frågor. 

 

 

▪ Måltid, lokaler och vaktmästeri 

Eva Appelkvist beskriver att tjänsten för måltid, lokaler och vaktmästeri ska levereras av 

ÄVO. Undantaget är Selma Lagerlöfs Torg som även har verksamhet ut mot 

medborgarna – där har man egna vaktmästare.  

 

▪ Lokaler 

Linda Hovtun delprojektledare beskriver att det finns en utträngningseffekt på fyra 

adresser. Lokalansvariga handhar arbetet med undanträngningseffekten. 

Lokalkontrakten följer med till ny förvaltning. 

Cirka 2000 av 23000 tillsvidaretjänster behöver byta fysisk arbetsplats. Gäller främst 

stödfunktioner så som ekonomi, HR och ledning. 
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▪ Kommunikation –  

Ulla-Karin Moberg kommunikationstrateg NN21 beskriver grundstrukturen i 

kommunikationsarbetet. Hänvisning görs till bildspelet.  

 

• Saco ställer frågan vilket stöd de nya förvaltningarna får efter årsskiftet. Åsa 

Jahnson svarar att man tittar på det nu, och undersöker vilka frågor som finns 

kvar och vilka frågor som behöver samordnas för att bli klara  

 

Gällande kommungemensamma interna tjänster, arkiv och handlingar så undersöker 

man vad som behöver vara kvar i projektform och vad som ska gå över till respektive 

förvaltning. Information om detta sker på nästa CSG. 

  

Eva Hessman förtydligar att vi på stadsledningskontoret har kvar den normala 

samordningen av frågor. 

  

  

• Saco ställer frågan gällande delegationsordningar? Och undrar när den ska göras 

samt när nämnderna ska anta delegationen? 

 

Åsa Jahnson svarar att det pågår ett arbete gällande delegationsordningar i projektet och 

det kommer att beslutas om på nämndens konstituerande möte 

Det ett ärende på väg upp i KS-KF i frågan - information kommer att ske på CSG nästa. 

De nya nämnderna tar vid den 4/1-2021 och den tidigare organisationen finns kvar tom 

3/1. Eva Hessman kommer att informera om övergången under veckorna före jul. 

 

• Saco för fram att det är viktigt att informera ut i organisationen om dessa beslut 

då det i stunden finns en stor oro. Det är även av stor vikt att tiderna för 

nämndmöten och individutskott sätts och informeras om. 

 

 

 

§ 5a Samverkan före beslut  

 

Inga ärenden aktuella 

 

 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

 

Inga ärenden aktuella 

 
 

 

§ 7 Information 

a. Styr-, finansierings- och samordningsmodell, organisation och styrande dokument 

avseende digitalisering och IT  dnr 0437/20  

Ulrika Enderberg och Åsa Janson föredrar ärendet - Bildspel bifogas till protokollet och 

hänvisning görs till denna. 

 

Informationen antecknas till protokollet 
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b) Utgår. 

 

c) Information om behov av bakgrundskontroller-säkerhetsklassning (Presentation 

utsänd 20-11-09)  

Filip Lundgren föredrar i ärendet. Bildspel bifogas till protokollet och hänvisning görs 

till denna. 

 

Informationen antecknas till protokollet 
 

d. Göteborgs stads plan för Åldersvänliga Göteborg dnr 0632/19 (handling utsänd 2020-

11-09) 

 Lisa Holzt föredrar ärendet och hänvisning görs till PP-presentation 

• Saco påtalar att nya åtgärder inom befintlig budget alltid är osäkert. Lisa Holtz 

svarar att detta arbete mer handlar om att arbeta tillsammans och därigenom 

förbättra och förenkla nuvarande arbete. 

 

Informationen antecknas till protokollet  
 

 

 

e. Covid-19 

Catarina Blomberg berättar om de skärpta allmänna råden och att det finns uppdaterad 

information på Covid-19 sidan. De skärpa råden gäller fram till den 19/11med möjlighet 

till förlängning.  

Eva Hessman tipsar om VGRs information om smittläget och veckorapport som 

kommer på torsdagar. Det är viktigt att vi nu tar ansvar på individnivå. Eva berättar 

också att det än så länge är mer dramatisk ökad smittspridning i samhället än i våra 

verksamheter så här långt. 

  
f. Gruppförsäkring Skandia – Arbetsgivaren återkopplar i ärendet  

Arbetsgivaren förklarar att på grund av att premierna skulle höjas markant för de 

medarbetare som sedan väljer att teckna en försäkring, så valde man att tacka nej till 

erbjudandet om 2 avgiftsfria månader avseende gruppförsäkringen för alla medarbetare. 

De fackliga organisationerna tycker att detta är mycket olyckligt och påtalar att 

information skulle gått ut gällande detta. De avgiftsfria månaderna för nyanställda gäller 

fortfarande och mer information finns på förmånsportalen. De fackliga organisationerna 

vill ha fördjupad information ärendet, arbetsgivaren återkommer med ytterligare 

information vid kommande CSG. 

 

Informationen antecknas till protokollet 

  
g. Protokoll från LSG och FSG i de "gamla" förvaltningarna, hur hanteras dessa efter 

årsskiftet – Arbetsgivaren återkopplar i ärendet 

Man undersöker nu möjligheterna att alla de databaserna som innehåller FSG och LSG-

protokoll samlas på ett och samma ställe och som alla har möjlighet att ta del av oavsett 

förvaltning. Arbetsgivaren återkommer med en mer detaljerad information på nästa 

CSG. 
 

Informationen antecknas till protokollet 
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i. FÖS-protokoll från grundskolan, förskolan, KOM samt stadsledningskontoret var 

utsända. (Enbart information, inget föredrag) 

  

  

§ 8 Övrig fråga: 

  

Anmält från fackliga organisationer  

  

Saco ställer frågan gällande skyddsronder - hur gör man om man har flera arbetsplatser 

och flera chefer ex. skolpsykologer, skolkuratorer och att det finns ett önskemål att 

upphandla system som fångar detta. 

 

Arbetsgivaren svarar att det ej är aktuellt att upphandla ett system för detta, och påtalar 

att dialogen med chef är viktigt för uppföljning  

 

Saco ställer frågan gällande BAS – värderingar för nya tjänster i nya förvaltningar – 

Arbetsgivaren svarar att arbetet pågår och detta stäms av mellan förvaltningarna för att 

kvalitetssäkras. Dock är inte arbetet klart förrän en bit in i december 

 

 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

 Eva Hessman förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

  

…………………………………….. 

Anna Wilsson 

 

 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

…………………………................... …………………………...................  

Eva Hessman, Arbetsgivaren Sandy Westergren, Kommunal  

 

 

 

…………………………….............. ………………..……………………. 

Johanna Morgensterns, Saco Anne Häggendahl, TCO  
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