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         Central Samverkansgrupp Protokoll 6/22 Dnr 0284/22 

         (Ordinarie CSG) Sammanträdesdatum  

 2022-03-10 

 

 

          Tid:   Torsdag 2022-03-10 kl 08:30-10:50  

          Plats:       Teams-möte 

 

            Närvarande:  

Eva Hessman   Ordförande  

Tina Liljedahl Scheel Arbetsgivare  

Catarina Blomberg Arbetsgivare  

Johanna Morgensterns   Sacorådet 

Karin Sivertz   Sacorådet 

Stefan Wirtberg Sacorådet 

Hilda Johansson TCO, Vision 

Kristina Ramstedt TCO, Vision 

Thomas Ekelund TCO, Vårdförbundet 

Maria Guixé    Kommunal 

Sandy Westergren  Kommunal 

Marie Lökkeberg  Kommunal 

 

Föredragande: 

§ 6a Catharina Lindstedt Stadsledningskontoret 

§ 7a Maria Axberg NOS 2023 

§ 7a Hanna Areslätt NOS2023 

§ 7a Mats Odhagen NOS2023 

§ 7a Lars Lindberg NOS 2023 

 

 

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Eva Hessman hälsar välkommen och öppnar dagens möte. 

 
 

§ 2 Fastställande av dagordning  

 

Dagordningen fastställs med komplettering av frågor som läggs in under punkt 8a. 

 

§ 3 Utseende av justerare  

Till justerare utses: Maria Guixé (Kommunal), Johanna Morgensterns (Sacorådet),  

 Hilda Johansson (TCO, Vision) 

 

§ 4 Anmälan av protokoll  
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§ 5 Samverkan före beslut  

Inga ärenden aktuella för samverkan före beslut vid dagens möte. 
 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

 
a) Dialog om ärenden kopplat till tystnadskultur. Presentation var utsänd inför dagens möte.  

 

Catharina Lindstedt beskriver de aktuella uppdrag som Kommunstyrelsen givit med 

kopplingar till tystnadskultur, planering tidplan och resultat från hittills genomförda 

kartläggningar.  

 

Information om ärendena har lämnats i CSG 2022-01-20, vid dagens möte genomförs dialog 

om kartläggningar, på kommande möte i CSG den 24 mars genomförs dialog om förslag till 

mål, strategier och åtgärder. Planeringen är att samverka ärendet i CSG den 7 april inför att 

ärendet tas upp på Kommunstyrelsen den 27 april. 

 

Parterna genomför dialog i frågan. 

 

Vision, framför vikten av att skapa en tillitsfull organisation internt. Den interna 

tystnadskulturen i staden påverkar situationer kring otillåten påverkan. Det finns en kultur i 

staden att man inte får vara kritisk och det gör att anställda inte självklart litar på att de får stöd 

om de larmar om otillåten påverkan. 

Förbundets mening är att det uppfattas starkt negativt för chefer att ange att man har dålig 

arbetsmiljö eller dåliga rutiner, utan det viktigaste är att hålla budget och rapportera en positiv 

verksamhet. När chefer lyfter dålig arbetsmiljö så upplever ett flertal att det vänds emot dem 

själva, att deras kompetens blir ifrågasatt. 

De har flera chefsmedlemmar som inte vågar lyfta problem pga att de är rädda att det ska 

skada deras karriärmöjligheter i staden. Överlag har inte staden en kultur där det ses som 

positivt att lyfta problem och utvecklingsområden. Vi ser det i riskbedömningar, där 

arbetsgivaren ibland tar det som kritik när skyddsombud vill lyfta risker. 

 

Vision frågar om det varit möjligt att lyfta problem i en neutral miljö på de workshops som är 

genomförda. Har arbetsgivaren varit med eller har de letts av externa personer? Vision ser en 

risk i att alla inte vågar vara helt öppna med problematiken om det är 

arbetsgivarrepresentanter med. Catharina L svarar att workshops alltid delas in i mindre 

grupper, medarbetare, chefer respektive stödfunktioner. Komplettering görs även med 

intervjuer. 

 
Sacorådet påtalar att den interna tystnadskulturen i staden påverkar situationer kring otillåten 

påverkan. Det finns en kultur i staden att man inte får vara kritisk, vilket blir tydligt när man 

gör riskbedömningar och arbetsgivaren i dessa sammanhang inte vill se risker. Vidare att det 

är viktigt att börja prata om tystnadskultur och otillåten påverkan, så att det blir pratbart, samt 

att ha obligatoriska utbildningar kring detta. 

 

Kommunal instämmer med Vision och Sacorådet och framhåller att det är viktigt att 

arbetsmiljöutbildningar är obligatoriska.  

 

Eva Hessman ser att det är viktigt att man tar hand om frågorna på en nära nivå, för att 

fördjupa relationer och öka tilliten och kunskapen. 

 

Vision föreslår ett tvärfackligt arbete och samarbete med arbetsgivaren i arbetsgrupp för att 

öka anmälningar av arbetsskador och tillbud inom detta område.  
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Catharina L framhåller att det är viktigt med ett långsiktigt arbete som fortsätter och där 

resultaten kan ses successivt. 

Catharina tackar för inspelen och återkommer för dialog kring förslag till mål, strategier och 

åtgärder på nästa CSG.  

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 
 

§ 7 Information 

 
a) NOS-2023  

Maria Axberg, Hanna Areslätt, Mats Odhagen och Lars Lindberg informerar vid dagens CSG. 

Vid dagens möte visas presentation som i delar är arbetsmaterial, samtidigt som huvuddelen 

av presentationen bifogas till protokollet. 

 

Maria Axberg inleder samt presenterar nuläge i projektet. Vid dagens möte är fokus på nuläge 

i delprojekt Verksamhet, men även nuläge i delprojekt Bemanning samt om Kommunikation 

är aktuellt vid dagens information. 

 

Hanna Areslätt informerar kring aktuellt i delprojekt Verksamhet nu: 

- Fördjupning kritiska gränssnitt / frågor 

- Fördjupning kring roller 

- Fördelning nya nämnder 

Underlaget är aktuellt som förutsättningar för budget och reglemente. 

 

Vid nästkommande CSG kommer fördjupat material att presenteras. 

 

Sacorådet saknar angivna specialistfunktioner för två av de nya förvaltningarna och ställer 

frågan om vissa specialistfunktioner anses vara självklara och därför inte specifikt har angetts. 

Mats Odhagen svarar att utgångspunkten att det är rätt uppfattat. Skedesindelning och 

fördelning av specialistfunktioner kräver fortsatt samverkan mellan förvaltningar. 

 

Vision önskar att man i presentationerna förtydligar innebörden av vad ”kräver avsättning av 

resurser från andra nämnder”.  

Hanna A svarar att det kommer att krävas att representanter från olika förvaltningar som är 

ömsesidigt beroende av varandra träffas för att göra gemensamma prioriteringar, det gäller 

även förvaltningar som inte är direkt berörda av omorganisationen. 

 

Lars Lindberg presenterar nuläge i delprojekt Bemanning.  

 

Sacorådet och Vision framhåller att det är viktigt att HR-specialister kan tas in från andra 

förvaltningar än de direkt berörda för att bistå i rekrytering till de tjänster som är aktuella för 

rekrytering.  

Belastningen på HR-avdelningarna i nuvarande förvaltningar riskerar att bli hård och det är 

angeläget att de stöttas upp av medarbetare från andra förvaltningar. Vision menar att det 

kanske behöver göras riskbedömningar på HR-avdelningarna. 

 

Vision önskar dragning om delprojekt IT på kommande CSG. 

Maria A tar med frågan och återkommer. 

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentation biläggs protokollet. 
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b) Covid-19  

Vid dagens möte finns inte någon aktuell information eller frågor med anledning av Covid-19.  

 

Efter förslag från arbetsgivaren är CSG är överens om att upphöra med Covid-19 som stående 

punkt på CSG:s dagordning. Frågan tas i stället upp när någon av parterna uppfattar att det 

finns behov.  

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

§ 8 Övrig fråga: 

 
a) Information med anledning av kriget i Ukraina 

 

Eva Hessman inleder med att den humanitära katastrof som nu mycket snabbt blir värre också 

ger viss påverkan i Sverige och i staden. Många människor är i behov av att fly från kriget och 

många flyktingar behöver tas om hand. Staden behöver förbereda för en kris med många 

osäkra faktorer. Då man i dagsläget inte vet hur omfattande behovet av att fly från Ukraina blir 

och hur många flyktingar som kan väntas till Göteborg görs planeringen för att klara stora 

flyktingströmmar, en planerings som kan skalas ned om behovet inte blir så omfattande.  

 

Det är viktigt att få in och dela information inom organisationen men det är samtidigt viktigt 

att inte belasta organisationen mer än nödvändigt då belastningen varit hög under lång tid i 

delar av staden med anledning av pandemin.  

Information kommer att lämnas till Kommunstyrelsen en gång per vecka, och denna 

information kommer sedan att skickas till förvaltningar och bolag samt även till CSG. 

Planeringen är även att CSG får del av övrig information som skickas till förvaltningar, ett 

sådan informationsbrev sändes ut tidigare i veckan.  

 

Tina Liljedahl- Scheel kompletterar med att det är viktigt att det finns utrymme att prata om 

oro med anledning av kriget i Ukraina, där personalstödet via Falk Healthcare är en möjlighet. 

Information om det har skickats till alla medarbetare via Förmånsportalen.  

 

Sacorådet, med instämmande av Vision och Kommunal framhåller att det är bra att CSG får 

informationen som sänds till förvaltningarna, och att det är bra att påminnelsen om 

möjligheten till samtalsstöd via personalstöd. Samtidigt ser de fackliga organisationerna att de 

gärna bidrar i samarbete för planering av mottagande av flyktingar och andra insatser. 

Arbetsgivaren tar med frågan till samordningsstaben för frågan.  

Tina framhåller också att i informationsbrevet som gått ut i veckan fanns också frågan om 

vikten av att kontinuerligt jobba med information och dialog i respektive förvaltnings FSG, 

med utgångspunkt från förvaltningens uppdrag i frågan. 

 

Sacorådet ställer även fråga gällande arbete med IT-säkerhet, där arbetsgivaren svarar att 

Intraservice har ett särskilt samordningsansvar och arbetar med frågan, och har också påmint 

om den grundläggande uppmärksamhet hos alla användare som är viktig i vardagen.   

 

Efter fråga från Kommunal föreslår arbetsgivaren att CSG får information även om fakta vad 

gäller arbetet som pågår sedan ett par år med Civilt försvar. Vad som är aktuellt under 2022, 

och med särskilt fokus på frågor för medarbetare exempelvis allmän tjänsteplikt och frågor om 

krigsplacering på arbetsplatsen.  

 

På förslag från arbetsgivaren är CSG överens om att under en tid ha information med 

anledning av kriget i Ukraina som en stående punkt på CSG. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 
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b) Datum och plats för CSG-möten/Tema-möten under våren. 

 

CSG är överens om förslag till justering av datum för tema-möte samt om mötet genomförs på 

plats på stadsledningskontoret eller digitalt under våren 2022.  

Presentationen biläggs protokollet. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

c) Fråga vid mötet gällande förändringar av rutiner för registrering av arbetad tid i lönesystemet 

för medarbetare med flextid. 

 

Sacorådet anger att man önskat information och dialog om den förändrade rutinen.  

 

Tina L-S tar med frågan till Intraservice och återkommer med information. 

 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Eva Hessman avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet 

 

  

…………………………………….. 

Catarina Blomberg 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

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

Eva Hessman, Arbetsgivaren Marie Lökkeberg, Kommunal  

 

 

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

Johanna Morgensterns, Sacorådet  Hilda Johansson, TCO, Vision 

 

 

 


