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         Central Samverkansgrupp Protokoll 4/22 Dnr 0284/22 

         (Ordinarie CSG) Sammanträdesdatum  

 2022-02-24 

 

 

          Tid:   Torsdag 2022-02-24 kl 08:30-11:30  

          Plats:       Teams-möte 

 

            Närvarande:  

Eva Hessman  Ordförande  

Tina Liljedahl Scheel Arbetsgivare  

Catarina Blomberg Arbetsgivare  

Anna Wilsson Sekreterare 

Johanna Morgensterns   Saco 

Karin Sivertz   Saco 

Kristofer Astemo Saco 

Andrea Meiling Lärarförbundet, Saco 

Hilda Johansson TCO, Vision 

Anne Häggendahl TCO, Vårdförbundet  

Margareta Åvall  Kommunal 

 Maria Guixe   Kommunal 

Marie Lökkeberg  Kommunal 

 

Föredragande: 

§ 5a Britta Timan Stadsledningskontoret 

§ 5a Nicklas Faritzon Stadsledningskontoret 

§ 5a Lisa Berlin Stadsledningskontoret 

§ 6a Helena Österlind Stadsledningskontoret 

§ 6a Linda Sjöström Stadsledningskontoret 

§ 7a Maria Axberg NOS 2023 

§ 7a Lars Lindberg NOS 2023 

§ 7b Åsa Jahnson Stadsledningskontoret 

§ 7b Ulrika Enderberg Stadsledningskontoret 

§ 7c Jenny Hallberg Stadsledningskontoret 

§ 7d Karin Tidlund Stadsledningskontoret 

§ 7d Erica Thulin Manderhjelm Stadsledningskontoret 

   

 

  

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

• Eva Hessman hälsar välkommen och öppnar dagens möte. 

 
 

§ 2 Fastställande av dagordning  
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Dagordningen fastställs med komplettering av frågor som läggs in under punkt 8a 

 

§ 3 Utseende av justerare  

Till justerare utsågs: Marie Lökkeberg (Kommunal), Johanna Morgensterns (Saco),  

Hilda Johansson (TCO) 

 

§ 4 Anmälan av protokoll  

 

§ 5 Samverkan före beslut  
a) Redovisning av uppdrag att utreda insatser som används i socialtjänstens och skolans arbete med 

unga som befinner sig i eller riskerar att dras in i gängkriminella sammanhang. dnr 1062/21 

Handling utsänd 2022-02-17  

 

Lisa Berlin, Nicklas Fartizson och Britta Timan föredrar ärendet. Hänvisning görs till 

presentationen. 

 

Vision tycker att det är en bra sammanfattning av problematiken, det är precis detta våra 

medlemmar lyfter.  

Grundproblemet i socialtjänsten är bristande resurser. Våra medlemmar är uppgivna. De har 

medverkat i flera referensgrupper, djupanalyser och arbeten där samma problem kommer fram 

men inte åtgärdas. De allvarliga nedskärningarna som gjorts i socialtjänsten ger konsekvenser och 

det ser vi tydligt på de ärenden som kommer till CSG kopplat till socialtjänsten. Det kommer inte 

att bli ett bra arbete mot gängkriminalitet om inte socialtjänsten får resurser för att klara av det 

Åtgärda de brister som framkom i samband med att ni utredde socialarbetarnas förutsättningar att 

klara det lagstadgade uppdraget. 

 

En del i problemet är spink. Hur kan vi säkerhetsställa att placeringar håller kvalitét? Känner 

personalen till ifall en aktör inte lever upp till behovet? Vad kan och ska personalen göra för att 

påverka så vi inte använder oss av insatser som ger negativa konsekvenser istället för att hjälpa 

ungdomar? Kan vi bli bättre på upphandling av verkningsfulla insatser? 

 

Är det dags att utvärdera Trygg i Göteborg? Förstärka det som behövs, se över arbetssätt och 

kompetensförsörjning. Ta fram arbetssätt och metoder för arbete med målgruppen? ”Sluta skjut 

metoden” tycker våra medlemmar intressant. Men för att en person ska lämna kriminalitet bakom 

sig så behöver vi ha insatser och resurser att erbjuda istället. Vad har vi att erbjuda? På SiS och 

HVB träffar ungdomarna ofta andra kriminella och utökar sitt negativa nätverk. Bra familjehem 

saknas. Var är de förebyggande insatserna? 

 

En del av lösningen bygger på samverkan mellan olika aktörer. Vi vet att samverkan tar tid och 

resurs från kärnuppdraget. Inom vissa verksamheter med hög personalomsättning arbetar de 

uteslutande med att släcka bränder. De behöver andra förutsättningar. Hög personalomsättning på 

olika nivåer gör dessutom att arbetet stannar upp eller blir bortprioriterat. Arbetet inom SSPF och 

SIG bygger på samtycke från familjen, något som vi har haft svårt att få. Hur gör vi nu med tanke 

på brist på tillit till socialtjänsten? När ska detta följas upp?  

 

Det framkommer inte information om med vilka medel man ska arbeta med tanke på alla nya mål 

och uppdrag förvaltningarna har fått. Överlag skriver socialnämnderna att det finns redan 

pågående insatser. Ändå har vi svåra problem vilket tyder på att de insatserna inte fungerar fullt 

ut. Sluta använda resurser på fel sätt då! (Skriker inombords). Inget konkret är skrivet i 

handlingsplanen. Vi står bakom det Nordost skriver ”handlingsplanen i sin nuvarande form inte 

ger tillräckligt stöd för att strukturerat kunna förstärka, utöka och utveckla arbetet i frågan. Planen 

pekar inte heller ut hur ansvar, mandat och resurser ska fördelas.” och det polisen skriver ”För att 

lyckas kommer det krävas en stor resurs över tid med en tydlig prioritering.” 
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Saco ställer sig bakom Vision uttalande.  Det saknas resurser inom socialtjänsten. Att bygga upp 

förtroende för socialtjänsten mot bakgrund av den problematik som nu är, kommer att sluka 

resurser. Saco instämmer med utredningen att det är viktigt med kompetensutveckling – både 

generell men också mer specifik.  Med mer resurser finns det möjlighet att frigöra insatser efter 

utförd kompetensutveckling. 

Som skolkurator idag har man långt fler elever än vad som Saco bedömer är möjligt. 

Sacos ståndpunkt är att för att kunna genomföra ett sådant här stort arbete som måste man tillföra 

resurser. Det är väldigt viktigt att kunna behålla de erfarna medarbetarna inom området. 

 

Saco påtalar de stora svårigheter socialtjänsten har med brist på resurser. Det är redan idag 

omöjligt för socialsekreterare att fullgöra sitt uppdrag. Det går inte att utföra arbetet utan en stabil 

personalgrupp. Allt kring otillåten påverkan och det pågående drevet mot socialtjänsten påverkar 

socialsekreterare och försvårar arbetet. Även inom elevhälsan är arbetsbelastningen alltför stor. 

Personalomsättningen och svårigheterna att rekrytera erfaren personal inom socialtjänst och delar 

av skolan bidrar till att försvåra kontinuiteten i arbetet. Arbetsgivaren måste arbeta med att behålla 

kompetent personal. 

 

 

Kommunal påtalar att det inom skolan finns elevassistenter som ungdomar vänder sig. Man borde 

satsa på att kompetensutveckla dem samt ge dem bättre anställningsvillkor för att behålla dem. 

Idag anställs de i vissa fall med uppehållslön.  

 

Lärarförbundet framför att det är många yrkesgrupper i skolan – elevassistenter, lärare och 

personal inom elevhälsan. Risken när det är många människor inblandade är att det blir en 

skrivbordsprodukt om inte mer resurser tillsätts. 

 

 

Vårdförbundet ställer sig bakom övriga fackförbund.  

Skolsköterskorna är oroade över utvecklingen i skolan och inte räcka till. Det är mycket som ska 

klaras med nuvarande resurser. Personalomsättningen ökar, det är också svårt att rekrytera 

skolsköterskor idag. 

 

 

  

Punkten förklaras omedelbart justerad 

  

Parterna konstaterar att samverkan är fullgjord 

  

Presentationen biläggs protokollet. 
 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 
a) Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklig av parallella 

samhällen Handling utsänd 2022-02-17  
 

Hänvisning görs till presentationen. Helena gör en kort beskrivning av bakgrund och beskriver 

de inkomna remissvarens synpunkter.  

 

CSG har dialog i frågan. 

 

Vision tycker att det är en bra sammanfattning av problematiken, det är precis detta våra 

medlemmar lyfter.  

Grundproblemet i socialtjänsten är bristande resurser. Våra medlemmar är uppgivna. De har 

medverkat i flera referensgrupper, djupanalyser och arbeten där samma problem kommer fram 

men inte åtgärdas. De allvarliga nedskärningarna som gjorts i socialtjänsten ger konsekvenser 
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och det ser vi tydligt på de ärenden som kommer till CSG kopplat till socialtjänsten. Det 

kommer inte att bli ett bra arbete mot gängkriminalitet om inte socialtjänsten får resurser för 

att klara av det Åtgärda de brister som framkom i samband med att ni utredde socialarbetarnas 

förutsättningar att klara det lagstadgade uppdraget. 

 

En del i problemet är spink. Hur kan vi säkerhetsställa att placeringar håller kvalitét? Känner 

personalen till ifall en aktör inte lever upp till behovet? Vad kan och ska personalen göra för 

att påverka så vi inte använder oss av insatser som ger negativa konsekvenser istället för att 

hjälpa ungdomar? Kan vi bli bättre på upphandling av verkningsfulla insatser? 

 

Är det dags att utvärdera Trygg i Göteborg? Förstärka det som behövs, se över arbetssätt och 

kompetensförsörjning. Ta fram arbetssätt och metoder för arbete med målgruppen? ”Sluta 

skjut metoden” tycker våra medlemmar intressant. Men för att en person ska lämna 

kriminalitet bakom sig så behöver vi ha insatser och resurser att erbjuda istället. Vad har vi att 

erbjuda? På SiS och HVB träffar ungdomarna ofta andra kriminella och utökar sitt negativa 

nätverk. Bra familjehem saknas. Var är de förebyggande insatserna? 

 

En del av lösningen bygger på samverkan mellan olika aktörer. Vi vet att samverkan tar tid 

och resurs från kärnuppdraget. Inom vissa verksamheter med hög personalomsättning arbetar 

de uteslutande med att släcka bränder. De behöver andra förutsättningar. Hög 

personalomsättning på olika nivåer gör dessutom att arbetet stannar upp eller blir 

bortprioriterat. Arbetet inom SSPF och SIG bygger på samtycke från familjen, något som vi 

har haft svårt att få. Hur gör vi nu med tanke på brist på tillit till socialtjänsten? När ska detta 

följas upp?  

 

Det framkommer inte information om med vilka medel man ska arbeta med tanke på alla nya 

mål och uppdrag förvaltningarna har fått. Överlag skriver socialnämnderna att det finns redan 

pågående insatser. Ändå har vi svåra problem vilket tyder på att de insatserna inte fungerar 

fullt ut. Sluta använda resurser på fel sätt då! (Skriker inombords). Inget konkret är skrivet i 

handlingsplanen. Vi står bakom det Nordost skriver ”handlingsplanen i sin nuvarande form 

inte ger tillräckligt stöd för att strukturerat kunna förstärka, utöka och utveckla arbetet i 

frågan. Planen pekar inte heller ut hur ansvar, mandat och resurser ska fördelas.” och det 

polisen skriver ”För att lyckas kommer det krävas en stor resurs över tid med en tydlig 

prioritering.” 

 

Saco ställer sig bakom Vision uttalande.  Det saknas resurser inom socialtjänsten. Att bygga 

upp förtroende för socialtjänsten mot bakgrund av den problematik som nu är, kommer att 

sluka resurser. Saco instämmer med utredningen att det är viktigt med kompetensutveckling – 

både generell men också mer specifik.  Med mer resurser finns det möjlighet att frigöra 

insatser efter utförd kompetensutveckling. 

Som skolkurator idag har man långt fler elever än vad som Saco bedömer är möjligt. 

Sacos ståndpunkt är att för att kunna genomföra ett sådant här stort arbete som måste man 

tillföra resurser. Det är väldigt viktigt att kunna behålla de erfarna medarbetarna inom 

området. 

 

Saco påtalar de stora svårigheter socialtjänsten har med brist på resurser. Det är redan idag 

omöjligt för socialsekreterare att fullgöra sitt uppdrag. Det går inte att utföra arbetet utan en 

stabil personalgrupp. Allt kring otillåten påverkan och det pågående drevet mot socialtjänsten 

påverkar socialsekreterare och försvårar arbetet. Även inom elevhälsan är arbetsbelastningen 

alltför stor. Personalomsättningen och svårigheterna att rekrytera erfaren personal inom 

socialtjänst och delar av skolan bidrar till att försvåra kontinuiteten i arbetet. Arbetsgivaren 

måste arbeta med att behålla kompetent personal. 
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Kommunal påtalar att det inom skolan finns elevassistenter som ungdomar vänder sig. Man 

borde satsa på att kompetensutveckla dem samt ge dem bättre anställningsvillkor för att 

behålla dem. Idag anställs de i vissa fall med uppehållslön.  

 

Lärarförbundet framför att det är många yrkesgrupper i skolan – elevassistenter, lärare och 

personal inom elevhälsan. Risken när det är många människor inblandade är att det blir en 

skrivbordsprodukt om inte mer resurser tillsätts. 

 

 

Vårdförbundet ställer sig bakom övriga fackförbund.  

Skolsköterskorna är oroade över utvecklingen i skolan och inte räcka till. Det är mycket som 

ska klaras med nuvarande resurser. Personalomsättningen ökar, det är också svårt att rekrytera 

skolsköterskor idag. 

 

Samverkan i detta ärende måste göras senast 3 mars för att kunna anmälas enligt korrekt 

förfarande till Kommunstyrelsen. Tid för ett extra CSG är bokat till 3 mars kl  13, dock kan 

samverkan istället kunna ske mailledes. Underlag kommer att skickas ut till CSG måndag 28 

februari. 
 

 
 

§ 7 Information 
a) NOS-2023  

- Presentation av nya direktörer 

Direktörerna i de nya förvaltningarna Henrik Kant, Martin Blixt, Kristina Lindfors, Anders 

Ramsby presenterar sig för CSG. 

 

Det kommer att hållas en workshop för Interim FSG för de nya fyra förvaltningarna den 22 

mars kl 8:30-12 på Dahlheimers hus. Deltagare till Interima FSG ska mailas in till Anna 

Wilsson. Inbjudan till workshop kommer. 

 

Maria Axberg och Lars Lindberg ger en kort information från projektet, och kommer att ha 

löpande information på CSG framöver. Hänvisning görs till presentationen  

Lars Lindberg som är projektledare i delprojekt bemanning förklarar att man fortsätter med att 

ha erfarenhetsutbyte från NN21, man har en referensgrupp med HR-chefer varje fredag och 

man fortsätter att jobba med strukturer och tidsplaner där delprojekt bemanning är inkopplat. 

Planen är att det ska finnas en plattform för frågor och svar. Lars fortsätter med att berätta att 

det finns ett arbetssätt för överföring av tjänster i lönesystem och organistionsträd. 

 

Saco framför att de tycker att det är bra att man förordar manuell överföring. Saco vill även 

skicka med till projektet frågan om personalförmåner och vad som händer med det i och med 

de nya förvaltningarna. Kan vara bra att få med detta på förändringssidan för att lugna 

medarbetarna 

Saco lyfter att de fått frågor från medlemmar vad som händer med deras lön om de får ett 

förändrat uppdrag i de nya förvaltningarna. Det vore bra om information om detta lades på 

Intranätets förändringssida. 
 

 

Maria Axberg visar den övergripande tidsplanen som finns för projektet, och informerar om 

att det är ett intensivt arbete i Delprojekt verksamhet just nu, vilket ger vissa 

grundförutsättningar i andra delprojekt. Maria vill gärna att CSG hör av sig mellan möte med 

frågor eller annat som kommer upp från respektive medlemmar. 

 

Saco ställer frågan om vart kontor och arbetslokaler ska vara placerade och om det finns 

någon tidsplan för det? 
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Maria svarar att man kartlägger just nu vilka lokaler som finns och vilka behov som finns. 

 

Saco undrar om det finns uppdrag med överföring till eller från Intraservice och hur ska detta 

då samverkas då FÖS inte är möjligt för en förvaltning som formellt inte är bildad. 

Maria Axberg och Eva Hessman svarar att det inte finns några uppdrag om att flytta 

kompetens till annan förvaltning än de fyra nya. 

 

På nästa CSG kommer delprojektledare för Verksamhet att vara med för att svara på frågor. 

 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

Presentation biläggs protokollet. 

 

 

 

b) Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025 

 

 Åsa Jahnson och Ulrika Enderberg informerar om den långsiktiga planen, se den bifogade 

presentationen.  till presentationen.  

Planen har varit ute på remiss i 14 förvaltningar/bolag. Samtliga har ställt sig positiva till 

planen. Digitalisering kommer att vara temat på två tema-möte på CSG – ett i vår och ett till 

hösten. 

 

I riktlinjen för digitalisering så beskrivs en strategisk samordningsgrupp. Vision framhåller att 

man saknar aktör från verksamhet som idag finns i fastighetskontoret och trafikkontoret som 

har kommit längre i frågan. Vision ser stora problem med personalflykt, på grund av bristande 

samverkan och information till personalen, när uppdrag lämnas över till 

verksamhetsförvaltningarna. I den första delen av överförandet av utbildningssystemen har 

75% av de som arbetar med de processerna sagt upp sig. Det är viktig kompetens som 

försvinner från staden. Vision har anmält in detta som en egen punkt som kommer senare på 

dagordningen. 
 

Saco ställer sig bakom Vision, och framför oro att medarbetare uppfattar att de inte är 

delaktiga när uppdraget flyttas till förvaltning från Intraservice. Det är viktigt att samverkan 

görs på korrekt sätt, annars kommer personal att sluta. Det finns ett exempel från 

Socialförvaltning Nordost där direktören presenterade sig för personal innan FÖS hade bildats. 

 

Kommunal framhäver vikten av att samverkan alltid måste ske. Eva Hessman framhåller att 

parterna är överens om detta. 

  
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

 

 

c) TU gällande uppdrag att uppdrag att redovisa varför det finns osakliga löneskillnader inom 

samma BAS-intervall Handling utsänd 2022-02-17 

 

Jenny Hallberg informerar i ärendet. 

 

Lärarförbundet vill ha till protokollet att de anser att basvärderingen är ett arbetgivarverktyg 

som vi inte helt och fullt kan ställa oss bakom. 
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Verktyget tycks inte ha någon effekt då man värderar inom samma förvaltning. 

När grupper är stora så som vård / omsorg/ undervisning och socialtjänst är det tydligt att 

marknadskrafter och brist inte blir gällande i löneläget. 

I typiskt manliga förvaltningar ( tex intraservice / fastighetskontoret) som uppnått 

basvärderingen med råge basvärderingen man ändå mer procentuellt i lönerevision för att man 

måste satsa för marknadskrafterna . Färre medarbetare och fler män. 

Detta behöver genomlysas bättre och satsningar på riktigt måste göras på de sektorer som är 

många till antalet och ofta domineras av kvinnor. Detta är ett politiskt ansvar om man på allvar 

vill ta tag i frågan. 

 

Kommunal undrar varför det skiljer sig åt inom samma Bas-värdering och ger ett exempel på 

basvärdering inom BAS-intervall c, där det finns skillnader i svårigheter i arbetet. 

 

Kommunal vill påminna arbetsgivaren om att vi har en konkurrerande marknad, det är stora 

utmaningar men ändå inte får man betalt.  

 

Saco håller med om att vi har en konkurrerande marknad men påtalar att det inte är alla yrken 

som jämföras på marknaden.  Framför allt kan man se en marknadspåverkan inom tekniska 

yrken men inte inom de yrkesgrupper som är kvinnodominerade .I Göteborgs stad finns det 

skillnader på logoped beroende på om man jobbar inom förskolan eller inom grundskolan, ett 

yrke där man gör samma sak men är basvärderade i  olika intervall.  

 

Jenny svara att det gjordes en stor kalibrering av yrken 2019-2020 men där det fanns vissa 

grupper som inte gjordes. Bland annat logopeder kommer i nästa steg av kalibreringen  

 

Vision tycker att det har hänt mycket från arbetsgivarens håll de senaste åren, men det är 

viktigt att det blir tydligt för politiken att det här kommer att kosta pengar. 

 

 

 

Kommunal önskar en referensgrupp med stadsledningskontoret där man kan sitta ned och 

utbyta idéer och tankar och diskutera frågor gällande BAS. Kommunal framför att det är 

oerhört viktigt att komma tillrätta med att vissa yrkesgrupper då ligger under målnivåerna, 

medan andra grupper ligger skyhögt över. Kommunal har ett yrkande om att samtliga 

yrkesgrupper ska ha nått målbilden. 

 

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

. 

  

  
 

d) Tillvaratagande av omställningsarbete och digitaliserande arbetssätt från pandemin 

 Erica Thulin Manderhjelm och Karin Tidlund informerar i ärendet. Hänvisning görs till 

presentationen.  

  

Kommunals synpunkt är att i Göteborgs stad har brister i arbetsmiljö därför att chefer och 

skyddsombud inte har rätt kompetens.  

 

SACO påtalar att det är en viktig fråga för deras medlemmar då det är framtidens 

arbetsliv. Det finns skilda erfarenheter hos medarbetare och enhetschefer och 
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verksamhetsutvecklare om vad som har fungerat och inte fungerat under pandemin. 

Saco saknar medarbetarperspektivet i den undersökning som gjorts.  

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet. 
 

 

e) Covid-19  Inget att informera om  

 

f) Form för CSG-möten/Tema-möten under våren. 

 

Titta på datumen 19 maj, 2juni och 16 juni är där det förslag som finns så är 2 juni fysiskt och 

de två andra digitalt. Det är planerat fysiska möten (på SLK) på eftermiddagarna 19 maj och 

16 juni för fackliga representanter, och det kan därför vara svårt med logistiken. Arbetsgivaren 

återkommer i frågan. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

 

§ 8 Övrig fråga: 
a)      a) Konsekvenser av ny styrmodell IT och problem vid överföring av verksamheter/Anmält       

av Vision ?? 

Vad gör vi med denna frågan? Hamnade lite utanför ordinarie CSG.. 

 

b) USB-minne medarbetarenkäten. 

Tina Liljedahl Scheel förklarar att hon kommer att lägga nio stycke usb-minnen – tre till varje 

huvudorganisation – i receptionen på stadsledningskontoret. De kommer att ligga kvar under 

mars månad så de måste hämtas innan 31 mars. 

 

 

   

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Eva Hessman avslutar mötet 

 

 

Vid protokollet 

 

  

…………………………………….. 

Anna Wilsson 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

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

Eva Hessman, Arbetsgivaren Marie Lökkeberg, Kommunal  
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…………………………….............. ………………..……………………. 

Johanna Morgensterns, Saco  Hilda Johansson, TCO 

 


