
Sida 1 av 7 
 

 

 

 

         Central Samverkansgrupp Protokoll 8/22 Dnr 0284/22 

         (Ordinarie CSG) Sammanträdesdatum  

 2022-04-07 

 

 

          Tid:   Torsdag 2022-04-07 kl 08:30-11:10  

          Plats:       Teams-möte 

 

            Närvarande:  

Eva Hessman   Ordförande tom punkt 7e samt 8a.  

Catarina Blomberg Arbetsgivare, ordförande från punkt 7f samt 8b 

Anna Wilsson Sekreterare 

Johanna Morgensterns  Saco/Sacorådet 

Karin Sivertz   Saco/Sacorådet 

Kristofer Astemo Saco/Sacorådet 

Hilda Johansson TCO, Vision 

                     Zara Blidevik TCO, Vision (adjungerad) 

Anne Häggendahl TCO, Vårdförbundet 

Andrea Meiling Lärarförbundet 

Margareta Åvall  Kommunal 

Sandy Westergren  Kommunal 

Marie Lökkeberg  Kommunal 

 

Föredragande: 

§ 5a Catharina Lindstedt Stadsledningskontoret 

§ 5a Helena Österman Stadsledningskontoret 

§ 7a Maria Axberg NOS 2023 

§ 7a Lars Lindberg NOS 2023 

§ 7b Bodil Olofsson Intraservice 

§ 7c Carina Helgesson Björk Projektet STADIG 

§ 7c Christina Thordén Projektet STADIG 

§ 7d Patrik Lindberg Stadsledningskontoret 

§ 7d Martina Lesser Stadsledningskontoret 

§ 7e Linnea Widman Stadsledningskontoret 

§ 7f Karin Bryngelsson Stadsledningskontoret 

§ 7g Karin Magnusson Stadsledningskontoret 

§ 7e Catarina Blomberg 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 utses: Sandy Westergren (Kommunal), Johanna Morgensterns (Sacorådet),  

 Hilda Johansson (TCO, Vision) samt Andrea Meiling (Saco/Lärarförbundet) 

 

§ 4 Anmälan av protokoll  

 

§ 5 Samverkan före beslut  
a) Samverkan av ärenden kopplade till tystnadskultur 

Catharina Lindstedt och Helena Österlind föredrar för ärendet.  

 

Lärarförbundet vill ha till protokollet att tjänsteutlåtandet är bra, men det krävs resurser för 

efterlevnad. 

Tjänsteutlåtandet får inte bli en mapp i en dator eller gömt i en hylla, utan måste bli ett aktivt 

processverktyg för att börja komma tillrätta med tystnadskulturen. Det kommer att ta tid 

därför behöver vi varje år följa upp frågan upp samt föra in i årshjul för SAM. Frågan bör 

sedan analyseras på varje FSG och även föras tillbaka till CSGs bord. 

 

Saco/Sacorådet tillsammans med Kommunal vill ha till protokollet att den interna 

tystnadskulturen i staden påverkar situationer kring otillåten påverkan, samt att detta är tätt 

sammankopplat till arbetsmiljö. Så länge kritik tystas ner och inte anses tillåtet så kommer det 

finnas en tystnadskultur. En tillitsfull organisationskultur är oerhört viktigt, på alla nivåer. 

Detta ärende är också tätt kopplat till chefers organisatoriska förutsättningar, där det hela tiden 

läggs fler och fler arbetsuppgifter på chefer utan att mer resurser tillförs. Detsamma gäller 

medarbetare, som hela tiden ska ha fler arbetsuppgifter, t ex administrativa, utan att mer 

resurser ges. 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. Våra medlemmar 

känner sig ensamma när de blir utsatta och måste kunna känna att de har en organisation de 

kan lita på i ryggen. Vi ser många positiva delar i de program och insatser som är kopplade till 

tystnadskultur, men känner en stor oro kring vad merarbetet med att följa dessa kommer 

innebära för våra medlemmars arbetsmiljö, om inga extra resurser tilldelas förvaltningarna. 

Ytterligare ansvar läggs på chefer och medarbetare som redan idag har svårt att hinna med 

sina arbetsuppgifter. Om Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare krävs att centrala 

medel tillförs förvaltningarna så att de har en chans att ge medarbetarna en balans mellan krav 

och resurser. Annars riskerar staden att dels förlora kompetenta och erfarna medarbetare, dels 

få svårt att rekrytera nya. Det är positivt att ledande politiker ser vikten av att utreda 

förekomsten av tystnadskultur och otillåten påverkan samt att man vill arbeta vidare med 

insatser kring detta, men om inga extra resurser tillförs riskerar de goda intentionerna att bidra 

till att staden får en försämrad arbetsmiljö som, istället för att attrahera, skrämmer bort 

kompetens.” 

 

Saco/Sacorådet tillägger man i underlaget skriver om hur man ska stoppa otillåten påverkan, 

och frågade arbetsgivaren hur man ska hantera otillåten påverkan innan den helt är stoppad? 

 

Vision ställer sig bakom Saco/Sacorådets och Kommunals inspel. Det är viktigt alla 

förvaltningar jobbar med denna fråga och att det inte är valfritt då problemet finns i samtliga 

förvaltningar. Den interna tystnadskulturen gör att den externa tystnadskulturen blir mer 

svårhanterlig. Av de medarbetare som sitter på mest information har många en misstro och 

brist på tillit mot organisationen vilket gör att de inte har tilltro till arbetet som gjorts. Dessa 

medarbetare uttalar sig inte i workshops och intervjuer om det inte är en extern part som håller 

i arbetet. I vissa förvaltningar där arbetet kommit långt har våra medlemmar bristande tillit till 
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de som har blivit utsedda till att leda arbetet. De anser de personer som valts vidmakthåller 

tystnadskulturen och länge har varit en del av det. 

 

Eva Hessman påtalar man får inte ge upp denna fråga och att det är viktigt att den kommer 

upp på bordet, och att arbete genomförs i alla förvaltningar och bolag, anpassat till behoven i 

organisationen. 

 

Saco/Sacorådet ställer frågan gällande urval kring den remissrundan som gjorts. Är tanken att 

den ska gå ut brett på remiss? 

Helena svarar att remissen kommer att gå ut till alla stadens förvaltningar och bolag. 

 

Saco/Sacorådet påtalar att det är bra att en metodhandbok, men behöver bli mer känd över 

staden och det behöver finnas utrymme i sitt arbete för att kunna använda den.  

 

Samverkan är därmed fullgjord. 
 

 

 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

 

§ 7 Information 

 
a) NOS-2023 

Maria Axberg redogör för aktuell övergripande status och förklarar att projektet går in i ett 

nytt skede i processen. Från att fram tills nu bygga upp projektet utifrån tidigare erfarenheter 

och besluten, så är nu nästa steg att påbörja planering och genomförande av projektet. 

Respektive IFSG är igång och de fyra direktörerna är på plats. Ambitionen är att ha första 

nivån organisationsstruktur och första nivån chefer klart före sommaren. 

 

Lokalfrågan är aktuell och detta kommer att komma upp i ett senare skede på IFSG och CSG. 

 

Maria fortsätter med att berätta om de orosmoln som kan påverka projektet. Bland annat är det 

att tiden är knapp med processen kring rekrytering av ledning och stödfunktioner som ska vara 

klart innan sommaren., Ukrainakriget är en potentiell oro men har inte en direkt påverkan på 

projektet, dock oroar och tar kraft i befintliga nämnder. Vidare så är kommunikation och 

behov av information något som oroar, extra resurser har dock tillsatts gällande 

kommunikation.  

 

Lars Lindberg berättar att alla IFSG har startats upp. De kommer att ha möten varannan vecka 

framöver.  

Förslag på prioriterade kritiska funktioner visas. (Se presentation) 

Anders Ramsby är samordnande direktör i samordnande SSG. 

 

Saco/Sacorådet påtalar att kommunikation är viktigt, och att de får till sig från medlemmar att 

informationen från projektet är tunn. Vidare så berättar Saco att det florerar en del rykten, 

därav är det av stor vikt att projektet informerar så mycket som möjligt. Kanske skriva när ny 

information ska läggas ut på förändringssidan samt notera status på den information som läggs 

ut – är det beslutat och klart? Ett medskick till projektet är också att vara snabb med att gå ut 

med det som är beslutat och att vara tydlig med att det endast är det som står på Intranätet som 

är beslutat, står det inte där så är det inte klart. Arbetsgivaren måste också komma ihåg att alla 

medarbetare i organisationen har inte tillgång till Intranätet på ett enkelt sätt, utan man måste 

informera dessa på andra sätt. Annars finns det en risk för ytterligare ryktesspridning. 

Projektet får frågan om kartläggning av medarbetare och är det bara chefer som har kontaktats 

kring detta. Maria svarar att man inte är där i projektet ännu. 
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Vidare frågar Saco/sacorådet anställningsnummer att ändras? Och kommer anställningen 

att ändras för anställda över 68 år? 
Lars Lindberg svarar att anställningen kommer att löpa på. 

Saco/Sacorådet undrar över hur representationen ska se ut i SSG gällande frågor som berör 

alla IFSG. 

Lars tar med sig den frågan. 
 

 

   

 

 
 

Vision ställer frågan kring kommunikation om det finns det någon funktion som gör att man 

kan prenumerera på sidor på Intranätet.  Maria tar med sig frågan, dock läggs information ut 

på respektive nuvarande förvaltnings intranätssida, så man måste inte gå in på 

förändringssidan.  

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

 

 

b) Information med anledning av att användandet av att stämpelklockor kommer att försvinna 

 

Bodil Olofsson informerar att stämpelklockorna kommer att försvinna i november 2022. 

Anledningen till att stämpelklockorna stängs ner är att det idag finns andra vägar att ”stämpla” 

ex via mobilen eller i dator samt att det inte finns något serviceavtal på klockorna, Den enda 

synpunkten som inkommit är från Lokalförvaltningen som vill ha en förberedelsetid, därför 

blev det nov i stället för september som det var tänkt från början.  

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

c) Information från projektet Stadig 

Carina Helgesson Björk och Christina Thordén från projektet informerar i ärendet. 

Saco/Sacorådet berättar att fråga har ställts på FSG på Intraservice gällande projektet, men 

fick då svaret att inget är beslutat i frågan och att man ännu befinner sig på startnivå. Dock har 

det några dagar senare vid ett möte med en arbetsgrupp gått ut information till medarbetare om 

att de kommer att flyttas men man vet ännu inte till vilken förvaltning och att ingen 

information har getts tidigare. Detta är inte ett korrekt förfarande, Saco/Sacorådet fortsätter 

med att säga att det först efter påtryckning från fackligt håll bildas en FÖS. Att personal ska 

flytta från Intraservice har inte varit uppe för korrekt samverkan, inte heller har det gjorts 

några riskbedömningar.  

 

Vision håller med om det som Saco/Sacorådet nämnt ovan och framför nu att medlemmar 

undrar hur de kan få inflytande i frågan.  

 

Christina Thordén och Carina Helgesson Björk delar inte de fackligas upplevelse gällande 

projektet. På det möte som det hänvisas till ovan gick det ut information om att det finns en 

inriktning som projektet sedan ska utreda för att se hur det praktiskt möjligt skulle kunna 

genomföras. Detta framkommer tydligt i det textmaterial som kommunicerats ut. Projektet 

STADIG har varit uppe för löpande information på berört LSG, det är också där som den 
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huvudsakliga dialogen med fackliga har skett. Det har nu bildats en FÖS, där dialog har skett 

och det är också där samverkan kommer att ske 
Deadline för riskbedömningar är 21 april.  

 

Saco/sacorådet tackar för informationen. Dock skiljer den mycket från den informationen som 

medlemmarna berättar att de har fått till sig. Det vore bra om man pratar med arbetsgruppen 

om hur kommunikation/information har genomförts och ska genomföras framåt, samt 

uppmanar projektet att prata med LSG/FSG/arbetsgruppen och berörda förvaltningar.  

Christina håller med om att information är A och O och delar Saco/Sacorådets uppfattning om 

att kommunikation är en viktig del. Christina informerar om att de projektmöten som hålls 

gällande STADIG sker fysiskt på plats för att man ska kunna ha mellanmänskliga möten och 

möjlighet att ställa frågor 
 

Informationen antecknas till protokollet 

 

d) Civilt försvar 

Patrik Lindberg och Martina Lesser informerar i ärendet. Hänvisning görs till visad 

presentation.  

  

 

Bildspelet skickas ut till CSG.      

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

e) Implementera drogtester vid nyrekrytering till säkerhetsklassade tjänster, pilotprojekt, 

Kretslopp och Vatten Presentation utsänd 2022-03-31 

Linnea Widman informerar i ärendet. Hänvisning görs till utsänd presentation. 

Linnea beskriver bakgrunden till piloten. Planen är att de ska påbörja piloten i maj och 

slutföras i november. Utvärdering kommer att överlämnas till Stadsledningskontoret i slutet av 

november 2022.  

Vision påtalar att för att hitta en person som använder droger så räcker det inte med endast ett 

planerat test. Visions medlemmar inom socialtjänsten har stor erfarenhet av att arbeta med 

droganvändare och tror att detta sätt endast kommer att ta tid och kosta pengar. 
Kommunal framför att de ser positivt till drogtesterna som de upplever har gett bra kontroll 

och uppföljning inom Kretslopp och vatten. 

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet.  

 

f) Aktuellt i programmet Attraktiv Arbetsgivare Presentation utsänd 2022-03-31 

Karin Bryngelsson gör en dragning om vad som är aktuellt i programmet.  

Inbjudan har skickats till representanter i HR-referensgrupp för en fördjupad dialog vilken 

kommer att hållas den 8 juni på Stadsledningskontoret. 

 

Lärarförbundet vill ha noterat till protokollet att programmet för Attraktiv arbetsgivare måste 

arbeta mer med behållande perspektiv. 

Insatser måste få kosta. Vi vet från fackligt håll att kollektivavtal är viktiga om de ger bättre 

förutsättningar. Staden måste våga titta på detta tex i behållandeperspektiv 80-90-100 alt 80-

80-100. Samt goda förutsättningar att kunna fortsätta arbeta längre för alla äldre medarbetare.  

Nollvision i kostnader måste bort om man vill behålla o rekrytera fler kompetenta 

medarbetare. 

Utveckla och ge goda förutsättningar till att kunna göra ett gott jobb använd AML på riktigt 

och ge alla en god löneutveckling.  

Detta uttalande ställer sig både Kommunal’, Vision, Saco/Sacorådet bakom 
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Saco/Sacorådet fortsätter med att säga att det räcker inte att bara rekrytera personal, vi måste 

få folk att stanna kvar. På flera håll i staden ser vi att arbetsgivaren gör förändringar som 

inte bidrar till att staden blir mer attraktiv för medarbetare. Vi ser också att 

löneutvecklingen avstannar en bra bit innan 55 års ålder, vilket inte bidrar till att 

kompetent och erfaren personal stannar kvar. En del tjänster behöver annonseras ut 

flera gånger för att få behöriga sökande, vilket visar att staden inte är attraktiv 

 

Karin håller med om att behållandeperspektivet är väldigt viktigt. Vi måste jobba med 

frågorna så att medarbetare vill och orkar stanna kvar.  

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

 

g) Remiss SOU 2021:93 samsjuklighetsutredningen Presentation utsänd 2022-03-31 

Karin Magnusson informerar i ärendet. 

 

Saco/Sacorådet påtalar att det är viktigt att lyssna på remissinstanserna. Det finns en farhåga 

att det kommer att bli en ökad arbetsbelastning och stora förändringar för våra medlemmar 

som man inte ställer sig så positiv till. Det kan bli komplicerat att arbetsgivaren väljer att 

tillstyrka när inte medarbetarnas synpunkter har inte tagits med i remissvaren. Det kan vara 

värt att tänka på, om det finns en risk att arbetsgivaren går åt ett håll och medarbetarna åt ett 

annat håll. 

 

 

Vårdförbundet ställer sig bakom Saco/Sacorådet. Det måste finnas en tydlig gränsdragning 

mellan kommunen och regionen, en del hamnar på kommunens bord som egentligen inte ska 

hamna där. Man måste även titta på den ekonomiska aspekten. 

 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

h) Information med anledning av kriget i Ukraina 

Catarina Blomberg har inget mer att tillägga än den information som går ut från 

samordningsgruppen på SLK Punkten behålls som stående punkt på CSG. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

§ 8 Övriga frågor 
a) Tema 21 april. Catarina Blomberg informerar om att några av dem som jobbar med projektet 

för digitalisering har fått andra uppgifter, och behöver mer tid på sig för det Tema-möte som 

ska hållas tillsammans med CSG. Önskar därför byta dag för tema från 21 april till 2 juni.  

Anna Wilsson skickar ut ny kallelse. 

 

b) Arbetsgivarens deltagande i frihamnsdagarna/ Fråga ställd från Kommunal.  

Eva Hessman svarar att vi inte har någon gemensam hållning i staden att vara med, dock finns 

det förvaltningar och bolag som deltar.  
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§ 9 Mötets avslutande 

 

Eva Hessman avslutar mötet 

 

 

Vid protokollet 

 

  

…………………………………….. 

Anna Wilsson 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

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

Eva Hessman, Arbetsgivaren Sandy Westergren, Kommunal  

 

 

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

Johanna Morgensterns, Saco/Sacorådet  Hilda Johansson, TCO, Vision 

 

 

 

…………………………………… 

Andrea Meiling, Lärarförbundet 

 

 


