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         Central Samverkansgrupp Protokoll 7/22 Dnr 0284/22 

         (Ordinarie CSG) Sammanträdesdatum  

 2022-03-24 

 

 

          Tid:   Torsdag 2022-03-24 kl 08:30-11:10  

          Plats:       Teams-möte 

 

            Närvarande:  

Eva Hessman   Ordförande  

Tina Liljedahl Scheel Arbetsgivare  

Catarina Blomberg Arbetsgivare  

Johanna Morgensterns   Saco 

Karin Sivertz   Saco, Akavia 

Stefan Wirtberg Saco, Sveriges Ingenjörer 

Kristina Ramstedt TCO, Vision 

Tobias Rydén TCO, Vision (adjungerad till punkt 7a) 

Anne Häggendahl TCO, Vårdförbundet 

Riley Wennerberg Lärarförbundet 

Maria Guixé    Kommunal 

Sandy Westergren  Kommunal 

Marie Lökkeberg  Kommunal 

 

Föredragande: 

§ 6a Catharina Lindstedt Stadsledningskontoret 

§ 6a Helena Österman Stadsledningskontoret 

§ 7a Maria Axberg NOS 2023 

§ 7a Hanna Areslätt NOS2023 

§ 7a Lars Lindberg NOS 2023 

§ 7a Magnus Staxäng NOS 2023 

§ 7a Jonas Rönnäng NOS 2023 

§ 7b Tina Liljedahl Scheel  Stadsledningskontoret 

§ 7c Tina Liljedahl Scheel Stadsledningskontoret  

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Tina Liljedahl Scheel 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: Sandy Westergren (Kommunal), Johanna Morgensterns (Sacorådet),  

 Kristina Ramstedt (TCO, Vision) samt Riley Wennerberg (Saco/Lärarförbundet) 
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§ 4 Anmälan av protokoll  

 

§ 5 Samverkan före beslut  

Inga ärenden aktuella för samverkan före beslut vid dagens möte. 
 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

 
a) Dialog om ärenden kopplade till tystnadskultur Presentation utsänd 2022-03-17  

Catharina Lindstedt och Helena Österlind föredrar ärendet, mål, resultat av kartläggning och 

handlingsplan beskrivs 

 

Vision påtalar att visselblåsarfunktionen ska utökas men undrar hur ska vi få en kultur där 

visselblåsarfunktionen tas på allvar och att man vågar anmäla ärenden till funktionen.  

Helena Österlind svarar att det ligger i uppdraget att utöka funktionen men att man även ska 

titta på arbetssättet, men tar med sig frågan. 

 

Tina Liljedahl Scheel förklarar att en förändrad lagstiftning gör att man utökar och förändrar 

visselblåsarfunktionen. Men givetvis så ska det tas på allvar att man inte vågar att anmäla. 

 

Saco/Sacorådet påtalar 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 

administrativa arbetsuppgifter, 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. 

 

Lärarförbundet ställer sig bakom Saco/Sacorådets uttalande.  

 

Eva Hessman påtalar att det är viktigt att jobba med chefers organisatoriska förutsättningar. 

Eva fortsätter med att administration är viktigt och att man som chef behöver stödfunktioner 

runt sig så att den administrativa bördan inte blir för stor. 

 

Saco/Sacorådet svarar att man förstår att chefer behöver ha administrativa uppgifter som chef 

men att rätt stöd behöver finnas. Saco beskriver att många av deras medlemmar känner sig 

väldigt ensamma när de blir utsatta för otillåten påverkan. Upplever medarbetaren att denne 

har en tillitsfull organisation bakom sig när sådana situationer uppstår så kan man hantera 

dessa lättare. 

 

Kommunal ställer sig bakom Saco, och påtalar att det är viktigt att börja om från början. 

Vågar man inte prata om de små sakerna så vågar man inte prata om det lite större. 

 

Tina Liljedahl Scheel nämnder att det finns ett uppdrag om antalet medarbetare under sig, 

även detta handlar om chefers förutsättningar. 

 

Samverkan i CSG ska göras den 7 april,  

Underlag skickas ut till CSG den 31 mars där delar som är klara markeras. Kompletterande 

underlag skickas på måndag den 4 april där det tydligt markerats i texten vad som korrigerats, 

tagits bort eller lagts till. 
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Vision ställer sig inte positiv till att arbetsgivaren önskar frångå samverkansavtalet när det 

efterfrågas att skicka ut handlingarna till samverkansärende mindre än sju dagar före mötet. 

Vision påpekar vikten av att alla parter som undertecknat samverkan Göteborg ska respektera 

avtalet och leva upp till det som är överenskommet. Vision går med på att göra ett avsteg 

denna gång men är ytterst restriktiv och tveksam till avsteg från avtalet. 
 

 
 

§ 7 Information 

 
a) NOS-2023  

Maria Axberg redogör översiktligt vad som är aktuellt i projektet.  Signal från projektet att det 

behöver förstärkas med mer resurser gällande arkivfrågor. 

 

Vision ställer frågan om tidsplanen kommer justeras om befintliga förvaltningar får stor 

påverkan av kriget i Ukraina, eller är januari 2023 överordnat. 

Maria Axberg svarar att vi inte är där ännu men kommer att ha med den frågan i samband med 

planering framåt och får ta hänsyn till hur situationen förändras 

  

Maria berättar att man kommer att hålla ett möte den 24 mars med direktörerna gällande 

rekrytering av nyckelkompetenser så som stödfunktioner. 

 

Tina Liljedahl Scheel berättar att information, dialog och samverkan av nya tjänster kommer 

att ske i IFSG.  

 

Hanna Areslätt redogör för delprojekt verksamhet. Hänvisning görs till bildspel 

Saco påtalar att det finns en oro bland medarbetare att man tar beslut i detaljerna utan att 

redogöra med berörda medarbetare. Det är viktigt att ta med dessa i processen och göra dem 

delaktiga. Det finns en rädsla att mycket redan är bestämt.  

 

Maria svarar att man i projektet utgår från en övergripande nivå, detaljerna kommer att 

hanteras i respektive IFSG och med dialog mellan medarbetare och chef.   

Maria förtydligar att det måste vara ett fortsatt arbete med verksamhetsutveckling i de nya 

förvaltningarna under 2023 och framåt. 

 

Gällande delprojekt bemanning så beskriver Lars Lindberg kort vart i projektet man befinner 

sig. Lars fortsätter med att man nu gör en kartläggning kring nyckelkompetenser.  

Vision påtalar att man inte är så imponerad av beskrivningarna av dessa tjänster och undrar 

om IFSG kommer att få tar del av dem. 

Lars svarar att de beskrivningar som gjorts är allmänt hållna, men att man placerar där varje 

kompetens gör mest nytta. Det är låga volymer av medarbetare som är oklara. 

Det kommer att vara en workshop den 25 mars gällande rekrytering av avdelningschefer. 

 
 

Magnus Staxäng och Jonas Rönnäng redogör för delprojekt IT och förklarar att digitala 

tjänster och system ska anpassas till att stödjas den nya organisationen. Det är av stor vikt att 

se till att system fungerar innan och efter årsskiftet.  

 

Saco/Sacorådet ställer frågan kring den nya rutinen för överflytt av konton för våra 

medarbetare upphör. Risken är att man förlorar mycket information gällande behörigheter.  

 

Jonas Rönnäng svarar att man kommer att använda sig av andra tekniker i detta projekt för att 

förhindra kollision och underlätta arbetet. 
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Vision ställer frågan hur långt in i projektet som man tror att delprojekt IT behöver finnas, då 

man bedömer att vissa system kommer det att ta flera år innan man är i land. Kommer det att 

tilldelas några extra resurser för att klara det extrajobb som krävs av överflytt och anpassning i 

de nya förvaltningarna. 

 

Magnus Staxäng svarar att målet är att det ska fungera första dagen de används, men man 

släpper inte ansvaret utan under första kvartalet 2023 kan man jobba vidare med frågor som 

ännu inte är lösta, samt städa de delar som inte används för att få rena system. De frågor som 

är kvar behöver lämnas över som utvecklingsområden. 

Gällande resursfrågan så kan delprojekt IT inte svara på den frågan. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

 

b) Informationen med anledning av kriget i Ukraina 

Tina Liljedahl Scheel berättar att löpande information skickas ut kontinuerligt. Det finns två 

boenden som öppnar inom kort, det gäller Sandåskolan och Toftaåsen. Dock är trycket på 

boende inte så högt just nu, många bor hos släkt och vänner. 

Kommunal har fått till sig information om att det finns mögel i Toftaåsens boende och att den 

är utdömd och otjänlig. Arbetsgivaren svarar att man inte hört något om detta men tar med sig 

frågan. 

Eva Hessman berättar att hon varit på ett digitalt möte som SKR kallat till. Det finns en 

otydlighet i frågan om flyktingmottagandet, då det är en statlig uppgift och inte kommunernas 

ansvar. Dock landar det på kommunerna då migrationsverket inte hinner med. Kommunerna 

vill hjälpa, men måste få rätt förutsättningar för detta. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

c) Justering/former för rapportering av flex i personec. 

Arbetsgivaren återkopplar i frågan. Intraservice har informerat på flera sätt, bland annat på 

personalingången. Dock så kan informationen ha fallerat i FSG, men det är av stor vikt att 

informationen går ut till medarbetarna.  

 

Vision påtalar att det är viktigt att denna information skickas ut till förvaltningarna så snart 

som möjligt.  

 

Saco/Sacorådet för fram att signallistor skickas ut till chefen när medarbetare går in i systemet 

och gör korrigeringar manuellt och det blir mycket information för chefen att hantera. 

Saco ställer frågan hur man hanterar medarbetare som har flextid men som inte hanterar denna 

i personec. Tina svarar att det går att hantera på annat sätt i särskilda fall. 
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

§ 8 Övriga frågor 
a) Det har för oss fackliga blivit allt tydligare att arbetsgivaren har fattat ett flertal beslut inom 

projektet STADIG, utan att vare sig informera, ha dialog, eller partssamverka detta med oss 

fackliga. Vi vill att styrgruppen för projektet STADIG kommer till CSG och redogör för 

beslutsprocessen i projektet, samt var och när arbetsgivaren partsamverkat med fackliga före 

beslut.”  

 

Catarina Blomberg återkopplar i frågan men det svar hon fått från Catarina Helgesson Björk 

på Intraservice. Catarina H-B har stämt av med projektledare i STADIG samt Gitte Caous som 

är ordförande i styrgruppen: 
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På Intraservice och på de sex förvaltningarna har det löpande varit uppe information både på 

LSG och FSG under hela tiden projektet varit igång där vi informerat om det pågående 

arbetet i projektet och vilka förslag och inriktningar som man arbetar med. Inga beslut är 

ännu tagna utan det är fortfarande förslag som bereds av projektet. Inom kort kommer FÖS 

bildas med uppstart under april där samverkan kommer ske.  

Projektet har även haft även separata dialoger med de fackliga representanterna gällande 

upplägget vi några tillfällen.   

Om man har fortsatta frågor får man beskriva vilka beslut som man isåfall anser är fattade 

och återkomma med specifika frågor om det.  

Om CSG vill ha en dragning och en lägesrapport kan ni vända er till Christina Thorden som 

är projektledare och anställd på Socialförvaltningen Nordost.   

 

Saco/Sacorådet har svårt att instämma i bilden som Intraservice ger. Saco har pratat med 

fackliga företrädare på Intraservice som inte säger sig fått ta del av information och dialog. 

Information har istället lämnats som Beslut om flytt. som beskriver en otydlighet och att 

beslut redan tagits i frågan och fortsätter med att säga att det pågår en personalflykt. Saco vill 

att projektet ska komma till CSG för en dragning. 

 

Vision instämmer i Sacos uttalande, och påtalar att det upplevs vara en personalflykt på 

Intraservice där medarbetare inte känner sig säkra på sitt arbete. 

 

Även Kommunal instämmer i detta, efter att ha tagit del av de handlingar som finns. 

 

Arbetsgivaren och fackliga organisationer är överens om att bjuda in representanter från 

projektet till nästa CSG.  
  

 

b) Flytt av Konto/Anmält av Saco/Sacorådet. 
 

Ny rutin för flytt av konto – en anställning ett konto, där undantag ej är specificerade. Saco 

påtalar att det är flera som har flera konton så som politiker och fackliga företrädare. Det finns 

en  risk för förlust av information med denna nya rutin. 

 

Tina Liljedahl Scheel svarar att det kommer att bli en annan teknisk lösning i NOS 2023, men 

att i samband med omorganisationen så avslutas anställningen och det läggs upp en ny i den 

nya förvaltningen. 
  

c) Var hittar man CSG-protokollen / Anmält av Vision 

Catarina Blomberg svarar att protokollen ligger på Personalingången i fliken Samverkan 

Göteborg. Arbetsgivaren ber Intraservice även lägga en hänvisning på sidan för Medarbetare 

på personalingången. 
 

 
 

  

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Tina Liljedahl Scheel avslutar mötet 

 

 

Vid protokollet 
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…………………………………….. 

Anna Wilsson 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

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

Tina Liljedahl Scheel, Arbetsgivaren Sandy Westergren, Kommunal  

 

 

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

Johanna Morgensterns, Saco  Kristina Ramstedt, TCO, Vision 

 

 

 

…………………………………… 

Riley Wennerberg, Lärarförbundet 

 

 


