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         Central Samverkansgrupp Protokoll 3/21 Dnr 0284/21 

         (CSG) Sammanträdesdatum  

 2021-02-11 

 

 

          Tid:   Torsdag 2021-02-11 kl 08:30-11:30  

          Plats:       Teams-möte 

 

  

          Närvarande:  

 Eva Hessman Ordförande  

  Tina Liljedahl Scheel   Arbetsgivare 

Catarina Blomberg Arbetsgivare 

Anna Wilsson Sekreterare 

Bengt Ekberg   Saco 

                     Eva Karlefjärd Saco 

Karin Siverts Saco   

Hilda Johansson TCO, Vision 

                     Andrea Meiling TCO, Lärarförbundet 

Sandy Westergren  Kommunal 

 

           Frånvarande: 

  

Anne Häggendahl TCO, Vårdförbundet 

Gunnar Valinder   Saco 

  Johanna Morgensterns  Saco  

Winnie Kavsjö  Kommunal  

Marie Lökkeberg  Kommunal 

 

 

 

 

 

Protokollets omfattning: §1–§9 

  

 

§ 1 Mötet öppnas 

 

Eva Liljedahl Scheel 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), Karin Sivertz (Saco), Hilda Johansson 

(TCO) 

 

 

§ 4 Anmälan av protokoll  

Protokoll från 2020-12-03, 2020-12-17 samt 2021-01-21 är justerade och ligger i 

databasen. 

 

 

§ 5 Samverkan före beslut  

a) Översyn HR-processer (dnr 1224/19) Handling utsänd 2021-02-04 

Stefan Granlund föredrar om ärendet. 

Förslaget är att den processledning för HR-frågors som idag ligger på Intraservice ska 

flyttas över till kommunstyrelsen.  

 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

 

Samverkan är genomförd i enighet 

 

 

b) Utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i 

staden med avseende på förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns 

för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn (dnr  0850/20) Handling 

utsänd 2021-02-04 

 

Britta Timan och Lisa Jacobsson Flöhr föredrar ärendet.  

Dialog har förts i arbetsgrupp, en facklig referensgrupp, fokusgrupp samt 

organisationen för maskrosbarn. 

Dialog förs om innehållet och slutsatserna i rapporten. 

Vision antecknar till protokollet att detta arbete måste få kosta pengar, Vision ser stora 

svårigheter för förvaltningarna med anledning av resurstilldelningen i Budget 2021 

som beslutats av politiken och som innebär att neddragningar behöver göras i 

socialförvaltningarna  
Saco framför att det är en gedigen utredning som är väl genomförd, det har varit en 

god, ömsesidig och värdefull facklig dialog och en bra samverkan. Arbetsgivaren 

instämmer med detta, utredarna framför att det varit värdefull dialog i ärendet. 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Samverkan är genomförd i enighet 
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§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

Ingen punkt är anmäld 
 

 

§ 7 Information 

a) Uppdrag från kommunfullmäktige. Utreda arbetsrehabiliteringens organisatoriska 

tillhörighet (dnr 1434/20) Handling utsänd 2021-02-04 

 

Karin Magnusson föredrar ärendet. Uppdraget avser beslut i kommunfullmäktige 

2020-10-15 § 12. Beslut i samband i med fastställandet av de fyra socialnämnderna. 

Ska tas upp för fördjupad dialog i CSG 2021-03-11 för att sedan samverkas  

2021-04-29. 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

 

b) Projekt - förutsättningar för bolagisering av skolfastigheter Handling utsänd  

2021-02-04 

Patrik von Corswant föredrar ärendet. 

 

Ett uppdrag som stadsledningskontoret fick genom kommunfullmäktiges budget 2020.  

Uppdraget genomförs i projektform, som leds och styrs av stadsledningskontoret. 

Återrapportering till kommunstyrelsen under våren. 

 

Lärarförbundet vill ha till protokollet att de gärna vill att nybyggnation, drift och 

underhåll skall bättre, effektivare och billigare. Däremot oroar vi oss över att det kan 

bli kostnadsdrivande då prislappen kan öka när frågan väl ligger där. Hur ser 

erfarenheterna ut på de skolfastigheter idag som finns i bolagsform. Det gäller 

framförallt underhåll, drift samt hyreskostnader. Hyreskostnaderna får inte utarma det 

arbete som skall skötas i skolorna. Saco, kommunal och Vision ställer sig bakom 

detta. 

 

Patrik svarar att tanken inte är att det ska vara kostnadsdrivande utan enbart mer 

effektivt, och att man får utreda förutsättningarna för det. 

Lärarnas riksförbund påtalar att Älvstranden äger flera av gymnasielokaler där UBF 

har erfarenhet av långa handläggningstider där ingen vill ta vid exempelvis 

renoveringsarbete samt en uppfattning om höga kostnader. 

 

Saco ställer frågan vad facknämndsutredningen som var uppe på KS 2021-02-10 

skulle få för påverkan på detta uppdrag? Eva Hessman svarar att yrkandet kom i 2021-

02-05 och nu startar ett arbete på SLK för att se hur frågan kan tas om hand. Finns nu 

många frågor att ta in här och arbetsgivaren får återkomma i frågan. 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

Informationen antecknas till protokollet 
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c) Covid-19  

Catarina Blomberg informerar i ärendet. 

Catarina upprepar att Göteborgs stads medarbetare kommer att kunna vaccinera sig på 

betald arbetstid. Vaccination utförs av Västra Götalandsregionen.  

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund framför önskemål att lärare ska kunna få 

vaccination från VGR på sina arbetsplatser. 

Parterna har dialog om arbetsformer för förberedelser och utvecklingsarbete gällande 

arbete hemifrån med anledning av pandemin, arbete hemifrån eller från annan plats i 

andra fall, samt frågan om distansarbete. 

Parterna är överens om arbetsformerna. 

 

 

Eva vill uppmärksamma om att det finns en ny riktlinje för krishantering i staden efter 

beslut i januari. Arbetet med krisarbetet ska nu förhålla sig till den nya riktlinjen. 

Arbete måste nu göras ute i förvaltningar och bolag utefter detta nya be. 

Lägesbildsapportering kommer från nästa vecka att göras en gång i veckan på 

tisdagenar till kommunstyrelsen.  

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

 

§ 8 Övrig fråga: 

a) Då annan stor offentlig arbetsgivare har fattat beslut om att teckna en kompletterande 

olycksfallsförsäkring för medarbetare som arbetar hemma vill Saco åter lyfta frågan 

om Göteborgs Stad har för avsikt att göre detsamma. 

 

Dialog förs kring AFA´s försäkringsskydd vid arbetet i hemmet.  Arbetsgivaren 

bedömer att utifrån att försäkringen redan idag täcker huvuddelen är intentionen inte 

att komplettera med tilläggsförsäkring 

 

 

 

 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Eva Hessman förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
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…………………………………….. 

Anna Wilsson 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

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

Eva Hessman, Arbetsgivaren Sandy Westergren, Kommunal  

 

 

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

Karin Sivertz, Saco Hilda Johansson, TCO  

 

 

 


