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         Central Samverkansgrupp Protokoll 1/22 Dnr 0284/22 

         (Ordinarie CSG) Sammanträdesdatum  

 2022-01-20 

 

 

          Tid:   Torsdag 2022-01-20 kl 08:30-11:30  

          Plats:       Teams-möte 

 

            Närvarande:  

Eva Hessman  Ordförande  

Tina Liljedahl Scheel Arbetsgivare (ordförande från punkt 7c)  

Catarina Blomberg Arbetsgivare  

Anna Wilsson Sekreterare 

Johanna Morgensterns   Saco 

Karin Sivertz   Saco 

Kristofer Astemo Saco 

Hilda Johansson TCO, Vision 

Kristina Ramstedt TCO, Vision ersättare, adjungerad till mötet 

Anne Häggendahl TCO, Vårdförbundet 

                     Peter Olsson  TCO, Lärarförbundet  

Margareta Åvall  Kommunal 

  

 

Föredragande: 

§ 5a Tina Liljedahl Scheel Stadsledningskontoret 

§ 5a Catarina Blomberg Stadsledningskontoret 

§ 5b Åsa Jahnson Stadsledningskontoret 

§ 5b Frida Fagerkranz Stadsledningskontoret 

§ 5c Helena Österlind Stadsledningskontoret 

§ 6a Lisa Jacobsson Flöhr Stadsledningskontoret 

§ 7a Maria Axberg NOS 2023 

§ 7a Lars Lindberg NOS 2023 

§ 7b Helena Österlind Stadsledningskontoret 

§ 7c Catarina Blomberg Stadsledningskontoret 

   

 

  

 

§ 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-b 
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§ 3 Utseende av justerare  

Till justerare utsågs: Margareta Åvall (Kommunal), Johanna Morgensterns (Saco),  

Hilda Johansson (TCO) 

 

§ 4 Anmälan av protokoll  

Protokoll från 2021-12-16 anmäls till protokollet 

 

§ 5 Samverkan före beslut  

 

 
a) NOS 2023 (denna punkt behöver omedelbar justering) Handling utsänd 2022-01-13 

• Bemanningsprinciperna  

 

Frågan har tidigare varit uppe för dialog i CSG på extramöten och ordinarie CSG-möten 2021-

09-15, 2021-11-11, 2021-11-25 samt 2021-12-13. 

 

Saco framför synpunkter kring rekryteringsförfarandet av chefer i nivå 2. (punkt 2.2 och 2.3), 

och vill att det ska vara samma förfarande som i NN21 där enbart chefer över chef hade 

möjlighet att söka dessa tjänster. I det dokument som arbetsgivaren presenterar idag så kan 

alla som har en grundtjänst som chef söka tjänst i nivå 2. Men i de tjänster som går ut så 

kommer det att finnas en kravprofil och enbart de som har tillräckliga kvalifikationer för just 

den tjänsten kan söka den.  

Arbetsgivaren påtalar att man i omorganisationen vill göra en förändring och därför ser detta 

som en möjlighet att göra det. 

Saco förstår att man eftersträvar en förändring som de anser att det finns goda skäl till, men 

tror att man uppnår det på ett bättre sätt genom att annonsera externt och därmed öppna upp 

för fler sökanden. 

Arbetsgivaren och Saco är oeniga i punkt 2.2 och 2.3 men alla fackliga organisationerna är 

eniga i övrig. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad. 

 

Samverkan är fullgjord i oenighet. 

 

 

• Partsamverkan inför förändrad organisation för förvaltningar med uppdrag gällande 

stadsutveckling (NOS2023) handling utsänd 2022- 01-13 

Catarina Blomberg presenterar kort förslaget till samverkansorganisationen. 

 
Frågan har tidigare varit uppe för dialog i CSG på extramöten och ordinarie CSG-möten 2021-

09-15, 2021-11-11 samt 2021-11-25  

 

CSG inrättar fyra Särskilda samverkansgrupper (CSG) benämnda Interim FSG för de blivande 

förvaltningarna  

- med ansvar för fysisk planering  

- med ansvar för exploatering 

- med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark  

- med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader 

 
Utöver det inrättar CSG en Särskild samverkansgrupp (SSG) för samordning av aktuella 

frågor i flera Interim FSG. 
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Parterna är överens om principer i enlighet med dokument Partsamverkan inför förändrad 

organisation för förvaltningar med uppdrag gällande stadsutveckling (NOS2023). Dokumentet 

biläggs protokollet. 

 

Punkten förklaras omedelbart justerad 

 

 

 

 

 

b) Implementering av ny styrmodell för styrning, samordning och finansiering av digital 

utveckling och förvaltning dnr 0437/20 presentation utsänd 2022-01-13 

 

Åsa Janson och Frida Fagerkranz gör en dragning om ärendet. Hänvisning görs till bildspelet. 

 

Vision påtalar vikten av tydlighet vid implementering av modellen. De ger exempel på en 

förvaltning som kommunicerat frågan som om den varit beslutad.  

Vision påtalar att det vara många synpunkter på planen när ärendet var uppe för dialog 2021-

12-16 och undrar om man tagit hänsyn till dessa.  

Åsa och Frida svarar att flera av de synpunkter som framfördes tas med in i det praktiska 

arbetet med genomförandet.  

 

Saco framför att det är bra att vi ska ha två temamöten här på CSG under 2022 (21 april, 17 

november). Det finns en oro att det inte finns tillräckliga resurser för att arbeta med modellen 

ute i förvaltningarna. 

             

 

Samverkan är fullgjord 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

 

 

c) Barnrättsplanen dnr 1109/20 Handling utsänd 2022-01-13 

 

Helena Österlind gör en dragning om ärendet. Hänvisning görs till utsänd handling. 

SACO påtalar att det är av yttersta vikt att verksamheterna får rätt resurser för att kunna 

genomföra detta de utökade uppdrag som planen innebär. SACO är samtidigt tydlig med att 

det är väldigt bra att det finns en barnrättsplan. 

SACO nämner lärare, som möter alla barn, samt socialsekreterare inom barn och unga som 

exempel på personal som redan idag har en ansträngd situation gällande arbetsbelastning. 

SACO betonar elevhälsans svårigheter med hög personalomsättning och svårigheter att 

rekrytera erfaren personal. Påtalar vidare att det idag inte finns förutsättningar för 

medarbetarna att uppnå barnkonventionen och att politikerna måste ha ett barnperspektiv när 

de lägger sin budget.” 

Vision ställer sig bakom SACOS synpunkter, och önskar ha mer konkreta exempel i planen 

för att se hur den ska göra skillnad. Vision påpekar på att det finns livsskillnader för barn 

beroende på vart man bor geografiskt. Vision tillägger att det i staden finns brister i samarbete 

mellan socialtjänst, polis, fritid och skola och att insatserna inte har effekt på de mer komplexa 

ärendena 

Vårdförbundet instämmer med Saco och Vision, och påtalar att situationen för 

skolsköterskorna är ansträngd och lägger man på fler arbetsuppgifter så blir det inte bra i 

utförandet. 
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                   Punkten förklaras omedelbart justerad. 
 

        Samverkan är genomförd i enighet. 

 

                   Presentationen biläggs protokollet 
 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

 
a) Handlingsplanen för att staden inte ska ha några utsatta områden dnr 1669/20 Handling utsänd 

2022-01-13 

Lisa Jacobsson Flöhr förklarar arbetsprocess och samverkan. Hänvisning görs till presentation. 

CSG har dialog i ärendet.  

Vision saknar skrivning om hur stadsbyggandet påverkar utsatta områden, och det nämns inte 

hur staden ska byggas upp mer hållbart. Förbundet framför att vi behöver se vad vi har idag 

och jobba med det, inte skapar nytt. Vision fortsätter med att de upplever ett bristande 

samarbete mellan socialnämnderna, funktionsstöd och polisen och man behöver jobba mer 

med det istället för att jobba med nytt. 

Saco instämmer med Vision och påtalar att det är viktigt att inte bara ålägga förvaltningar nya 

uppdrag, utan också tillföra resurser för att krav och resurser ska matcha varandra. 

 

 

Lisa svarar att tanken inte är att föreslå nya saker utan ta till fasta på det som redan finns och 

utveckla. Lisa fortsätter med att påtala att samarbetet är oerhört viktigt och är ett arbetssätt 

som alltid ska finnas och därför finns det inte med i handlingsplanen, däremot kan det behövas 

förstärkas i texten.  

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

 
 

§ 7 Information 
a) NOS-2023  

Maria Axberg som är huvudprojektledare för NOS2023 samt Lars Lindberg som är 

delprojektledare för bemanning presenterar sig. 

Projektorganisation, delprojektledarna samt mötesstrukturen presenteras.  

Saco ställer frågan om delprojektledarna jobbar de heltid inom projekt? Maria svarar att de 

flesta jobbar heltid, inom delprojekt bemanning jobbar projektledarna inte heltid med istället 

är de två stycken. 

Saco undrar vilken information man går ut med från centralt håll till förvaltningarna. Det har 

kommit till Sacos kännedom att det i någon förvaltning bland annat inrättas nya chefstjänster 

mm. Eva Hessman svarar att budskapet från centralt håll att den ordinarie verksamheten ska 

fungera. Det är viktigt att vi inte tappar kompetens i staden och lösningar får inte vara 

temporära lösningar i väntan på omorganisationen. Viktigt att det lyfts i styrgruppen om man 

behöver göra förändringar i befintliga förvaltningar. 

Saco frågar om befintliga direktörer kommer stämma av med styrgrupp vid tillsättning av 

högre chefer under 2022?  
 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

Presentationen biläggs protokollet. 
 

b) Tystnadskultur dnr 1199/21 Presentationen utsänd 2022-01-13 
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Helena Österlind föredrar ärendet. Hänvisning görs till bildspel. Ärendet tas upp för 

information på dagens möte, för dialog 24 mars för att sedan samverkas den 7 april 

Efter dialog i CSG beslutas det att Helena kommer tillbaka för ytterligare ett dialogtillfälle den 

10 mars.  

 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 
 

c) Covid-19 

Catarina Blomberg redogör för aktuella uppdateringar på Covid-sidan på stadens intranät. 

Aktuellt nu är bland annat ändrade rekommendationer gällande karantän vid smitta och ny 

period för undantag från kravet på läkarintyg dag 8-14 i sjuklöneperioden 

 

Saco påtalar att många i staden är sjuka och det är aktuellt med förflyttningar av Saco 

uppfattar att det finns vissa frågetecken kring detta och att det vore bra med påminnelse om 

vilka förutsättningar som gäller vid förflyttning, ex. om MBL-förhandlingar. Detta håller 

Vision med om 

 

Frågan om ventilation tas upp. WHO har gått ut med vikten av bra ventilation och att det är 

bra om den dras igång ett par timmar innan personal kommer till arbetsplatsen och undrar om 

detta är något som arbetsgivaren funderat på? Tina svarar att frågan behöver ställas till 

Lokalförvaltningen.  

 

Saco tillsammans med Lärarförbundet lyfter frågan om arbetsgivarens möjlighet att 

kompensera det inkomstbortfall som uppstår om arbetsgivaren inte hittar alternativa 

arbetsuppgifter för gravida och de måste gå hem med graviditetspenning. 

 

Saco påtalar hur viktig partssamverkan är för att medarbetare ska känna sig delaktiga och 

staden ska bli en attraktiv arbetsgivare samt att vi fackliga ser stora brister i samverkan hos 

flera av förvaltningarna. 
 

Vision önskar riktlinje för mer lika agerande för att hantera risk för smitta i stadens 

förvaltningar, ex. i receptioner. Förvaltningar gör olika. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

 

§ 8 Övrig fråga: 
 

a) Administratörers förutsättningar/Vision 

Administratörer är en av Visions största yrkesgrupper. Arbetsbördan för denna yrkesgrupp har 

ökat, administratörer har svårt att få semester och också svårt att få kompetensutveckling. 

Vision ser att detta har förvärrats de senaste 4 åren.  Arbetsgivaren har startat en utbildning 

riktad mot administratörer, en utbildning som är viktig för att administratörer ska hänga med i 

den snabba utvecklingen. När Vision samlade 300 medlemmar under 2021 var arbetsgivaren 

med och informerade om utbildningen. Efter det har många administratörer hört av sig och 

berättat att de inte ens vågar fråga sin chef om att få delta. Det upplevs att administratörer har 

svårt att få ledigt för att kunna få gå på utbildning, även kortare kurser som arbetsgivaren 

håller, på grund av den arbetsbörda som de har. Arbetsgivaren tar med sig frågan. 
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b) Digitala Navet/Saco 

Saco framför önskemål om att kunna lägga in facklig information i det digitala navet, lyfter 

samt också att skyddsorganisationen med skyddsombud och huvudskyddsombud skulle 

behöva anslås på Digitala navet. Detta skulle underlätta för chefer att veta vilka skyddsombud 

och huvudskyddsombud som finns i förvaltningen. 

Arbetsgivaren tar med sig frågan. 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Tina Liljedahl Scheel avslutar mötet 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

  

…………………………………….. 

Anna Wilsson 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

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

Eva Hessman, Arbetsgivaren Margareta Åvall , Kommunal  

 

 

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

Johanna Morgensterns, Saco  Hilda Johansson, TCO 

 


