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         Central Samverkansgrupp Protokoll 9/22 Dnr 0284/22 

         (Ordinarie CSG) Sammanträdesdatum  

 2022-04-21 

 

 

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

          Plats:       Wenngrenska salen, stadsledningskontoret 

 

            Närvarande:  

Eva Hessman   Arbetsgivare 

Tina Liljedahl Scheel Ordförande   

Catarina Blomberg Arbetsgivare, 

Anna Wilsson Sekreterare 

Johanna Morgensterns  Saco/Sacorådet 

Karin Sivertz   Saco/Sacorådet 

Kristofer Astemo Saco/Sacorådet 

Kristina Ramstedt TCO, Vision 

                     Zara Blidevik TCO, Vision (adjungerad) 

Thomas Ekelund TCO, Vårdförbundet 

Riley Wennerberg Lärarförbundet 

Margareta Åvall  Kommunal 

Maria Guixe   Kommunal 

 

Föredragande: 

§ 6a Jenny Hallberg Stadsledningskontoret 

§ 6a Åsa Fahlén Zachrisson Stadsledningskontoret  

§ 7a Maria Axberg NOS 2023 

§ 7a Lars Lindberg NOS 2023 

§ 7a Totte Staxäng NOS 2023 

§ 7a Lisa Daleborn NOS 2023 

§ 7b Bodil Olofsson Intraservice 

§ 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  
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Till justerare utses: Maria Guixe (Kommunal), Johanna Morgensterns (Saco/Sacorådet),  

 Thomas Ekelund (TCO, Vårdförbundet)  

 

§ 4 Anmälan av protokoll  

 

§ 5 Samverkan före beslut  
 

 

 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 
a) Revidering av Göteborgs stads anvisning för hantering av befattningsbenämningar 

inklusive bilaga. Handlingar inklusive presentation utsända 2022-04-14 

 

Jenny Hallberg och Åsa Fahlén Zachrisson föredrar ärendet. Hänvisning görs till 

utsänd presentation.  

Ärendet är uppe för dialog i CSG idag och Jenny och Åsa kommer tillbaka till CSG 

den 5 maj för samverkan. 

 

Saco/Sacorådet påtalar att krav på universitetsutbildning är aktuellt för 

verksamhetscontroller. Detta står inte med i bilagan. 

 

Vision tycker att det är väldigt bra förtydligande gällande samverkan och förhandling 

vilket gör att det är lätt att arbeta efter. Vision tycker även att det är bra att man ser 

över antalet befattningsbenämningar men ger exempel på befattningen administratör 

som är en komplex roll som kan innefatta en stor bredd av tjänster. Vision hade önskat 

något tillägg till befattningen för att visa på detta. 

Jenny svarar att detta styrs med AID-kodning och BAS-värdering och fortsätter med 

att säga att befattningsbenämningen är det som ligger i lönesystemet, om man vill 

förtydliga sin roll, ex som HR administratör så kan man alltid göra detta. 

 

Vision ger exempel på befattningsbenämningen gruppchef där det idag står som krav 

att man ska ha universitet/högskoleutbildning för att inneha denna form av tjänst. Det 

finns en oro att det är begränsande om det alltid är ett krav. Kan det finnas möjlighet 

till undantag. 

 

Sacorådet lyfter in att de ser att det behöver stå mer än endast ”Utbildningskrav: 

högskola/universitet”, utan ett förtydligande kring att det handlar om examen samt 

vilken nivå; kandidat eller magister. 

Jenny svarar att utbildningskraven är allmänt hållna och en vägledning gällande 

utbildningsnivå, och att det är viktigt att komplettera med ytterligare uppgifter i 

kravprofilen.  

 

Kommunal lyfter att de ser att det behöver stå mer än endast Utbildningskrav: 

gymnasiekompetens på tex barnskötare, elevassistent och kock. Vi vill att man 

utvecklar detta och att arbetsgivaren är tydligare i sin formulering.  

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet. 
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§ 7 Information 
a) NOS-2023 

Maria Axberg, Totte Staxäng, Lars Lindberg samt Lisa Daleborn från projekt besöker idag 

CSG. 

Bildspel visas och hänvisning görs till detta. 

Mara Axberg ger en övergripande statusrapport. 

 

Gällande delprojekt ekonomi så sammanställer man nu i projektet ett stort material inför 

budgetarbetet.  

Vision ställer frågan om man tagit med i beräkning gällande facklig tid så man inte behöver 

stressa chefer eller förtroendevalda i den frågan. Lisa Daleborn svarar att det har man inte 

gjort. Det är för tidigt i processen. 

 

Delprojekt lokaler informerar Totte Staxäng att man nu inventerar befintliga lokaler för att 

sedan komma med förslag på fördelning.  

Saco/Sacorådet påtalar att det måste finnas möjlighet för alla medarbetare att få en 

kontorsplats även i ny organisation. Vi har inga distansavtal på plats. 

Totte Staxäng svarar man hoppas på att det finns en preliminär lokalfördelning klar i maj. Rätt 

personer ska sitta tillsammans på rätt plats, det är lätt att göra en förflyttning på pappret men 

svårare i verkligheten. 

Saco/Sacorådet framför att vissa lokaler kommer att behöva anpassas mer än andra lokaler och 

detta behöver finnas med ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

I delprojekt bemanning så redogör Lars Lindberg för nuläget.  

Saco/Sacorådet ställer frågan gällande rekrytering av enhetschefer, förslaget innebär ett avsteg från 

bemanningsprinciperna. Det behöver förtydligas vilka som kan söka dessa tjänster och det 

behöver samverkas i CSG. 

Parterna är överens om att förslag till avsteg från bemanningsprinciperna skickas ut idag och 

att samverkan därefter genomförs via mail, genom återkoppling till Anna Wilsson senast 28 

april. 
 
Saco/Sacorådet vill framföra att medarbetare inte uppfattar att de är delaktiga på det sätt som 

inledningsvis förväntats, de vill också att Maria och Lars kommer ut till respektive IFSG. De 

påtalar också att det är ett svårt språk på förändringssidan. Saco/Sacorådet ställer också frågan 

var medarbetare som anställs externt kommer att ha sin anställning till nya tjänster? 

Tina Liljedahl Scheel svarar att man återkommer om var anställningarna av externa sökande 

placeras i avvaktan på att de nya förvaltningarna bildas formellt. 

 

Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

 

b) Automatisering av intyg från arbetsgivaren Presentation utsänd 2022-04-14 

 

Bodil Olofsson från Intraservice informerar i ärendet. Hänvisning görs till utsänd presentation. 

Bodil beskriver processen gällande automatisering av intygen. Idag fungerar det bra för de 

medarbetare som har en tillsvidaretjänst men mindre bra för de som är timavlönade. Man 

jobbar nu med att det ska fungera även för dem. Frågor från medarbetare, arbetsgivare eller 

annan kommer att skickas via en funktionsbrevlåda till Intraservice. 

Driftsättning av roboten ska ske i september 
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Informationen antecknas till protokollet 

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

 
 

 

 

§ 8 Övriga frågor 
a) Vad har hänt med arbetet i referensgruppen mot rasism? Vi önskar få en återkoppling av 

hur arbetet går & vad som hittills gjorts & hur ser arbetsgången ut framåt? Vilka 

organisationer har varit delaktiga kontra vilka var inbjudna att delta? /Anmält av Vision 

 

Vision beskriver sin fråga. Det beslutas att ta med frågan till Ida Rosell. Arbetsgivaren 

återkommer i frågan. 

 

b) Mandatfördelning i avtalsrådet./Anmält av Vision 

 

Vision förklarar att de läst samverkansavtalet och upplever att det som står där stämmer 

inte överens med verkligheten.  

Catarina Blomberg visar ett utdrag ur protokoll §5 där det står att avtalsrådet initierar 

frågor och stödmaterial och ger exempel på det stödmaterial i APT som var ett stort jobb 

under förra året. 

Avtalsrådet var också ett stöd till ÄVO när de skulle sätta sin samverkansorganisation. 

I och med att översynen av samverkansavtalet så är det nu lite färre frågor i Avtalsrådet. 

Anteckningar ska göras och läggas i sharepointytan för CSG.  
Sacorådet lyfter att det vore bra med anteckningar från både avtalsrådet och HR referensgrupp, 

samt att dessa anteckningar lyfts tillbaka till CSG, så att vissa viktiga punkter kommer med i CSGs 

protokoll. 
 

 

c) Digitala navet  

Tina Liljedahl Scheel informerar om att i Digitala Navet kommer det att vara möjligt för 

fackliga organisationer att lämna viss facklig information. Frågan ställs vid dagens möte 

om de fackliga organisationerna vill ge förslag till någon gemensam underrubrik. Frågan 

tas upp på nästa CSG-möte. 

 

 

 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Tina Liljedahl Scheel avslutar mötet 

 

 

Vid protokollet 

 

  

…………………………………….. 

Anna Wilsson 
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Protokollet justeras 

 

 

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

Tina Liljedahl Scheel, Arbetsgivaren Maria Guixe, Kommunal  

 

 

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

Johanna Morgensterns, Saco/Sacorådet  Thomas Ekelund, TCO, Vårdförbundet 

 

 


