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         Central Samverkansgrupp Protokoll 3/22 Dnr 0284/22 

         (Ordinarie CSG) Sammanträdesdatum  

 2022-02-03 

 

 

          Tid:   Torsdag 2022-02-03kl 08:30-11:30  

          Plats:       Teams-möte 

 

            Närvarande:  

Eva Hessman  Ordförande  

Tina Liljedahl Scheel Arbetsgivare  

Catarina Blomberg Arbetsgivare  

Anna Wilsson Sekreterare 

Johanna Morgensterns   Saco 

Karin Sivertz   Saco 

Stefan Wirtberg Saco 

Andrea Meiling TCO, Lärarförbundet 

Kristina Ramstedt TCO, Vision 

Anne Häggendahl TCO, Vårdförbundet  

Margareta Åvall  Kommunal 

 Maria Guixe   Kommunal 

Silvana Vretovska  Kommunal 

 

Föredragande: 

§ 5a Lisa Jacobsson Flöhr Stadsledningskontoret 

§ 7a Maria Axberg NOS 2023 

§ 7a Lars Lindberg NOS 2023 

§ 7b Catharina Lindstedt Stadsledningskontoret 

§ 7b Linda Sjöström Stadsledningskontoret 

§ 7c Karin Bryngelsson Stadsledningskontoret 

§ 7d 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 

 

§ 3 Utseende av justerare  

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

Anne Häggendahl (TCO) 
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§ 4 Anmälan av protokoll  

Protokoll från 2021-12-16 anmäls till protokollet 

 

§ 5 Samverkan före beslut  
a. Handlingsplanen för att staden inte ska ha några utsatta områden dnr 1669/20 (Handling 

utsänd 2022-01-27) 

Lisa Jacobsson Flöhr föredrar ärendet.  

Hon presenterar även de förändringar som gjorts i handlingsplanen efter den tidiga och 

fördjupade dialogen på CSG-mötet den 20 januari. 

  

Lärarförbundet antecknar till protokollet att det är viktigt med samarbete och att få ett tryggt 

samhälle. Detta påtalar lärare ständigt men handlingsplanen har ej de förutsättningar för att bli 

annat än en skrivbordsprodukt. Att öka timmar i skolan när det inte finns resurser för det som 

görs idag kan endast bli kontraproduktivt. Att öka belastning på personal och när många är 

obehöriga och därtill inte föra resurser är inte bra ur något medarbetarperspektiv. Vill vi på 

riktigt nå vad planen stipulerar krävs större insatser. Därför ställer sig Lärarförbundet sig 

oense i samverkan 

  

Saco tillsammans med Vision, Kommunal och Vårdförbundet påtalar att det måste finnas rätt 

förutsättningar och resurser för att kunna arbeta med handlingsplanen. Som det ser ut idag 

fungerar inte samarbete med andra instanser vilket kommer att påverka arbetet. Medarbetare 

måste också inneha rätt kompetens och få möjlighet till rätt kompetensutveckling. 

  

Lisa Jacobsson Flöhr svarar att gällande förändringen i planen med utökad timplan så är detta 

en synpunkt som kommer från grundskolenämnden och ska inrättas på de skolor där 

förutsättningarna finns. Även förändringen gällande utökad möjlighet till fritidshem kommer 

från grundskolenämnden.  

  

Lärarförbundet ställer sig oenig i samverkan 

Övriga fackliga organisationer ställer sig eniga men vill ha ovan nämna synpunkter till 

protokollet. 

  

Punkten förklaras omedelbart justerad 

  

Parterna konstaterar att samverkan är fullgjord 

  

Presentationen biläggs protokollet. 
 

 

§ 6 Tidig och fördjupad dialog 

 
 

 

§ 7 Information 
a) NOS-2023 Handling utsänd 2022-01-31 

Hänvisning görs till presentation. 

Maria Axberg informerar kort om projektets styrgruppsmöte som hölls 28 januari. 

Vision framför en stor oro för hur man ska få över alla IT-system utan att det blir forcerat och 

överbelastat, samt en oro för att mottagande förvaltningar har inte korrekt kunskap för att 

kunna hantera dessa system. Vision önskar även att man är mer specifik i tidsplanen. 
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Eva Hessman svarar att vi får hjälpas åt med detta, och att denna oro behöver adresseras. 

Maria Axberg svarar att berörda förvaltningars IT-chefer jobbar intensivt med frågan gällande 

verksamhetsspecifika system.  

 

Saco ställer sig bakom Vision och uppmanar arbetsgivaren att publicera tidsplanen på 

intranätet, detta för att minska oron hos medarbetarna. 

Saco ställer frågan kring hur kartläggningen av kompetens ska göras samt vem som ska göra 

den? Det som är viktigt är att man inte bara pratar med chefer utan även medarbetarna och inte 

bara går på enhetens namn utan titta på vad medarbetarna jobbar med.  

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

högre chefer under 2022 
 

Maria Axberg svarar att man inom projektet jobbar med kartläggning av organisationen där 

man tittar på de verksamheter och uppdrag som finns och i vissa fall behöver man även titta 

individnivå.  

Gällande övergripande tidplaner så är förhoppningen att den ska kunna publiceras på 

intranätet, Förändringssidan 

Planen är att de nya förvaltningsdirektörerna komma till CSG och presentera sig.  

 

Presentationen biläggs protokollet. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

 

b) Fråga om tidplan och form för samverkan gällande ärendet Handlingsplan för att stoppa 

nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg Dnr 

0112/22 Presentation utsänd 2022-01-27 

Catharina Lindstedt och Linda Sjöström informerar i ärendet. Hänvisning görs till 

presentationen.  

 

Saco känner en oro för ökad arbetsbelastningen för medarbetare, då inga nya resurser tillsätts. 

 

Vision ställer sig bakom Saco och håller med om att rätt resurser tillsätts men det är även 

viktigt att det finns rätt kompetens samt att det tillses att samverkan sker mellan olika 

instanser. 

 

 

Catharina och Linda kommer tillbaka till CSG den 24 februari för tidig och fördjupad dialog. 

Vid det mötet beslutas det om samverkan i ärendet kommer att ske på ett extra  CSG den 3 

mars mellan 13-14, eller om samverkan kan göras via mail istället.  

 

  

 

c) Halvtidsuppföljning program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023 presentation utsänd 2022-

01-27 

Karin Bryngelsson informerar i ärendet och beskriver hur uppföljningen gått till. Hänvisning 

görs till presentationen.  

 

Lärarförbundet påtalar att det måste vara mer fokus på medarbetarna. Mätmetoden HME är 

svår att använda, och att djupintervju borde ha gjorts med varje fackförbund.  

 

Saco håller med Lärarförbundet i frågan och tycker att fackliga parter skulle fått vara med 

under uppföljning, bland annat för att få en mer nyanserad bild av förvaltningarna.  I den 

uppföljning som gjorts nu har enbart förvaltningarna och bolagens egen uppfattning om sig 

själva tagits med, medan fackliga organisationer ser vad som händer på förvaltningarna och 
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påtalar att det finns stora brister. Saco fortsätter med att säga att HME är ett trubbigt verktyg, 

och tror att man hade kunnat få en bättre uppföljning med fackligt inspel. Samverkan är viktigt 

för att medarbetare ska få en god arbetsmiljö.  

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 
 

Kommunal vill se mer hur man gör för att bli mer attraktiva som arbetsgivare i frågor som lön 

och schemaläggning. Idag så går medarbetare ner i tjänst för att orka med sitt arbete.  

 

Vision håller med alla föregående talare och vill se fler hälsofrämjande insatser.  

 

Vårdförbundet reagerar på att Göteborgs stad går ut med att vara en attraktiv arbetsgivare, då 

detta kan upplevas som provocerande när medarbetare anger att de har svårt att se på vilket 

sätt Göteborgs stad är en attraktiv arbetsgivare. 

 

Tina Liljedahl Scheel förtydligar att syftet med denna uppföljning var att mäta vissa 

indikatorer, och fortsätter med att säga att det finns många mjuka värden som inte går att mäta 

med statistik. Arbetsgivaren är överens med fackliga organisationer om att det behövs mer 

jobb med målområde 3 - lön och hälsofrämjande arbete men även lyfta fram och jobba mer med 

medarbetarskapet. Programmet har varit uppe för dialog på HR-referensgrupp, men Tina 

bekräftar att man inte stämt av med fackliga parter med denna halvtidsuppföljning. Man är 

inte i mål med programmet för attraktiv arbetsgivare än, utan detta är ett program man 

behöver jobba med långsiktigt. 

 

Lärarförbundet påtalar att det är viktigt att arbetsgivaren funderar på vilka mätmetoder som 

ska användas.  

 

Kommunal inflikar att om arbetsgivaren ska vara attraktiv och vill vara attraktiva för brukarna 

så måste medarbetarna må bra och ha bra förutsättningar. 

 

Presentationen biläggs protokollet 

 

Informationen antecknas till protokollet. 

 

d) Covid-19 

Tina Liljedahl Scheel informerar att restriktionerna släpps 9 februari för de som är 

vaccinerade, allmänt råd att hålla avstånd för de som är ovaccinerade. Viktigt att inte glömma 

att pandemin är kvar och att vi befinner oss i medan-läget. Gällande återgång till att fysiskt 

befinna oss på våra arbetsplatser så behöver detta göras succesivt, samt göra de 

riskbedömningar som är aktuella. 
 

Lärarförbundet påtalar att det behövs en succesiv återgång då vi byggt upp vår arbetstid med 

att ha digitala möten (ex CSG) och att det är svårt att återgå till fysiska möten den 9 februari.  

 

Catarina Blomberg föreslår att vi på nästa CSG pratar om hur vi lägger upp CSG-möten med 

undergrupper. Fundera på vilka möten vi vill ha fysiskt på plats och vilka vi kan ha digitalt.  

 

Catarina informerar om att det inom kort kommer att öppnas upp för att kunna söka ersättning 

för karensavdraget retroaktivt hos Försäkringskassan. 

 

Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 8 Övrig fråga: 
a) Vad kostade sjukskrivningarna år 2020 och år 2021/Anmält av kommunal. 

 

Catarina Blomberg har tagit fram kostnaderna för sjuklön som 2020 uppgick till 459 miljoner 

kronor, och 2021 till 445 miljoner kronor. 

 

Kommunal svarar att arbetsgivaren tidigare redovisat kostnaden för sjuklön på CSG och 

önskar se en sammanställning på samma sätt igen för 2019, 2020 och 2021. 

 

Arbetsgivaren återkommer i frågan. 

 

 

b) Digitala navet/Anmält av Saco 

 

Saco ställer frågan gällande hur arbetsgivaren tänker om facklig information i Digitala navet.  

Saco lyfter också att skyddsorganisationen med skyddsombud och huvudskyddsombud skulle 

behöva anslås på Digitala Navet. 
 

Arbetsgivaren svarar att man tittar på detta med projektet. Det kan vara bekymmer med GDPR 

med att namnge fackliga företrädare på Digitala navet. Arbetsgivaren återkommer om hur 

frågan bäst kan lösas i Digitala Navet. 
 

Saco svarar att när man blir förtroendevald och har ett uppdrag så fungerar det att namnge 

företrädare utefter GDPR. 

 

 
 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Eva Hessman avslutar mötet 

 

 

Vid protokollet 

 

  

…………………………………….. 

Anna Wilsson 

 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

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

Eva Hessman, Arbetsgivaren Margareta Åvall, Kommunal  

 

 

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

Johanna Morgensterns, Saco  Anne Häggendahl, TCO 

 


