Rapport från CSG 200116
Denna text varken utgör eller ersätter protokoll.
INLEDNING
Stadsdirektör Eva Hessman leder dagens möte.

SAMVERKAN
Inga ärenden

TIDIG OCH FÖRDJUPAD DIALOG
Former för partssamverkan inför ny nämndorganisation, Catarina Blomberg
Det kommer att inrättas interim FSG i varje av de nya förvaltningarna, förhoppningen är att
de startar i mars. För Saco kommer interima FSG bemannas av centralfackliga
representanter. Saco påtalar vikten av att det finns ett forum för dialog över
förvaltningsgränserna. Utöver FSG kommer det att initieras ett antal FÖS:ar för de
existerande förvaltningar som tar emot verksamheter från stadsdelar och
socialresursförvaltning. Ärendet samverkas 23/1.
Bemanningsprinciper
Diskussioner kring förslag har förts vid flera tillfällen. Dialogen fortsätter på referensgrupp
för HR-frågor i nästa vecka och därefter samverkas på extra CSG 23/1. Sacorådet
återkommer med mer information när samverkan är fullgjord.

INFORMATION
Rutin löneväxling till tjänstepension, Jenny Hallberg
1/4 2020 införs kollektivavtalet om möjlighet till löneväxling till tjänstepension. Möjligheten
kommer att finnas i förmånsportalen från första april. Rutin och information kommer även
att finnas på intranätet. Kollektivavtalet gäller för samtliga tillsvidareanställda i
förvaltningarna samt visstidsanställda med månadslön och en anställning om minst ett år
erbjuds också detta. Lägsta belopp är 200kr/månad och högsta är 20% av månadslönen.
Viktigt att notera är att både socialförsäkringssystemet och det allmänna pensionssystemet
utgår från lön efter löneväxling.
Göteborgs Stads anvisning för bedömning av bisyssla och jäv, Sofia Lindgren
Man har anpassat anvisningarna till riktlinjen för styrande dokument samt förändringar i
Allmänna Bestämmelser samt Kommunallagen.
Information om projekt ny nämndorganisation, Kristin Idskog och Totte Staxäng
Nya nämnder skall vara inrättade och ha tagit över verksamhetsansvar enligt reglemente
från årsskifte 2020/2021. All verksamhet i SDN och socialresursförvaltning skall ha

överlämnat all verksamhet och tillhörande resurser vid årsskiftet 2020/2021. Projektgruppen
kommer att ha en stående punkt på CSG under året.

ANMÄLT FRÅN FACKLIGA ORGANISATIONER
Saco representerades av Karin Sivertz (Jusek/Akavia) Johanna Morgensterns
(Akademikerförbundet SSR) och Caroline Söderlind Löfdahl (vid tangenterna).

