
CSG rapport från mötet den 11 februari 2021 

Information: 

Uppdrag från kommunfullmäktige att utreda arbetsrehabiliteringens organisatoriska 

tillhörighet. 

Det är ett s k reglementsärende som behöver tittas över i samband med omorganisationen. 

Svar till KF i juni. Avdelningschefer från de 4 socialförvaltningar samt FS kommer att kallas 

till dialogmöten under mars månad. Tidig och fördjupad dialog i mars, samverkan i april. 

Projekt - förutsättningar för bolagisering av skolfastigheter, anmält av Patrik von 

Corswant.  

Ett fördjupningsuppdrag då politikerna behöver mer material innan eventuella beslut. Ca 25 

personer är inne och jobbar i projektet och det är ett högt tempo. Fokus är att se vad en 

bolagisering av skollokaler får för eventuella ekonomiska konsekvenser och 

personalkonsekvenser. Åter till politiken innan sommaren.  

Covid – 19 

AG förtydligar att medarbetare i staden som kallas att ta vaccination skall kunna göra det på 

betald arbetstid. 

Alla som varit på utlandsresa skall sitta i frivillig karantän samt visa ett negativt provresultat 

innan återgång till arbete. Smittbärarpenning utgår ej under karantäntiden. 

Ag önskar ha en dialog i HR-referensgrupp i slutet av mars för att diskutera, om det är 

aktuellt och möjligt, hur en återgång till att vara på plats fysiskt på arbetsplatserna kan se ut.  

Kollektivavtalsförhandlingar ang distansarbete. Frågan tas i juni med respektive förbund. 

Återrapporteringen till KS ang Coronasituationen har återgått till 1 gång/veckan, tisdagar. 

Saco ställer frågan, återigen, om AG:s vilja att teckna en tilläggsförsäkring då man inte är 

helt skyddad när man arbetar hemifrån. Vi har med oss en information om att VGR tänkte 

teckna en sådan försäkring. 

AG:s svarar att man inte avser att gå vidare med en sådan fråga utan anser att AFA 

försäkring ihop med medarbetarnas hemförsäkring är tillräckligt skydd.  

Samverkan: 

1. Översyn HR-processer/Anmält av Stefan Granlund – varit uppe på dialog i HR-referensgrupp. 
Samverkan i enighet.  

2. 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.  

• Utredarna Britta Timan och Lisa Jacobsson Flöhr går igenom sin rapport. Uppdrag 

från KS den 3 juni 2020. En mycket gedigen och bra utredning med kloka 

inriktningsförslag som alla på mötet höll med om.  

Utredning skall redovisas i KS i mars 2021 

Samverkan i enighet.  

/Saco:s representanter på mötet, Karin Sivertz, Bengt Eklund o Eva Karlefjärd 


