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PROTOKOLL 

Centrala samverkansgruppen (CSG) i Uppsala kommun 

Datum: 24 augusti 2022 
 

NÄRVARANDE 

För arbetsgivaren 

Anna Bittner, HR-direktör 
Anna Lind, förhandlingschef 
Jonna Berggren, biträdande förhandlingschef 
Anna-Karin Rick, verksamhetssamordnare  
Christian Dahlman, enhetschef omvärld och ledningsstöd (punkt 4.1) 

 
För arbetstagarna 
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet 

Helena Ersson, Kommunal 

Maria Ros, Vision 

Johanna Wallin, Sveriges Skolledarförbund 
Helena Dübeck, Lärarnas Riksförbund 

Elisa Erikson, Lärarförbundet 
 

Sekreterare: Anna-Karin Rick 

 
DAGORDNING 

1. Val av justeringsdag 
Protokollet skickas till arbetstagarorganisationerna för påseende senast den 26 augusti 2022. 

Eventuella synpunkter ska vara sekreteraren tillhanda via e-post senast den 30 augusti. Den 31 
augusti ska samtliga representanter som deltagit i mötet ha skickat ett svar till mötets 
sekreterare via e-post att protokollet godkänns enligt bilaga. Protokollet betraktas då som 

justerat. 

 

2. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av punkterna 4.4 och 4.5. 

 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
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4. Informationsärenden enligt 19 § MBL 
 
4.1 Aktuellt från politiken 

Arbetsgivaren informerar om aktuella politiska ärenden och läget inför valet. 

Underlaget delges arbetstagarorganisationerna. 
 

4.2 Rapport från utskott och råd 
Arbetsgivaren rapporterar från aktuella utskott och råd. Underlaget delges 

arbetstagarorganisationerna. 

 
4.3 Utvärdering centrala samverkansgruppen, VT2022 

Arbetsgivaren fångar upp arbetstagarorganisationernas feedback gällande mötena, 

frågorna som tas upp samt de förbättrings- och utvecklingsmöjligheter som finns. 
Även arbetsgivaren delger sina tankar. 
 

4.4 Uppsala kommuns regler om tjänstledighet vid heltidsarbete 

Arbetsgivaren informerar om konsekvensen av att riktlinjen för intern rörlighet har 

upphävts samt om arbetet framåt gällande regler om tjänstledighet vid heltidsarbete. 
 

4.5 Nytt avtal Omställningsfonden 
Arbetsgivaren informerar kort om att Omställningsfonden har ett nytt avtal. 

 

 

5. Beslutsärenden enligt 11 § MBL 
 
5.1 Omorganisation av idrotts- och fritidsverksamheten 

Beslutsunderlag har delgivits arbetstagarorganisationerna. Förslag till beslut är att inrätta 
en ny förvaltningsorganisation där en ny kultur-, idrotts och fritidsförvaltning stödjer 

idrotts- och fritidsnämnden samt kulturnämnden. Arbetstagarorganisationerna har inget 
att erinra gällande arbetsgivarens förslag till beslut. Ärendet är därmed slutsamverkat den 
24 augusti 2022. 
 

 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
 

 
 

JUSTERAS 

Protokollet justeras genom att respektive representant från arbetstagarorganisationerna som 

deltagit i mötet godkänner protokollet via e-post. Samtliga e-postsvar biläggs protokollet, bilaga 1. 
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Bilaga 1 
 
Inkomna e-postsvar från representanterna för arbetstagarorganisationerna som deltog i mötet – 

ersätter fysiska underskrifter på protokollet. 
 
 

 
Maria Ros, Vision 

 
 
 

 

Helena Dübeck, Lärarnas Riksförbund 

 
 

 
 

Johanna Wallin, Sveriges Skolledarförbund 

 
 
 

 
Elisa Erikson, Lärarförbundet 
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Maria Persson, Akademikerförbundet SSR/Sacorådet 

 
 
 

 
Helena Ersson, Kommunal 

 
 


