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HR-chefsnätverket 

 Anteckningar 2021-12-10, kl. 09.00 – 12.00, Teams-möte 

 

Anteckningar nätverksträff 10 december 

Deltagare  

Anders Pettersson, Härryda 

Ann-Charlott Backström, tf., Kungälv 

Christer Larsson, Stenungsund 

Jesper Edlind, Kungsbacka 

Jerker Gussmo, Alingsås 

Kristin Perem, Grundskoleförvaltningen, Göteborg 

Malin Olsson, Ale 

Malena Steingrüber, Lerum 

Maria Stenman, Mölndal 

Marianne Piiroinen, Lilla Edet 

Maria Bergman, Göteborg & Co, Göteborg 

Sara Alfredsson, Tjörn 

Maria Höglund-Niklasson, Öckerö 

Ann-Sophie Nykrans Svedhem, SKR 

Samt: 

Björn Wallermark, Göteborgsregionen 

Linda Angborn, Göteborgsregionen 

Tomas Björck, SKR (punkt 1) 

Jeanette Hedberg, SKR (punkt 1) 

Monica Wallström, GR (punkt 2) 

Anna Haglund, GR (punkt 2) 

Inger Börmark, Göteborg (punkt 2) 

Förhinder 

Mats Nilsson, Partille 

Vakant, Stadsledningskontoret, Göteborg 

1. Aktuellt från SKR 

Branschråd äldreomsorg  

• Ann-Sophie gör medskicket att HR-cheferna gärna får meddela om det 

behövs stöd centralt i dialogen med Kommunal. 

Kommunals nattarbete och förändringarna från 1 april 2021 

• HR-cheferna är välkomna att komma med frågor.  
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Övriga frågor 

• Förslag om ändrat prisbasbelopp gällande sjukförsäkringen, som i så fall 

träder i kraft från 1 januari. Ändras från 8,5 till 10 prisbasbelopp. 

Förändringen kommer i så fall även innebära förändringar i AB § 27 

mom. 7 och 11. Det kommer ut ett arbetsgivarnytt om det från SKR. 

• Det pågår förhandlingar kring omställning och LAS. Även pensionsavtal 

förhandlas. Förhandlingar om RiB:en (räddningstjänst i förbund). 

Förhandlingar beräknas vara klara runt 20 december.  

• SKR följer upp löneavtalet för Vårdförbundet och särskilt yrkesskickliga. 

Ser olika ut i olika organisationer beroende på olika förutsättningar. 

• Fråga från HR-chef om samverkansavtalet ”Avtal om samverkan och 

arbetsmiljö” från 2017 och antal fackliga mandat. Hur hanteras 

representationen när Lärarförbundet går över från TCO till Saco när 

varje organisation enligt samverkansavtalet har tex 2 mandat.  

− Dialog behöver ske inom kommunerna mellan AG och facken kring 

detta.  

• Dialog med SKR: s arbetsrättsenhet. Tomas Björck (arbetsrättschef) 

och Jeanette Hedberg (förhandlingschef).  

− Dialog kring vilka ärenden som drivs vidare till domstol och inte samt 

bakgrund. Konstaterar gemensamt att kommunikationen från SKR 

kan behöva utvecklas. 

2. Rapport Branschråd äldreomsorg  

Anna Haglund och Monica Wallström från GR samt Inger Börmark, 

verksamhetschef för ÄBO i Göteborgs Stad deltar.  

• Anna presenterar arbetet där branschrådet har tagit fram ett förslag till en 

gemensam karriärvägsmodell, med gemensam titulatur, gemensam 

differentiering och uppdrag och enhetliga utbildningskrav. Arbetsgruppen 

önskar nu input från HR-cheferna inför beslut i socialchefsnätverket den 4 

februari. Materialet (OBS! arbetsmaterial) bifogas med anteckningarna för 

att HR-cheferna ska kunna återkomma med synpunkter i efterhand. 

− Dialog kring bland annat svårighet att rekrytera kontra högre 

utbildningskrav samt vikten av instegsjobb in till kommunen 

3. Förslag till revidering rapport Nyckeltal personalhälsa 

Den 3 december hade arbetsgruppen för Nyckeltal personalhälsa ett extramöte 

för att ta ställning till förslaget att låta helårsrapporten 2021 bli en renodlad 

power point-rapport. HR-cheferna var inför mötet ombedda att diskutera 

frågan med sina representanter i arbetsgruppen. På mötet beslutade 

arbetsgruppen att de vill pröva att för helårsrapporten enbart sammanställa 
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resultaten i ppt-form. Det innebär dock en utvecklad form med text i 

anteckningsfälten, innehållsförteckning med mera för att göra den överskådlig.  

• HR-cheferna har inga invändningar och godkänner förslaget.  

4. Reflektion nätverkets utvecklingsdagar 11–12 november 

Vad tar vi med oss från dagarna till nätverkets arbete 2022?  Se även tidigare 

utskickade anteckningar från dagarna. Från samtalet:  

• Hur HR kan bidra i digitaliseringsarbetet? 

• Definition kring digital kompetens 

• Önskemål om att Mölndals stad delar med sig av sitt arbete kring 

digitaliseringsfrågan 

• Planering inför nästa års utvecklingsdagar – Maria B. och Maria S. 

erbjuder sig att delta i arbetsgruppen även 2022. 

5. Nätverkets arbete 2022 

Vi summerar året, reflekterar över vårt arbete och våra nätverksträffar. Vad vill 

vi åstadkomma och prioritera 2022?  

• Förslag från nätverket om att efter coronapandemin fortsätta ses digitalt 

en gång i månaden, utöver våra ordinarie nätverksträffar, då de varit 

värdefulla även för andra avstämningsfrågor. 

• Jesper signalerar att han önskar lämna över stafettpinnen i 

Arbetsgivarvarumärkesnätverket, där han är utsedd HR-chef 

tillsammans med Marianne. 

• HR-cheferna ombeds fylla i Padlet för 2022 års arbete i nätverket. 

• Input från HR-cheferna: 

− Lönerevision som stående punkt under våren 

− Kompetensförsörjningsfrågan 

− Erfarenhetsutbyte kring utveckling av ledarskap inom 

utbildningsverksamheten, där chefserfarenhet ofta saknas vid 

rekrytering. 

• Förslag till verksamhetsinriktning 2022 – se bilaga. Mötet godkänner 

verksamhetsinriktningen.  

• GR:s politiska fokusområden 2022 

− Mejlas ut på grund av tidsbrist. Lyfts på kommande nätverksträff.  

6. Lönesättning av centralt fackliga  

• Flyttas på grund av tidsbrist till ett kommande möte. 
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7. Mötesplats HR 

Lägesrapport och avstämning.  

• Flyttas på grund av tidsbrist till ett kommande möte. 

8. Nulägesrapport upphandling pensionsadministration 

Malena och Anders informerar om arbetet och undrar om de kan gå vidare med 

framtaget förfrågningsunderlag. Eventuella frågor eller synpunkter kan skickas 

till Malena/Anders via mejl idag (datumet för nätverksträffen). Om inga stora 

förändringar går de vidare med framtaget upphandlingsunderlag.  

9. Rapport kommungemensam monter Future Skills 

• Kort uppföljning i nätverket. Låg aktivitet i arbetsgivarmontrarna, även 

om viss aktivitet fortsatt sker efter den digitala mässan. Den 

kommungemensamma montern kommer att finnas kvar på 

Gymnasiedagarnas hemsida till och med sista mars.  

• Arbetsgruppen är överens om att målgruppen är viktig att nå, men att 

det är svårt med den digitala mötesformen. 

• Frågan lyfts igen vid ett kommande möte när vi har mer tid. 

Förhoppning om att mässan ska bli fysisk nästa år. Beslut fattas i 

utbildningschefsnätverket i början av 2022. Totalt tre filmer är 

producerade som kommunerna är fria att använda i sitt eget 

marknadsföringsarbete.  

10. Nästa möte 

Nästa möte är den 4 februari 2022 kl. 09.00 – 12.00. Vi återkommer om 

mötesform.  

 

 

Antecknat av:  

Linda Angborn och Björn Wallermark, GR 


