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Protokoll från CSG, central samverkansgrupp
Dag och tid: Tisdagen den 6 juni 2003, kl 10:00 – 12:00
Plats:

Kommunhuset, konferensrum 225

Närvarande: Thomas Nicklasson
Sigyn Lindbom
Berit Bengtsson
Ann Nyqvist
Lena Balder
Nils-Erik Rasmussen

Kommunal
Vårdförbundet
SKTF
Lärarförbundet
Lärarförbundet
LR

Sture Johansson
Thomas Sannemalm
Sten Selander
Pär Cederqvist

FÖL
”
”
Ordf

Kenneth Borgmalm

Sekreterare

Övriga:
Ingrid Rylander

§1

Arbetsmiljösamordnare

Mötets öppnande
Pär Cederqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Rapport från skyddsrond i kommunhuset.
Claes Wennerberg, tjänsteenheten redovisade resultatet av den skyddsrond som
genomförts i kommunhuset.
De åtgärder som behöver vidtagas skall följas upp i september.

§3

Delårsrapport april 2003 , budget 2004
Thomas Sannemalm informerade om delårsrapport för april 2003.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott för kommunen på totalt – 16 miljoner.
Thomas redogjorde för lagt budgetförslag för 2004.
Facklig information om förslaget har tidigare genomförts.
Beslut tas i fullmäktige den 17 juni.
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Samverkansavtalet
Centrala samverkansgruppen (CSG) skall fortlöpande följa upp kommunens
samverkansavtal. Samverkansgruppen kommer under hösten att genomföra en
temadag kring innehållet i samverkansavtalet. Inför denna temadag diskuterades
vad som idag kan upplevas som brister eller behov av förändringar i avtalet. Några
synpunkter som framkom:
-

Alltid ” fel tid” för samverkansgrupper. Antingen för tidigt eller försent,
innebärande ofullständiga och/eller ändrade förslag.
Brist på fackliga representanter i vissa grupper. Kan SACO representera alla?
Dålig arbetsgivarrepresentation i centrala samverkansgruppen.
Osäkerhet om befogenheter i arbetsplatsträffar – mandat, närvaro
Oklara fackliga mandat
Många ”MBL” ärenden trots samverkansavtalet
Ersättare saknas i CSG (brist?) Finns i LSG (lokala samverkansgrupper)och
FSG (förvaltningens samverkansgrupp).
Få ärenden i CSG, FSG och arbetsplatsträffar.

Sammantaget bör samverkansgruppen , förutom översyn av formalia, ha en
djupgående diskussion om hur gruppen kan ge stöd till och ställa krav på
samverkansgrupper och arbetsplatser där samverkansavtalet inte fungerar fullt ut.
§5

Sammanträdesdagar andra halvåret 2003
Samverkansgruppen beslutade om följande sammanträdestider för andra halvåret
2003:
9 september
7 oktober
11 november
9 december

§6

kl 10.00 – 12.00
heldag – samverkansavtalet
kl 10.00 – 12.00
kl 10.00 – 12.00

Pär Cederqvist avslutade mötet.

Pär Cederqvist
ordförande

Berit Bengtsson
justerare

Kenneth Borgmalm
sekreterare

