2001-06-12

Protokoll från CSG, central samverkansgrupp
Dag och tid: Tisdagen den 12 juni 2001, kl. 8.30--10.15
Plats:

Katten, Edsvägen 12, Vänersborg,

Närvarande: Ingrid Anderson,
Sten Fredriksson,
Berit Bengtsson,
Rolf Berggren,
Ann Nyqvist,
Lena Balder,
Birgit Nilsson,

§1

Kommunal
Kommunal
SKTF
Vårdförbundet
Lärarförbundet
Lärarförbundet
SACO

Pär Cederqvist
Sten Selander
Thomas Sannemalm
Sture Johansson
Christer Larsson
Peter Almqvist

FÖL
FÖL
FÖL
FÖL
FÖL
Miljö- och hälsoskyddschef

Ingrid Rylander

Arbetsmiljösamordnare tillika sekreterare

Mötets öppnade
Pär Cederqvist förklarar mötet öppnat och hälsar socialchef Sture Johansson speciellt välkommen som ny medarbetare i kommunen.

§2

Protokollsjustering
Ingrid Andersson är utsedd att justera CSG´s protokoll.

§3

Delårsrapport
Thomas Sannemalm redogjorde för delårsrapport april 2001 och de prognoser som
förelåg. Utifrån rapporten följde en givande dialog.

§4

Arbetsmiljö
Rehabiliteringsmaterial och blanketter
Ingrid Rylander delad ut material som samordningsgruppen för arbetsanpassning
och rehabilitering sammanställt. Materialet är tänkt att vara ett hjälpmedel för att
genomföra tidiga rehabiliteringsutredningar och för att underlätta dokumentationen

vid rehabiliteringar. Information till samtliga chefer/arbetsledare kommer att ske
hösten 2001 i samband med förvaltningarnas chefs/arbetsledarmöten.
Ny arbetsskadeblankett
Information kring den nya arbetsskadeblanketten kommer att ske samtidigt som rehabiliteringsblanketterna redovisas för chefer/arbetsledare.
Inbjudan från företagshälsovården
CSG ställer sig tveksam till en inbjudan från företagshälsovården och föreslår i
stället att företagshälsovården inbjuder ledningsgrupperna på framförallt de fyra
stora förvaltningarna.
Kostnader företagshälsovård
Redovisades hur medel för företagshälsovård under tiden Januari--Maj 2001 använts. Påmindes även om att den del som verkligt utnyttjande/kostnad överstiger
tilldelad budgetandel internfakturerar PO-staben respektive förvaltning för överskjutande kostnader.
Kommande anbudsförfrågan för företagshälsovård
Kontraktet med företagshälsovården FeelGood löper ut den 31 juni 2002, med en
uppsägningstid av sex månader. Vänersborgs kommun ser över en kravspecifikation för eventuell anbudsförfrågan under hösten.
Vattengymnastiken
Information gavs om vilka kriterier som gäller för företagshälsovårdens vattengymnastik till hösten.

§5

Avslut
Pär Cederqvist avslutade mötet, tackade för detta halvår och önskade alla en trevlig
sommar.

Pär Cederqvist
Ordförande

Ingrid Andersson
Justerare

Ingrid Rylander
Sekreterare

