Protokoll från CSG, central samverkansgrupp
Dag och tid: Tisdagen den 8 april 2003, kl 10:00 – 12:00
Plats:

IOGT-NTO-gården, Stjärnan, Nygatan/Vallgatan

Närvarande: Thomas Nicklasson
Lisbeth Hallberg
Berit Bengtsson
Kerstin Ihrén-Johansson
Annica Lindbom

Kommunal
”
SKTF
Vårdförbundet
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Karl-Johan Höijer
Thomas Sannemalm
Sten Selander
Svante Lindstedt
Peter Almqvist
Pär Cederqvist

FÖL
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Ordf

Kenneth Borgmalm

Sekreterare

Övriga:
Ingrid Rylander
Elin Carleklev
Kenth Johansson
Annette Andeling-Malmberg
§1

Arbetsmiljösamordnare
Praktikant, HTU
Förhandlingschef
Personalekonom

Mötets öppnande
Pär Cederqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Protokollsjustering
Berit Bengtsson är utsedd att fortsättningsvis justera centrala
samverkansgruppens protokoll.

§3

Personal och organisationsstaben
Personal och organisationsstaben presenterade sina arbetsområden och aktuella
frågor och projekt. Sten Selander inledde med en beskrivning av stabens
organisation och uppdrag. Annette Andeling-Malmberg , Kenth Johansson,
Ingrid Rylander och Kenneth Borgmalm redogjorde för de arbeten som pågår
inom olika områden. Anette pratade om den personalekonomiska redovisningen
och jämställdhetsarbetet. Kenth informerade om olika arbetstidsmodeller som
prövas eller kan komma att prövas i kommunen

Ingrid Rylander rapporterade från SAM-projektet och Hälsa på arbetsplatsen.
Kenneth Borgmalm gav en lägesrapport från Blåsutprojektet och Runnareboprojektet samt att Kommunen nu fått beviljat medel för en förstudie kring att
starta ett HELA-projekt i kommunen. HELA-projektet syftar till att minska
deltidsarbetslösheten för deltids-/timanställda, minska det ofrivilliga
deltidsarbetet samt minska hindren för möjligheten till heltidsarbete.
Förstudien skall undersöka möjligheterna till ett projekt kring denna
problematik.
Thomas Nicklasson, Kommunal påpekade vikten av att Kommunal får ingå i
detta projekt.

§4

Nästa möte
Centrala samverkansgruppen beslöt att vi nästa möte, den 13 maj, som är en
planerad heldag skall gruppen arbeta med vårt samverkansavtal. Vilka behov av
förbättringar eller förändringar kan finnas samt kunskapsöverföring mellan
representanterna i gruppen, dvs rapporter från de olika förvaltningarna samt
intryck och synpunkter från de fackliga representanterna

§7

Pär Cederqvist avslutade mötet.

Pär Cederqvist
ordförande

Berit Bengtsson
justerare

Kenneth Borgmalm
sekreterare

