PROTOKOLL
2001-02-13

Central samverkansgrupp, CSG
Plats och tid:

Kommunalhuset, sammanträdesrum 225, tisdagen den 13 februari 2001,
Kl 08.30 – 09.45.

Närvarande:

Ingrid Andersson
Sten Fredriksson
Gunnar Bossér
Ann Nyqvist
Nils-Erik Rasmussen
Birgit Nilsson

Kommunal
Kommunal
SKTF
Lärarförbundet
LR
SACO

Karl-Johan Höjer
Evy Karlgren-Jonsson
Bengt-Olov Lindqvist
Thomas Sannemalm
Sten Selander
Peter Almqvist
Pär Cederqvist

FÖL
FÖL
FÖL
FÖL
FÖL
Miljö- och hälsoskyddschef
Ordf

Kenneth Borgmalm

Sekr

Övriga:
Barbro Johansson

§1

Mötets öppnande
Pär Cederqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Protokollsjustering
Gunnar Bossèr utsågs vid föregående sammanträde att fortsättningsvis justera
centrala samverkansgruppens protokoll.
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§3

Bokslut och budgetprocessen
Thomas Sannemalm redovisade det preliminära bokslutet för 2000.
Thomas informerade också om en fördjupad analys inför ramsättningen 2002
som FÖL utarbetat som ett underlag att använda i budgetprocessen. Pär
Cederqvist föreslog att centrala samverkansgruppen och FÖL vid en gemensam
träff går igenom materialet.
Gruppen beslutade att träffas den 19 februari kl 16.00.

§4

Deltidsanställningar
Diskuterades problematiken med deltidsanställa. Enligt Kommunal har deltidsarbetslösheten ökat samtidigt som timanställda utför 254 årsarbeten i
kommunen. Kommunal vill att kommunen mer intensivt arbetar med detta
problem.
Sten Selander påpekade att deltidsproblematiken ingår som ett projekt i
”Personal 2010”.

§5

Utvecklingsdag för centrala samverkansgruppen
Kenneth Borgmalm föreslog att centrala samverkansgruppen planerar för en
utvecklingsdag kring dialog och arbetsformer.
Gruppen enades om att genomföra en utvecklingsdag. Kenneth fick i uppgift
att återkomma med förslag till program.

§6

Utbildning i att hantera alkohol- och drogmissbruk
Beslutades att centrala samverkansgruppen och den centrala samordningsgruppen för arbetsanpassning och rehabilitering gemensamt skall genomföra en
utbildningsdag i hur vi skall hantera alkohol- och drogproblem på våra arbetsplatser i kommunen.
Utbildningen äger rum den 8 maj i samband med CSG:s ordinarie sammanträde.

§7

Övriga frågor
Arbetsmiljöinformation för politiker
Den planerade informationen till kommunstyrelsen angående arbetsmiljöansvar
för politiker, har ännu inte genomförts. Skall ske så snart som möjligt. Även
övriga nämnder bör få denna information.
Arbetsplatsombudsutbildning
SKTF undrade om det är planerat en ny arbetsplatsombudsutbildning. Sten
Selander svarade att en sådan utbildning kommer.
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§8

Pär Cederqvist avslutade mötet.

Pär Cederqvist
Ordf

Gunnar Bossèr
Justerare

Kenneth Borgmalm
Sekr

