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Protokoll från CSG, central samverkansgrupp
Dag och tid: Tisdagen den 10 december 2002, kl 10:0 – 12:00
Plats:

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan

Närvarande: Margareta Norén
Örjan Byström
Berit Bengtsson
Ann Nyqvist
Lena Balder
Nils Erik Rasmussen
Sigyn Lindbom
Annica Lindbom

Kommunal
”
SKTF
Lärarförbundet
”
LR
Vårdförbundet
SACO

Sture Johansson
Thomas Sannemalm
Sten Selander
Svante Lindstedt
Ulla-Carin Ohlsson
Karl-Johan Höijer
Pär Cederqvist

FÖL
”
”
”
”
”
Ordf

Kenneth Borgmalm

Sekreterare

Övriga:
Ingrid Rylander
Sten Fredriksson
§1

Arbetsmiljösamordnare
Projektledare , §3

Mötets öppnande
Pär Cederqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§2

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

§3

SAM-projektet
Ingrid Rylander och Sten Fredriksson redovisade arbetet med SAM-projektet.
Man har till dags dato träffat 36 arbetsgrupper med totalt 400 medarbetare.
Projektet kommer att prioritera arbetsplatser inom socialförvaltningen innan man
går vidare. Näst i tur står utbildningsförvaltningen.
I grupperna har man informerat om regelsystemet kring arbetsmiljön. Ingrid och
Sten har också i arbetsgrupperna och med hjälp av metoden focusgrupp diskuterat
vad som är viktigast för varje medarbetare att få en bra arbetsmiljö. Vad som
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framkommit i Focusgrupperna har sedan analyserats och återredovisats i
grupperna. Resultatet mynnar ut i ett antal uppgifter för arbetsplatsen att ta itu med
för att förbättra arbetsmiljön.
Ingrid och Sten kommer sedan att göra återbesök efter 2 till 4 månader.
§4

Förslag till arbetssätt för kompetensutveckling för chefer.
Kenneth Borgmalm gav en lägesrapport kring arbetet med ett kommande program
för kompetensutveckling av chefer. En arbetsgrupp med utvecklingsledare och
personalsekreterare har utarbetat ett förslag till arbetssätt. Efter årskiftet kommer
arbetsgruppen att träffa ledningsgrupperna för en behovsdiskussion. Gruppen
kommer också att inhämta FÖL:s synpunkter innan man analyserar och lämnar
förslag tillbaka till ledningsgrupperna.. CSG kommer att följa arbetet.
Centrala samverkansgruppen ställde sig bakom förslaget på arbetssätt.

§5

Ung 2010
Kenneth Borgmalm uppmanade förvaltningarna att komma med förslag på unga
medarbetare som vill deltaga i UNG 2010 gruppen. Flera av de ursprungliga
gruppmedlemmarna har slutat eller är tjänstlediga. Vårens arbete kommer att
innehålla teman som gruppen skall diskutera och lämna ”unga” synpunkter på.

§6

CSG 2003 Ämnen och prioritering
Vid föregående möte med CSG beslutades att centrala samverkansgruppen bör ha
en ”årscykel” för att bättre planera sitt arbete och prioritera det viktiga. Detta arbete
påbörjades vid mötet och fortsätter nästa möte.
Centrala samverkansgruppen konstaterade att den allra viktigaste frågan för
kommunen under 2003 är att sänka sjukfrånvaron.
Det är också viktigt att Centrala samverkansgruppen är uppdaterad och kan följa
den ekonomiska processen i kommunen.

§7

Systematisk brandskyddsutbildning
Diskuterades om kommunen skall ha en gemensam utbildning kring de nya regler
om systematisk brandskyddsutbildning som nu kommer.
Det kostaterades att varje förvaltning har ansvaret för dessa frågor, men att det är
viktigt att gå igenom de nya reglerna i centrala samverkansgruppen.
Pär Cederqvist tar med sig frågan till sin avdelning och tar upp denna igen vid
nästa möte.

§8

Strategisk handlingsplan för ökad hälsa på arbetsplatserna
Ingrid Rylander informerade samverkansgruppen om att den strategiska
handlingsplanen nu också är beslutad politiskt.
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§8

Sammanträdesdagar första halvåret 2003
Centrala samverkansgruppen beslutade om följande sammanträdestider för första
halvåret 2003:
14 januari
25 februari
18 mars
8 april
13 maj
10 juni

§9

kl 10.00 kl 10.00 kl 10.00 heldag
kl 10.00 kl 10.00 -

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Nästa möte
Tisdagen den 14 januari kl. 10.00 – c:a 12.00

§ 10

Pär Cederqvist avslutade mötet.

Pär Cederqvist
ordförande
.

Berit Bengtsson
justerare

Kenneth Borgmalm
sekreterare
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UTKAST TILL ÅRSCYKEL CSG

Januari
Fördjupad diskussion kring årscykel

December
Kompetensutveckling

Diskussion kring introduktion av
nyanställda

Februari
Revidering av samverkansavtalet
Kompetensutvecklingsplan
Genomgång av ekonomiska
förutsättningar

November

Mars
Bokslut – redovisning från
förvaltningarna
Hälsa på arbetsplatsen
Oktober
Utvecklingsdag
Löne- och anställningsvillkor

April
Utvecklingsdag – kompetensöverföring
mellan ledamöterna i CSG

2003

Personalekonomisk redovisning
Personalpolitiken –rekrytering –
sjukfrånvaro – friskvård mm
Maj

September

Rapportering från
utvecklingsprojekt

Extern och intern information Hur
fungerar den?

Personalpolitik
Kompetensutveckling

Augusti
Avstämning av årscykel

Juni
Uppsummering av pågående projekt
(OBS Budget i kommunfullmäktige)

