PROTOKOLL
2001-01-09

Central samverkansgrupp, CSG
Plats och tid:

Kommunalhuset, sammanträdesrum 225, tisdagen den 9 januari 2201,
Kl 08.30 – 09.35

Närvarande:

Ingrid Andersson
Sten Fredriksson
Gunnar Bossér
Lena Balder
Annica Lindbom

Kommunal
Kommunal
SKTF
Lärarförbundet
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
Ingrid Rylander

§1

Mötets öppnande
Pär Cederqvist förklarade sammanträdet öppnat.

§2

Protokollsjustering
Gunnar Bossèr utsågs att fortsättningsvis justera centrala samverkansgruppens
protokoll.

§3

Budgetprocessen
Vid föregående möte med centrala samverkansgruppen efterlyste Lärarnas
Riksförbund en diskussion om samverkansformerna kring budgetfrågor i syfte
att få en bättre diskussion inför ramsättningarna i kommunens budget.
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Thomas Sannemalm beskrev vilken ambition kommunen har att få en bra
process kring ramsättningen.
Grundläggande för ramarna är politikernas prioriteringar. En viktig del i arbetet
är också att kartlägga status och behov i kärnverksamheterna genom faktaunderlag, statistik, nyckeltal, befolkningsprognoser mm. Det är viktigt att
centrala samverkansgruppen blir delaktig i detta arbete.
Pär Cederqvist underströk vikten av en gemensam bild på dessa frågor för att
kunna få en bra dialog kring budgeten.
Efter diskussion enades gruppen om att vid tillfälle som passar in i tidplanen,
avsätta extra tid för dessa frågor. Material kommer att förmedlas till gruppen.

§4

Förteckning oavslutade ärenden
Samverkansgruppen gick igenom förteckningen över gruppens oavslutade
ärenden. Ny uppdaterad lista bifogas detta protokoll. (Bilaga)

§5

Arbetsmiljö/FHV
Uppföljningsstatistik företagshälsovård
Ingrid redovisade statistiken för företagshälsovården. (Bilaga)
En översyn över fördelningen av företagshälsovårdsmedlen behöver göras.
Gruppen enades om att ta upp fördelningen till diskussion vid ett kommande
möte.

§6

Övriga frågor
Kommunens byte av bank
Kommunal har fått påringning från medlemmar som tycker att man fått för kort
tid på sig att anmäla sitt bankkonto till Nordbanken, som skall sköta
kommunens löneutbetalningar. Får någon problem kan vederbörande vända sig
till Nordbanken, lönekontoret eller ekonomistaben.
Deltidsproblematiken
Kommunal vill diskutera deltidsanställningar. Tas upp vid nästa sammanträde.
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§7

Pär Cederqvist avslutade mötet.

Pär Cederqvist
Ordf

Gunnar Bossèr
Justerare

Kenneth Borgmalm
Sekr

