2003-11-11

Protokoll från Central SamverkansGrupp, CSG
Dag och tid: Tisdagen den 11 november 2003, kl. 10.00 – 12.00
Plats:

Sammanträdesrum sal 225, Kommunhuset, Vänersborg

Närvarande: Lisbeth Hallberg
AnnSofie Dolk
Berit Bengtsson
Ann Nyqvist
Lena Balder
Sigyn Lindbom

§1

Kommunal
Kommunal
SKTF
Lärarförbundet
Lärarförbundet
Vårdförbundet

Guy Mahlviker
Pär Cederqvist
Sture Johansson
Ulla-Carin Olsson
Christer Larsson
Sten Selander
Svante Lindstedt
Peter Almqvist

FÖL
”
”
”
”
”
”
”

Ingrid Rylander

Arbetsmiljösamordnare tillika sekreterare

Mötets öppnade
Guy Mahlviker förklarar mötet öppnat.

§2

Protokollsjustering
Berit Bengtsson är utsedd som ständig justerare av CSG´s protokoll.

§3

Samverkansavtalet
Vid CSG´s träff den 7 oktober uppdrog samverkansgruppen till Kenneth Borgmalm
och Ingrid Rylander att dokumentera diskussionerna från utvecklingsdagen och
återkomma till CSG med eventuella förslag till förändringar i avtalet.
Utifrån denna sammanfattning beslutas följande:
§ 12
Beslutas att MBL § 12 även fortsättningsvis ej ingår i samverkansavtalet.

CSG´s representation
Den fackliga representationen i CSG kvarstår som tidigare med 7 representanter.
Arbetsgivarens representation begränsas till kommunchef, personal- och organisationschef samt utvecklingsledaren vid personal- och organisationsstaben som tillika
är sekreterare. Övriga adjungeras vid behov.
Förvaltningens samverkansgrupp, FSG,
Varje förvaltning skall göra en översyn och tydliggöra representation respektive
ersättare i sina samverkansgrupper. Tydliggöra deltagarnas mandat, frekvens på
möten, vilka frågeställningar som hör hemma i FSG respektive lokal
samverkansgrupp, LSG.
Utbildningsinsatser
CSG planerar utbildningsinsatser för att förbättra samverkansavtalets intention i
vardagen, på arbetsplatsträffar, APT och i samverkansgrupper.
Utvärdering
Utvärdering av avtalet på förvaltningsnivå ska göras utifrån CSG´s direktiv.
Kollektivavtal
Samverkansavtalet som kollektivavtal kan behöva ses över i särskild ordning.
§4

Kompetensplanering kring ledarutveckling
Kompetensplanering kring ledarutveckling utgår vid dagens sammanträde.
Ärendet tas upp vid ett senare tillfälle.

§5

Förslag till organisation av kommunstyrelsens förvaltning
Kommunchefen redogör för förslag till ny organisation på kommunstyrelsens
förvaltning. Informationsmaterial och förslag till beslut bifogas som bilaga till
protokollet. Bilaga 1

§6

AME-chef
Personal- och organisationschefen informerar om tillsättaningen av ny AME-chef.
Vid MBL-förhandling enligt § 11 och 19 hade arbetstagarparterna inget att erinra
mot arbetsgivarens förslag. Ewa Ferm erbjuds tjänsten.

§7

Jämställdhetsdag
Förvaltningsövergripande ledningsgruppen, FÖL och CSG inbjuds till
jämställdhetsutbildning den 16 december 2003.

§8

Måltidsproduktion
Vid sammanträde med CSG 2003-10-21, § 4 behandlades ärendet om förslag till
gemensam organisation för måltidsproduktion. Samverkansgruppen beslutade då
att ta upp förslaget som beslutsärende på CSG den 11 november.
Vid dagens sammanträde beslutas att godkänna Kommunchefens förslag om
arbetet med måltidsproduktionen.
Kommunal lämnar skrivelse som bifogas till protokollet. Bilaga 2

§9

Kallelse
De fackliga representanterna önskar få kallelse till CSG´s sammanträden på mail
enligt sändlista.

§ 10

Ordförande avslutar mötet.

Guy Mahlviker
Ordförande

Berit Bengtsson
Justerare

Ingrid Rylander
Sekreterare

