
   

 

Lokalt samverkansavtal i Kumla kommun 2013-03-04 

Utgångspunkter samverkan 

Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en 

avgörande betydelse för verksamhetens resultat och utveckling.  

Målet/syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där individu-

ellt inflytande, delaktighet och möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling är rättighet för alla anställda i Kumla kommun. 

De förändringar som sker måste följas av förändringar i medarbetarnas kompetens. Arbetsorganisation, arbetsförhållanden och 

arbetstid ska så långt som möjligt anpassas till medarbetarnas förutsättningar och bidra till bästa möjliga hälsa och välbefin-

nande.  

Avtalet ska underlätta samverkan mellan parterna och öka de anställdas möjligheter till medbestämmande. Det ska även under-

lätta samordning av arbetsmiljö- medbestämmande-, jämställdhets-, mångfalds- och verksamhetsfrågor.  Medbestämmandela-

gen MBL och Arbetsmiljölagen AML utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet. Samverkan förutsätter en dialog mel-

lan arbetsgivare, anställda och fackliga företrädare om måluppfyllelse och resurser för verksamheten.  Det är väsentligt att de 

fackliga representanterna ges möjlighet till kommunikation med sina medlemmar. 

Hälsa och arbetsmiljö 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Målet är att förena en väl funge-

rande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv som också är attraktivt och tillgängligt för medarbetarna i alla livsfaser. 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska främja trivsel och samarbete, samt öka medarbetarnas delaktighet, utveckling och inflytande 

i arbetet. Medarbetarna har ett ansvar att vara delaktiga i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Därmed kan ohälsan 

minskas och skador och sjukdom av arbetet förhindras.  

En ständigt pågående utveckling förutsätter att arbetsgivaren i samverkan och utifrån ett verksamhetsperspektiv bedriver en 

kontinuerlig planering, styrning, kontroll och uppföljning av hälsa och arbetsmiljö - systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta inne-

fattar hela processen; att främja en sund livsstil och hälsosamma arbetsförhållanden, att identifiera, förebygga och åtgärda 

risker – konsekvensbeskrivning – samt att tillhandahålla anpassning och arbetslivsinriktad rehabiliteringsverksamhet enligt de 

riktlinjer som gäller i kommunen. Där rutiner för den fackliga medverkan finns inskrivna. Det gäller för både löpande och tidsbe-

gränsade insatser. 

Samverkansnivåer 

Arbetssättet på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper ska präglas av att genom samråd nå enighet före beslut. Samver-

kansnivåer utgörs av arbetsplatsträffar och samverkansgrupp. Inom varje förvaltning kan det finnas flera samverkansgrupper 

beroende på organisation, verksamhet, ansvarsnivå m.m. För kommunövergripande frågor finns en central samverkansgrupp. 

Arbetsplatsträffar 

Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för dialog mellan medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med 

utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. Hälso – och arbetsmiljöaspekterna ska integreras i 

verksamheten. Träffarna ska också ge förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling liksom till ökat självbestäm-

mande och ansvarstagande för alla medarbetare. På arbetsplatsen ska det vid behov ges utrymme för facklig information. 

För att arbetsplatsträffarna ska fungera måste de vara regelbundna och utgöra en naturlig del av verksamheten. Arbetsgivaren 

ansvarar för att arbetsplatsträffar genomförs i regel en gång per månad, och för att den utlyses i god tid samt 

dokumenteras genom minnesanteckningar.  Arbetsplatsträffar kan både ta emot och föra ärenden vidare till sam-

verkansgrupp.  Arbetsplatsträffar ska förläggas till ordinarie arbetstid. Det är endast i absoluta undantagsfall ar-
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betsplatsträff kan ske på icke ordinarie arbetstid. Men sker detta kompenseras deltagandet i motsvarande omfattning (tex 

tid mot tid).  

Samverkansgrupp 

Syftet är att skapa ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare där parterna har 

gemensamt ansvar för att aktualisera frågor samt delta i planerings- och beslutsprocesser när det gäller verksamhetens 

utveckling, hälsa och arbetsmiljö.  

Samverkansgrupper ska knytas till beslutsnivåerna i verksamheten. Minst en samverkansgrupp ska finnas på varje förvalt-

ning. För kommunövergripande frågor finns en central samverkansgrupp.  I samverkansgrupper ska frågor behandlas avse-

ende information och förhandling enligt MBL §§ 19,11 12 och 38 samt arbetsmiljöfrågor enligt AML.  

Inom en förvaltning ska det alltid finnas en samverkansgrupp på förvaltningsnivå. Vid behov kan det även finnas en samver-

kansgrupp på avdelnings-/eller områdesnivå. Samverkansgrupp på förvaltningsnivå utgör tillika skyddskommitté enligt AML, 

vilket även gälla samverkansgrupp på avdelnings- eller områdesnivå.  

Central samverkansgrupp, som också utgör central skyddskommitté, är ett övergripande forum för företagshälsovård, part-

gemensamma arbetsmiljöutbildningar och samordning av arbetsmiljöfrågor för hela kommunen. Dessa uppgifter integreras 

med övriga verksamhetsfrågor som är av kommunövergripande karaktär. Hälso- och miljöarbetet kräver en bred kompe-

tens. För att öka kompetensen har Centrala samverkansgruppen ansvar för att organisera och anordna relevant kompetens-

utveckling/utbildning.  

I centrala samverkansgruppen ingår kommundirektören som är ordförande, personalchef, ekonomichef och sju fackliga 

representanter, varav minst ett huvudskyddsombud. Samt förhandlingssekreteraren såsom sekreterare Det innebär att 

Kommunal har två platser (en av dessa är huvudskyddsombud), Vision en plats, Lärarförbundet en plats, SACO en plats, SSR 

en plats och LR en plats. Ansvar och beslutanderätten ligger kvar hos arbetsgivarens företrädare. Arbetsformer för samver-

kansgrupp. Antal ledamöter och ersättare i samverkansgrupp bestäms av respektive förvaltning och lokal arbetstagarorgani-

sation/sektion. Arbetsgivarens ledamöter utses utifrån deras funktion i organisationen. Ordföranden utses av arbetsgivaren. 

Det totala antalet arbetstagarrepresentanter ska vara i majoritet. Samverkansgrupp överenskommer om de arbetsformer 

som ska gälla för respektive samverkansnivå. Varje förvaltning ska ha minst 6 möten per år. Samverkansgruppens möten 

bör anpassas till beslutsprocessen och planeras årsvis. Arbetsgivaren är ansvarig för rutinerna kring mötena och att mötena 

protokollförs.  För att samverkan före beslut ej ska fördröjas krävs att arbetsgivarens representant ger arbetstagarorgani-

sationerna tillräcklig information och faktaunderlag i skälig tid före samverkansgrupp. Företrädare för arbetstagarorgani-

sationerna har på samma sätt ansvar för att ta del av faktaunderlag inför samverkansgrupp. Det är också viktigt att de fack-

liga företrädarna ges möjlighet att träffas i tvärfackliga grupper då flera i samverkanssammanhang representerar flera olika 

fackliga organisationer. För att detta ska kunna fungera ska kallelse och handlingar till samverkansgrupp utsändas senast 7 

kalenderdagar före planerat sammanträde. 

Om enighet i samverkansgrupp ej uppnås ska arbetsgivaren fullgöra sina förhandlingsskyldigheter efter begäran från re-

spektive facklig organisation. Den fackliga organisationen har max 5 kalenderdagar att påkalla förhandling, efter att proto-

kollet från avslutad samverkansgrupp justerats.  

Om någon av parterna finner att en fråga bör behandlas utanför samverkanssystemet gäller samtliga arbetsrättsliga lagar i 

sin helhet för den frågan. Såväl arbetsgivar- som arbetstagarpart har således möjlighet att påkalla förhandling enligt MBL i 

särskild fråga. När förhandling enligt MBL § 14 begärs, ska den alltid fullgöras på personalavdelningen enligt gällande dele-

gationsordning. Behörighet att teckna lokalt kollektivavtal och förhandlingar i rättstvister förs alltid av kommunens perso-

nalavdelning. Samverkan omfattar inte tvister, individärenden och kollektivavtalsfrågor som löne- och anställningsvillkor. 

 

 

 


