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1. Inledning 
De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, 
arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har en avgörande betydelse 
för verksamhetens resultat och utveckling. Med samverkan i detta avtal avses det samråd som 
sker mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna, men också de direkta relationerna 
på arbetsplatserna; samverkan mellan chefer/arbetsledare och medarbetare om verksamhet, 
måluppfyllelse och resurser. 

2. Syfte 
• Skapa forum för information, dialog och tidig samverkan före beslut i aktuella personal- 

och verksamhetsfrågor. 
• Öka medarbetarnas möjlighet till medskapande och skapa samverkan mellan parterna. 
• Integrera hälso-, arbetsmiljö-, medbestämmande- och verksamhetsfrågor. 
• Understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller 

kommuninvånarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. 
 
För att uppnå detta syfte krävs: 
• Tydliga mål för verksamheten. 
• En organisation med tydlig delegering av uppdrag/uppgifter och befogenheter. 
• Ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, medarbetare, organisation och resurser. 
• En vilja att fatta beslut i samverkan. 
• Samverkanssystem som följer och löpande anpassas till organisation och beslutsnivåer. 

3. Samverkansorganisation 
Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer ska ske i samverkansgrupper på 
beslutsnivåer i verksamheten och ansluta till organisationen. Arbetet i grupperna ska omfatta 
frågor om verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö och så långt möjligt ersätta 
samverkansförhandlingar enligt medbestämmandelagen (MBL). 

Arbetsplatsträffar ska utgöra det främsta forumet för dialog och kommunikation mellan 
chefer och medarbetare. 

Samverkansgrupper inrättas på kommunlednings- och områdesnivå samt vid de fastställda 
verksamhetsområdena1). Behovet av samverkansgrupp på enhetsnivå2) avgörs av områdets 
samverkansgrupp (OSG).  Samverkansgrupperna benämns enligt följande: 

 

• Kommunnivå Central Samverkansgrupp (CSG) 
 

• Områdesnivå 3)  Områdets samverkansgrupp (OSG) 3) 
 

• Verksamhetsområdesnivå  Verksamhetsområdets samverkansgrupp(VSG)  
 

• Enhetsnivån  Lokal samverkansgrupp (LSG)  
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1)  Respektive OSG fastställer vilka verksamheter som bildar en VSG. 
2)  Gäller område Unga och Vuxna. 

3)  I respektive område (Samhällsbyggnad, Unga och Vuxna) samt i Stödfunktionen finns ett 
OSG. 

 

Inom ett skolområde kan vid vissa tillfällen flera LSG gå samman och 

bilda en Samordnad LSG för gemensamma frågor inom skolområde.  

 

I det fall fråga berör och kan få konsekvenser för flera arbetsplatser ska gemensam samverkan 
ske alternativt föras upp till nästa samverkansnivå. 

 

Samverkansgruppen utgör skyddskommitté och Centrala samverkansgruppen utgör Central 
skyddskommitté i enlighet med arbetsmiljölagens regler. Centrala samverkansgruppen ska 
vara policyskapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor och övergripande frågor om 
företagshälsovård. Vidare ska samverkansgrupperna planera, kontrollera och följa upp hälso- 
och arbetsmiljöförhållanden; - det systematiska arbetsmiljöarbetet – samt arbetsanpassnings- 
och rehabiliteringsverksamheten. Samverkansgrupp ska i egenskap av skyddskommitté ha 
minst en facklig företrädare som är skyddsombud.  

 

Beskrivning av CSG, OSG, VSG och LSG redovisas i bilagorna 1-4. 

4. Beslut i samverkan 
Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor. Arbetssättet i 
samverkansgrupp ska präglas av en strävan att genom samråd nå enighet före beslut. När 
ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren i samverkan bedöma om ändringarna 
medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 

 

Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt MBL §§ 11 och 19.  

 

Uppnås inte enighet i en fråga ska det klart framgå av protokollet vilka 
arbetstagarorganisationer som förklarar sig oeniga.  
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Arbetstagarorganisationerna har rätt att inom sju kalenderdagar efter oenighet i § 11-fråga 
påkalla central förhandling enligt 14 § andra stycket MBL. Denna förhandling förs på behörig 
beslutsnivå enligt gällande delegationsordning. 

Anmärkning 
Ärende, som enbart avser en enskild medarbetares eller – i specifika fall – ett enskilt förbunds 
förhållande till arbetsgivaren, ska inte tas upp till behandling i samverkansgrupp. Om lokal 
part finner att en fråga inte lämpar sig för behandling i samverkanssystemet tillämpas MBL 
respektive AML i sin helhet i den frågan 

 

För att MBL-skyldigheten ska anses vara fullgjord ska träffarna protokollföras. 

5. Arbetsplatsträffar 
Med arbetsplatsträffar avses regelbundna träffar, som äger rum i arbetslaget/resultatenheten 
och utgör en naturlig del av verksamheten. Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa 
delaktighet och dialog mellan arbetsledare och medarbetare för gemensam utveckling, 
planering och uppföljning av verksamheten. För att arbetsplatsträffarna ska fungera måste de 
vara regelbundna och utgöra en naturlig del av verksamheten. Frekvensen i träffarna bör 
bestämmas utifrån respektive verksamhets förutsättningar och behov. 

 

Det är chefens ansvar att alla som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen ska 
delta. Likaså är det chefens ansvar att varje medarbetares åsikter kommer fram så att varje 
medarbetare blir sedd, hörd, respekterad och medskapande. 

 

Träffarna ska dokumenteras genom minnesanteckningar för återkoppling till de personer, som 
inte haft möjlighet att delta och för uppföljning av vilka frågor som behandlats. Sjukskrivna 
medarbetare ska möjliggöras delta i arbetsplatsträff. Tjänstlediga kan efter särskild 
överenskommelse med arbetsledaren också delta. 

 

Enskilda anpassnings- och rehabiliteringsfrågor, där den personliga integriteten är viktig, ska 
inte behandlas på arbetsplatsträff. 

 

Exempel på frågor som kan behandlas i arbetsplatsträffar framgår av bilaga 5. 

6. Individen i samverkan 
Varje medarbetare ska ha möjligheter och förutsättningar att påverka utformningen av sitt 
eget arbete. I medarbetarens rättigheter ingår påverkan av den egna arbetssituationen. 
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Kompetensutveckling för medarbetare och grupper har avgörande betydelse för 
verksamheten. Medarbetare ska medverka i förändringsarbete och verka för en god hälsa och 
arbetsmiljö. 

7. Chefers ansvar för arbetsmiljön 
Samverkan är en integrerad del av verksamheten. Varje chef utför sitt arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsansvar enligt delegation och/eller fastställd organisation. 

 

Parterna är överens om att arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsarbete är en viktig del av 
personalansvarig chefs uppgift. 

 

Vid behov ska arbetsgivaren i samråd med medarbetarna, och i förekommande fall 
med skyddsombudet, utforma de åtgärder som behövs för tidig och effektiv 
arbetsanpassning och arbetsinriktad rehabilitering för återgång i arbete. 

8. Skyddsorganisation 
Skyddsorganisationen är en integrerad del av samverkanssystemet. Respektive OSG 
fastställer skyddsområdesindelning. Flera arbetsplatser kan ingå i ett skyddsområde. 

 

För varje skyddsområde ska finnas ett skyddsombud. Skyddsombud och deras ersättare utses 
bland arbetstagarorganisationerna på sätt som dessa bestämmer. Mandattiden är tre år. 
Skyddsombud ska företräda flera arbetstagarorganisationer om berörda organisationer är 
överens och särskilt beslut tas om detta.  

 

Skyddsombuden kan, genom sin roll och kompetens, bidra till att hälso- och 
arbetsmiljöaspekterna beaktas i de frågor som behandlas. Skyddsombuden erhåller utbildning 
i enlighet med deras uppgift. 

 

I varje område utses huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet utses på så sätt som 
arbetstagarorganisationerna beslutar. Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens 
verksamhet och företräder dem i frågor i samverkan med områdets ledning. 

 

Inom grundskolan och gymnasieskolan utses även elevskyddsombud enligt arbetsmiljölagen 6 
kap 17 §. 
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9 Mångfald 
Arbetslivet ska vara attraktivt för medarbetare i alla livsfaser och tillgängligt för alla. Som en 
del av vårt utvecklingsarbete ingår därför att arbeta medvetet för jämställdhet, mångfald och 
tillgänglighet på arbetsplatserna och ta tillvara de mervärden som olikheter kan ge. Varje 
medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, eller ålder ska känna sig lika 
behandlad.  

 
Samverkansgrupperna har därför att verka utifrån nu gällande och tillkommande 
kommuncentrala strategiska policybeslut och riktlinjer. Parterna har ett gemensamt ansvar för 
att åstadkomma en jämn könsfördelning i respektive samverkansgrupp. 

10. Representation 
I samverkansgrupperna ska Kommunal, Saco, Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet och 
Ledarna, som har medlemmar inom området, vara representerade. 

11. Samverkan vid rekrytering 
Rutiner för samverkan vid rekrytering framgår av bilaga 6. 

12. Samverkansrutiner 
Med utgångspunkt från detta avtal utarbetar varje område en plan för samverkan inom sitt 
område så att varje medarbetare känner var han/hon finns i samverkanssystemet. Vidare 
utarbetar varje område egna samverkansrutiner i form av formaliaregler m m. Förslag på 
mötesformalia framgår av bilaga 7. 

13. Facklig information 
En fungerande samverkan förutsätter kommunikation mellan de olika nivåerna i 
organisationen, mellan arbetsgivare och facklig organisation samt mellan chef och 
medarbetare. Det är därför väsentligt att de fackliga representanterna ges möjlighet till 
kommunikation med sina medlemmar. Därför kan arbetsplatsträffar kombineras med facklig 
information om den fackliga informationen rör arbetsplatsen eller frågor som ska behandlas i 
OSG/VSG/LSG. 
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         Bilaga 1 

 

Central samverkansgrupp, CSG 
Syfte: möjliggöra delaktighet i kommunens planerings- och utvecklingsarbete samt 
beslutsprocess och att överblicka och följa upp kommunens verksamhet. 

 

CSG ska vara central skyddskommitté. Den ska vara policyskapande i arbetsmiljöfrågor och 
planera, kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet. Dessa uppgifter ska integreras med 
övriga verksamhetsfrågor. 

 

Uppgifter 
CSG behandlar medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor av kommunövergripande och 
principiell natur. Gruppen är verksam inom kommunledningens totala verksamhet. 

 

Exempelvis: 

- Kommunens övergripande lednings- och effektivitetsfrågor, verksamhets- och 
organisationsutveckling samt personalutveckling   

-  Upprätta årsplan för samverkan 
- Budget och genomförandeplan 

- Utvecklingsfrågor, exempelvis ny teknik  

- Organisationsstruktur 

- Personalpolitiska program och riktlinjer 

- Jämställdhetsplaner 

- Kompetensförsörjning 

- Övergripande frågor om företagshälsovård 

- Policy, riktlinjer, rutiner och rekommendationer för kommunens hälso- och arbetsmiljöarbete 

- Frågor i övrigt enligt AML utifrån CSG:s roll som Central skyddskommitté 

- Samverkansutveckling 

 

Sammansättning  
CSG består av arbetsgivarrepresentanter samt högst 8 representanter för 
arbetstagarorganisationerna jämte ersättare. 
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Vid mandatfördelningen gäller att Kommunal äger rätt till 2 mandat, SACO-förbunden 
gemensamt 2 mandat och Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet samt Ledarna 1 mandat 
vardera. 

 

Vid specifik fråga, som enbart berör medlemmar i en facklig organisation som inte har 
ordinarie plats i CSG men är part i samverkansavtalet, kan en representant adjungeras från 
den fackliga organisationen. 

  

Anmärkning 
Efter samråd med ordföranden kan facklig representant i CSG, vid behandling av visst ärende 
på sammanträde, låta sig biträdas av sakkunnig.  

 

Arbetsformer 
Arbetsgivaren utser bland sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

 

Kallelse och övriga handlingar till möte med CSG ska skickas till ledamöterna senast en 
vecka före sammanträde. Undantag kan ske om det finns särskilda skäl. 

 

Arbetssättet i CSG skall präglas av en strävan att genom samråd nå enighet före beslut. 

 

Överenskommelse om arbetsformer i övrigt träffas inom CSG. 
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Bilaga 2 

 

Områdets samverkansgrupp, OSG 
Syfte: möjliggöra delaktighet i områdets planerings- och utvecklingsarbete samt 
beslutsprocess och att överblicka och följa upp områdets verksamhet. 

 

OSG ska vara skyddskommitté enligt AML:s regler. Den ska planera, kontrollera och följa 
upp arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Dessa uppgifter ska integreras med övriga 
verksamhetsfrågor. 

 

Uppgifter 
OSG behandlar medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor av övergripande och principiell 
natur för området. Gruppen är verksam inom områdets totala ansvarsområde.  

 

Exempelvis: 

- Områdets övergripande lednings- och effektivitetsfrågor, verksamhets- och 
organisationsutveckling samt personalutveckling. 

- Upprätta årsplan för samverkan 

- Utvecklingsfrågor, exempelvis ny teknik  

- Budget och genomförandeplan. 

- Bokslut och uppföljning 

- Områdets övergripande arbetsmiljöarbete samt uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador.  

- Information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö 

- Kompetensförsörjning 

- Anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

- Fastställande av skyddsområden 

- Frågor i övrigt enligt AML utifrån OSG:s roll som skyddskommitté 

- Samverkansutveckling 
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Sammansättning 
Gruppens storlek bör vara begränsad. För ledamöterna ska finnas ersättare. 

Om inte annat överenskommes gäller samma mandatfördelning som i CSG. 

 

Vid specifik fråga, som enbart berör medlemmar i en facklig organisation som inte har 
ordinarie plats i OSG men är part i samverkansavtalet, kan en representant adjungeras från 
den fackliga organisationen. 

 

Anmärkning 

Efter samråd med ordföranden kan facklig representant i OSG, vid behandling av visst ärende 
på sammanträde, låta sig biträdas av sakkunnig.  

 

Arbetsformer 
Arbetsgivaren utser bland sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Kallelse och övriga 
handlingar till möte med OSG ska i skickas till ledamöterna senast en vecka före 
sammanträdet. Undantag kan ske om det finns särskilda skäl. 

 

Överenskommelse om arbetsformer i övrigt träffas inom OSG. 

 

Övrigt 
Det förutsätts att fackliga ledamöter i OSG vid behov före gruppens sammanträden ges 
möjlighet att sammankalla berörda arbetsplatsombud eller motsvarande för avstämning i 
aktuella ärenden. 
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Bilaga 3 

 

Verksamhetsområdets samverkansgrupp, VSG 
 
Syfte: möjliggöra delaktighet i områdets planerings- och utvecklingsarbete samt 
beslutsprocess och att överblicka och följa upp områdets verksamhet. 

 

Uppgifter 
VSG ska behandla medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor av områdesövergripande och 
principiell natur. Gruppen är verksam inom verksamhetsområdets totala ansvarsområde.  

 

Exempelvis: 

- Verksamhetsområdets övergripande lednings- och effektivitetsfrågor, verksamhets- och 
organisationsutveckling samt personalutveckling. 

- Upprätta årsplan för samverkan 

- Utvecklingsfrågor, exempelvis ny teknik  

- Budget och aktivitetsplaner. 

- Bokslut och uppföljning 

- Verksamhetsområdets övergripande arbetsmiljöarbete samt uppföljning av sjukfrånvaro och 
arbetsskador 

- Information och utbildning om hälsa och arbetsmiljö 

- Kompetensförsörjning 

- Anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

 

Sammansättning 
Gruppens storlek bör vara begränsad. För ledamöterna ska finnas ersättare. 

Om inte annat överenskommes gäller samma mandatfördelning som i CSG. 

 

Vid specifik fråga, som enbart berör medlemmar i en facklig organisation som inte har 
ordinarie plats i VSG men är part i samverkansavtalet, kan en representant adjungeras från 
den fackliga organisationen. 
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Anmärkning 

Efter samråd med ordföranden kan facklig representant i VSG, vid behandling av visst ärende 
på sammanträde, låta sig biträdas av sakkunnig.  

 

Arbetsformer 
Arbetsgivaren utser bland sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

Kallelse och övriga handlingar till möte med VSG ska skickas till ledamöterna senast en 
vecka före sammanträdet. Undantag kan ske om det finns särskilda skäl. 

 

Överenskommelse om arbetsformer i övrigt träffas inom VSG. 

  

Övrigt 
Det förutsätts att fackliga ledamöter i VSG vid behov före gruppens sammanträden ges 
möjlighet att sammankalla berörda arbetsplatsombud eller motsvarande för avstämning i 
aktuella ärenden. 
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Bilaga 4 

 

Lokal samverkansgrupp, LSG 
 

Utifrån respektive områdes verksamhetsomfattning, förutsättningar och behov kan lokala 
samverkansgrupper (LSG) inrättas genom överenskommelse mellan de lokala parterna på 
OSG-nivå.  

 

Syfte: möjliggöra delaktighet i planerings- och utvecklingsarbete samt beslutsprocess och att 
överblicka och följa upp avdelningens verksamhet. 

 

Uppgifter 
LSG ska behandla alla frågor inom medbestämmande- och arbets-miljöområdet som faller 
inom verksamhetsområdet för samverkansgruppen.  

 

Exempelvis: 

- Frågor som rör förändringar och utveckling av verksamheten, ekonomi, organisation och 
personal. 

- Budget och verksamhetsplaner 

- Bokslut och uppföljning 

- Arbetsmiljöfrågor, t.ex. åtgärder med anledning av miljöronder, underlag för handlingsplaner 
samt uppföljning av sjukfrånvaro och arbetsskador 

- Schema- och arbetstidsfrågor 

- Utbildnings- och kompetensutveckling 

- Introduktionsplaner 

- Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 

- Anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet 

- Medverkan vid planering och beställning av företagshälsovårdsinsatser 

- Planering av lokaler, utrustning, arbetsmetoder m m 

- Frågor i övrigt enligt AML inom LSG:s verksamhetsområde 
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Sammansättning 
Gruppens storlek bör vara begränsad. För ledamöterna ska finnas ersättare. 

Om inte annat överenskommes gäller samma mandatfördelning som i CSG. 

 

Vid specifik fråga, som enbart berör medlemmar i en facklig organisation som inte har 
ordinarie plats i LSG men är part i samverkansavtalet, kan en representant adjungeras från den 
fackliga organisationen. 

 
Anmärkning 

Efter samråd med ordföranden kan facklig representant i LSG, vid behandling av visst ärende 
på sammanträde, låta sig biträdas av sakkunnig.  

 
Arbetsformer 
Arbetsgivaren utser ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

 

Kallelse och övriga handlingar till möte med LSG ska skickas till ledamöterna senast en 
vecka före sammanträde. Undantag kan ske om det finns särskilda skäl. 

 

Överenskommelse om arbetsformer i övrigt träffas inom LSG. 

 

Övrigt 
Det förutsätts att fackliga ledamöter i LSG vid behov före gruppens sammanträden ges 
möjlighet att sammankalla berörda arbetsplatsombud eller motsvarande för avstämning i 
aktuella ärenden. 
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       Bilaga 5 

 
Arbetsplatsträffar 
 
Syfte: skapa samverkan mellan arbetsledare och medarbetare för gemensam utveckling, 
planering och uppföljning av verksamheten. 

 
På arbetsplatsträffarna kan exempelvis följande frågor behandlas: 

 

- Mål för gruppens/enhetens verksamhet 

- Uppföljning och utvärdering av resultat 

- Gruppens/enhetens ekonomiska förutsättningar; budget, uppföljning, bokslut 

- Effektivisering och förnyelse av verksamheten 

- Arbetsplanering; fördelning av uppgifter inom gruppen, förslag till schemaläggning, jour, 
beredskap, vikariat etc. 

- Introduktion av nyanställda och av anställda, som återkommer i arbete efter en längre tids 
frånvaro 

- Planering av utvecklings-/-utbildningsinsatser för gruppens medarbetare 

- Inköpsfrågor 

- Gemensamma arbetsmiljöfrågor; 

- fysiska miljön; lokaler, utrustningar etc. 

- ny teknik 

- psykosociala miljön; arbetsklimat, samarbetsfrågor m m. 

- Övergripande information från kommunledning/områdets ledning etc. 

- Andra frågor som arbetsledningen eller medarbetarna aktualiserar 

 

Arbetsformer 
Målet är att alla som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen ska delta. Träffarna 
ska på ett enkelt sätt dokumenteras genom minnesanteckningar för återkoppling till de 
personer, som inte haft möjlighet att delta och för uppföljning av vilka frågor som behandlats. 
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Samverkan vid rekrytering 
 

När vakans uppstår prövar först berörd arbetsledning behov av återbesättning. 

 

Personalplaneringsåtgärder 
Att omdisponera redan anställd personal, inplacera övertaliga eller medarbetare med 
arbetshinder, utöka tjänstgöringsgraden för deltidsanställda eller inplacera 
företrädesrättsberättigade är exempel på personalärenden som inte hanteras av 
rekryteringsgrupp. Arbetsgivaren lämnar efter begäran information om 
personalplaneringsåtgärder till samverkansgruppen. 

 

När nyrekrytering enligt nedan ska ske aktualiseras ärendet i samverkansgruppen. 
Arbetstagarorganisationerna i samverkansgruppen erbjuds möjlighet att delta i rekryteringen 
med var sin representant, om inte särskild överenskommelse om annat träffas. 
Rekryteringsgruppen har till uppgift att fastställa kravprofil, rekryteringsform samt svara för 
rekryteringsprocessen, 

 

Parterna har ett gemensamt ansvar för och intresse av att valet av rekryteringsgrupp sker så att 
båda könen finns representerade. 

 

Följande rutiner gäller för rekryteringar där anställningstiden beräknas vara 12 månader 
eller längre: 

 

Kommuncentral nivå 

 

Central samverkansgrupp (CSG) 

 

Vid tillsättning av  - chefer som ingår i stadsdirektörens ledningsgrupp 

 - personalchef, ekonomichef och förhandlingschef 

I dessa fall aktualiserar arbetsgivaren ärendet i CSG och arbetstagarorganisationerna erbjuds 
möjlighet att delta i rekryteringen.  
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Områdesnivå 

 

Områdets samverkansgrupp (OSG) 

 

Vid tillsättning av  - chefer som ingår i områdeschefens ledningsgrupp (exkl. personalchef 
och ekonomichef) 

- medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinsk ansvarig för 
rehabilitering (MAR) och Socialt ansvarig samordnare (SAS) 

 

Anmärkning: 

Alla chefstillsättningar inom stödfunktionerna samverkas i OSG med undantag för de chefstillsättningar som ska 
samverkas i CSG.  

 

Arbetsgivaren aktualiserar ärendet i OSG och arbetstagarorganisationerna erbjuds möjlighet 
att delta i rekryteringen. 

 

Verksamhetsområdes-/enhetsnivå 

 

Verksamhetsområdets samverkansgrupp (VSG) 

 

Vid tillsättning av chefer inom verksamhetsområdet. 

 

Arbetsgivaren aktualiserar ärendet i VSG och arbetstagarorganisationerna erbjuds möjlighet 
att delta i rekryteringen. 

 

Arbetsplatser 
Flera områden har i dag format rekryteringsrutiner på lokal nivå. Rutiner som av alla parter 
upplevs fungera bra utifrån verksamhetens specifika förutsättningar. Det är fullt möjligt att 
inom samverkansavtalets ram, ha kvar och utveckla sådana rutiner. Parterna kan på 
områdesnivå, d v s i OSG, VSG eller LSG överenskomma om vilka rutiner som ska tillämpas. 
Det avgörande är att parterna är överens om formerna för samråd och att personalens 
representanter i rekryteringsgruppen är representanter för sina fackliga organisationer. 
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Mötesformalia 
 
• Kallelse och övriga handlingar till möte ska skickas till ledamöterna senast en vecka före 

sammanträdet. Undantag kan ske om det finns särskilda skäl. 
 

• Fråga som ska avgöras vid samverkansgrupp ska finnas på dagordningen om inte annat 
överenskommes. 

 

• Arbetsgivarparten står för ordförande, vice ordförande och sekreterarskapet i 
samverkansgrupp 

 

• Om ordinarie ledamot inte kan delta vid en träff ska denne själv kalla ersättare. 
 

• Träffarna ska dokumenteras och justeras av arbetsgivarparten och en från vardera 
arbetstagarparten. 
 

• Av protokollen ska klart framgå att förhandling har skett i de fall förhandlingsskyldighet 
föreligger enligt MBL. 
 

• Protokoll från mötena ska publiceras på intranätet eller anslås på arbetsplatserna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


