
 KS 2008/10 – Hidnr 2008.204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-02-01 



 KS 2008/10 – Hidnr 2008.204  2 

Samverkansavtal i Håbo kommun 

Övergripande syfte 
Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) utgör den rättsliga grunden för 
samverkanssystemet. 

Systemet ska underlätta samverkan såväl mellan arbetsgivaren och de anställda 
som mellan parterna. Därigenom ökar möjligheterna till delaktighet och medin-
flytande.  

Systemet syftar även till att se och hantera hälso-, arbetsmiljö-, medbestämman-
de- och verksamhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv, samt att utveckla organisa-
tionens kompetens i dessa frågor. 

Utgångspunkter för samverkan 
Samverkanssystemet ska stödja en fortlöpande utveckling av verksamheten så 
att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Utveck-
ling kräver en målinriktad process där alla är delaktiga.  

Samverkan ska vara en naturlig del av den löpande verksamheten och förutsätter 
en bred och aktiv kommunikation i organisationen. Som en del av utvecklings-
arbetet ingår att stödja jämställdhets- och mångfaldsarbete samt att motverka 
alla former av diskriminering. 

Det är väsentligt att de fackliga representanterna ges möjlighet till kommunika-
tion med sina medlemmar. 

Hälso- och arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamhetens vardag och 
utveckling. Det ska främja trivsel och samarbete samt öka medarbetarnas delak-
tighet, utveckling och inflytande i arbetet. 

Former för samverkan 
I det följande beskrivs formerna för samverkan enligt detta avtal. I särskilt av-
snitt beskrivs hälso- och arbetsmiljöarbetet. 

Partssamverkan 
Partssamverkan sker i samverkansgrupp. Samverkansgrupper ska ansluta till lin-
jeorganisationens beslutsnivåer.  

Samverkansgrupperna på kommun- respektive förvaltningsnivå ska vara skydds-
kommitté enligt AML: s regler. Det innebär bland annat att de ska vara policy-
skapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor, frågor rörande företagshälsovård samt 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet enligt 6 kap 9 § AML. Parter-
na har gemensamt ansvar för att aktualiserade frågor behandlas ur såväl ett verk-
samhets- som arbetsmiljöperspektiv. 
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Formaliafrågor 
Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt 11, 19 
och 38 §§ MBL. Uppkommer oenighet vid behandling av fråga är arbetsgivaren 
skyldig att fullgöra sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL.  

I samverkansgrupp ska enbart behandlas frågor som direkt berör gruppens verk-
samhetsområde. Samverkan slutförs på den organisatoriska nivå där frågan hör 
hemma.   

Frågor rörande enskild löneöverenskommelse, enskild arbetstagares rehabiliter-
ing eller omplacering, avstängning och disciplinåtgärd ska inte behandlas i sam-
verkansgrupp.  

Samråd i samverkansgrupp ska i förekommande fall föregås av medinflytande 
enligt AML. Vid behov kan skyddsombud delta vid behandling av fråga i sam-
verkansgrupp.  

Antal ledamöter och ersättare i samverkansgrupp bestäms genom överenskom-
melse mellan förvaltningschef och lokala arbetstagarorganisationer vid förvalt-
ningen. Antalet ledamöter och ersättare bör begränsas. Om part representeras av 
mer än en företrädare ska klart framgå vem av dessa som slutligt för partens ta-
lan. 

Arbetstagarrepresentanter utses av de fackliga organisationerna bland de anställ-
da på respektive arbetsplats eller inom respektive område/förvaltning. 

Protokoll ska alltid föras i samverkansgrupp. Av protokollet ska framgå om en 
gemensam uppfattning uppnåtts i viss fråga eller om parterna är oeniga. 

Behandling av fråga i samverkansgrupp kan aldrig innebära att ett lokalt kollek-
tivavtal träffats. 

Om lokal part undantagsvis finner att fråga inte lämpar sig för behandling i sam-
verkan enligt detta avtal, tillämpas MBL respektive AML i sin helhet i den frå-
gan. 

Arbetsformer 

Träffar med samverkansgrupp ska vara regelbundna och naturligt inordnade i 
verksamhetens fortgående arbete. 

Arbetsgivarföreträdare är ordförande i samverkansgrupp och svarar för att kal-
lelse skickas till samverkansgruppsmöte senast sju dagar innan mötestillfället. I 
kallelsen anges vilka frågor som ska behandlas och i förekommande fall arbets-
givarens planerade beslut i respektive fråga.  

Arbetstagarpart som vill aktualisera fråga i samverkansgrupp ska göra det i så 
god tid att den hinner upptas på kallelsen. Frågans innebörd ska tydligt anges 
liksom i förekommande fall önskat beslut av arbetsgivaren.  

Arbetsplatsträff 
Arbetsplatsträffar har flera syften. Ett är att skapa forum för dialog mellan 
medarbetare och chef för att gemensamt arbeta med utveckling, planering och 
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uppföljning av mål och budget inom det egna området. Ett annat är att chefer 
ska kunna informera de anställda i viktiga frågor. Träffarna ska också ge förut-
sättningar för personlig och yrkesmässig utveckling liksom till ökat självbe-
stämmande och ansvarstagande för alla medarbetare. 

Det är viktigt att allas kompetens tas till vara i beslutsprocessen. För att möjlig-
göra detta krävs att medarbetarna är väl informerade om de frågor som påverkar 
den egna arbetsplatsen.  

För att arbetsplatsträffarna ska fungera måste de vara regelbundna och utgöra en 
naturlig del av verksamheten. Målet är att alla som har sitt huvudsakliga arbete 
förlagt till arbetsplatsen ska delta. Varje arbetsplats måste utifrån aktuell organi-
sation hitta en fungerande form för arbetsplatsträffar. För arbetstagare som har 
flera arbetsplatser måste berörda chefer samråda om praktiska lösningar. 

Arbetsplatsträffen är lämpligt forum för chefer och medarbetare att tillsammans 
identifiera och förebygga risker samt föra en dialog om utvecklingsbehov. 
Skyddsombuden kan, genom sin speciella kompetens, bidra till att hälso- och 
arbetsmiljöaspekterna beaktas i de frågor som behandlas.  

Det som avhandlas på arbetsplatsträff ska dokumenteras genom minnesanteck-
ningar. Dokumentationen ska på lämpligt sätt göras tillgängligt för de anställda 
på arbetsplatsen. 

Arbetsplatsträffarna ska organiseras så att de inom ramen för ordinarie arbetstid 
kan kombineras med facklig information. 

Medarbetaren 
Det är betydelsefullt att dialogen mellan medarbetare och chef sker så att var 
och en har möjlighet att framföra sina åsikter. Det sker dels i det dagliga arbetet, 
dels genom regelbundet organiserade utvecklingssamtal mellan medarbetare och 
chef. Samtal ska genomföras minst en gång årligen. 

En ambition med samtalen är att de stödjer och bidrar till att 

 förbättra verksamhet och service 

 främja medarbetarnas utveckling och hälsa 

 få en effektivare personalplanering 

 säkerställa ett bra klimat på arbetsplatsen. 

Utvecklingssamtal kräver förberedelser från såväl chefens som medarbetarens 
sida. 

Riktlinjer för hälso- och arbetsmiljöarbete 
Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska bedrivas såväl kort- som långsiktigt. Oavsett 
organisations- och driftsformer ska resurser avsättas så att god hälsa och arbets-
miljö samt arbetslivsinriktad rehabilitering tillgodoses. Tidig och effektiv ar-
betsanpassning bidrar till medarbetares återgång i arbete.  
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Arbetsorganisation, arbetsinnehåll och arbetstid ska utformas så att medarbeta-
ren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa 
och olycksfall. Medarbetare har ansvar att vara delaktig i förändringsarbete lik-
som i hälso- och arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska se till att 
medarbetaren får nödvändig information, utbildning m.m. för detta.  

En ständigt pågående utveckling kräver att arbetsgivaren i samverkan och ut-
ifrån ett verksamhetsperspektiv bedriver ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbe-
te. Varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att påverka ut-
formningen av sitt eget arbete. 

För att säkerställa en god hälsa och arbetsmiljö måste såväl chefer, arbetsplats-
ombud/skyddsombud som medarbetare ha kompetens inom området. Det ställer 
krav på kontinuerlig kompetensutveckling. Kompetensbehovet avgörs av den 
egna rollen eller funktionen i arbetet.  

Företagshälsovård är ett stöd på hälso- och arbetsmiljöområdet. Den ska främst 
arbeta för att främja och utveckla hälsa och förebygga risker. 

Företagshälsovården kan nyttjas av både arbetsgivare och medarbetare. 

För att säkerställa kontinuitet och en allsidig bedömning av arbetsförhållandena 
är det lämpligt att företagshälsovård anlitas som en sammanhållen resurs och 
inte enbart för enstaka tjänster. 

 

 

 


