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Näruarande:
För arbetsgivaren:
Soph ia Vikström, Kommu nchef
Ande rs Pette rsson, Skolchef

Jeanette Johansson, HR-chef
För personalorganisationerna:
Rosita Olsson, LR
nilla Ande rsson, Fysiote rapeuterna
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Christina Melin, Kommunal
Ann- Marie Mellby, Vårdförbundet
Anna-Karin Sandbe rg, 5SR

Förhindrade:
Malin Johansson, Socialchef
Torbjörn Sved ung, lT-chef
Magnus Olsson samhällsbyggnadschef
Björn Lindqvist, Ekonomichef
Carina Aasen, Vision
U lrika M ellander, Vårdförbu ndet
Elin Jarlmo, Lärarförbundet
Sanna U nefäldt, Akade mikerförbundet

SSR

Dagordning med protokollsanteckningar

I

1. Omställningsfonden

Vi har lämnat vidare

L
2.

för2 insatser.

FörändringsagenterlT.
Utveckla ledare och medarbetare. 2dagar +l gemensamdagföralla chefersamt HR.
Arbetsmaterial för vidare utbildning på en heterna.
Diskussion kring att hela kedja måste hålla ända från lT leverans, supporttill användandet.
2. Förslag till lönepolicy med anvisningar
Lönepolicyn har varit hos ledningsgruppen, ldag harvi inga centrala anvisningar för lönesättning. Vi
komme r nu pröva anvisningarna och behöver åte rkoppling på h u r det f u ngerar.
Diskussion om när medarbetarsamtaloch lönedialoge n ska göras.
Lönesamtalen blickar bakåtför att se hur din måluppfyllelse harvarit från ditt förra medarbeta
Medarbetarsa mtalet blickar framåt.
Lönekriterierna skajobbas om men detär en process i sig själv.

I

S 3. Arbetsmi!jöutbildning
Jan, feb, mars 3 gruppera 2 dagar cheferoch skyddsombud

Grupp 1: 29 jan,5 feb
Grupp 2: 13 feb, 20feb

Grupp3:26feb,4mars

I4.

Friskvårdsbidrag
Förslag till anvisningar har gått ut till KOMSAM
Följe r s katteve rkets re gle r, 1000 krlpe rso n pe r å r
Vid 1 tillfälle per år kommer kvittona hanteras och utbetalning ske.
Diskussionerkring detta med Råmeo. Vl har inte möjlighetatt ha friskvårdsbidragsamtfria bad.
Som Råmeo medlem kan du under 2020 få ytterligare bidrag till f ria bad.
5 5. Rutin förförsta hiälpen
Vi testarden och se om hur den fungerar
5 6. Avtalsförhandl ingar 202O
SKR har aldrig någonsin tidigare stått i ett sånt förhandlings år. Det mesta ska förhandlas om.
Vårdförbu ndet är klart. Akademike rallianse ns avtal löpe r på me n ses öve r.
Som kommun och utifrån ekonomiskaspektmåstevivara synnerligen observanta på resultatetav
kommunals avtalsförhandlingar då dessa av tradition varit behäftade med årlig beslutad summa för
löneökning.
S 10.

övrigt

lnga övriga
Nästa mötedenT jan fråganom detfinns några ärenden.Viavbokarmötetom inteärenden
inkommit innan jul/nyår. Dialog kring samverkan, i avsikt att komma f ramåt med nytt lokalt
samverkansavtal, harskett mellan HR och samverkansdeltagarna iSOCAM, KUNSAM, SAMSAM och
KOMSAM,
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