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Sammanträdesdatum

sida 1(2)

KOMSAM

Tid och plats

2019-05-13, klockan 14:30

-

16:00, Skållerudsrummet

Tjänstemän

Fackl iga

Björn Lindqvist,
Jeanette Johansson,
Sofie Edvinsson
Sophia Vikström

Ekonomichef
HR-chef
HR-konsult
Kommunvhef

Ann-Marie Mellby
Sanna Unefäldt
Anna-Karin Sandberg
Maria Nordgren

Vårdförbundet

organisationer
SSR
SSR

Lärarförbundet

Dagordning

1. Information enligt MBL 19

Information gällande dagordningen för KS möte 1 -.tha4
5J.nh"/

2. Föregående mötesprotokoll.
Vårdförbundet liksom Fysioterapeuterna saknar återkoppling på de synpunkter som framfördes
inför lönekaftläggningen 2018.

3. Samverkan
Ny dialog om samverkansavtalet: 20i9-05-13
De fackliga representanterna vill gå vidare med att förnya lokalt samverkansavtal. Vi ska inte

bara titta på hur avtalet ser ut rent formellt utan också se hur arbetssättet kring samverkan
fungerar praktiskt. Personalenheten ska i höst sammankalla förvaltningsvisa grupper för dialog
om hur samverkansrummen bör se ut i förvaltningar och sektorer. Förslag på samverkansavtal
sänds ut efter nödvändiga justeringar inför dessa möten.
4. Sunt arbetsliv
Vi gör en ansökan till Sunt arbetsliv med förhoppning om att få möjlighet till stöd i vårt
utvecklingsarbete med fokus på hälsa, och tänker på att i framtida samarbete involvera
skyddsombud från alla fackförbund inte bara där det finns huvudskyddsombud.
Omställningsfonden: Vi kommer söka medel för att få medel till utbildningar, gärna kopplade till
insatsen för Sunt arbetsliv om möjligt. I övrigt finns tankar om att använda medlen för att i
organisationen skapa ökad kunskap om digitala verktyg ev. via s.k förändringsagenter,
ledarskapsutbildningar samt ev. till medel for insats i samband med avslut pga personliga skäl
kopplat till ohälsa.
5. Nya

tider för KOMSAM

Klockan tre till fyra på måndagar en gång per månad. Nya tider kommer sändas ut att gälla från
i höst.
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6. övriga frågor
Läraförbundet: Budgetförslag skulle kommit ut 7e maj. Finns ett tjänstemannaförslag, detta
kommer delges fackförbunden, Förslaget har gått ut till nämnd, förslaget har gått åter för
revidering på grund av tidsbrist, innan det går till KS.

, sekreterare

Vikström, Kommunchef
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Ann-Marie Mdlby, Vårdförbundet
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Maria Nordgren, Lärafö

