
PROTOKOLL F'RÅN MÖTE MED CENTRAL SAMVERKANSGRUPP

Datum 20t5-0t-r4

Avtalsvård Lokalt kollektivavtal gällande samverkanÄrende

Pafier Prolympia AB
Nya Centralskolan i Virserum AB (NCIVAB)
Gothenburg Association AB (GAAB)
Ulno AB
Lärarfürbundet
Lärarnas Riksftirbund

Plats Sundsvall

Närvarande für arbetsgivarparten
Mattias Fejes
Lars Hasselgärde

arbetstagarparten
Mats Andersson, Lärarförbundet
Helena Sankala, Läramas Riksförbund

$1

Förhandlingen
avslutad

För Arbetsgivaren

Mattias Fejes

Låirarforbundet

Partema enades om att fastställa att Lokalt kollektivavtal gällande
samverkan vårdats språkligt och innehållsmässigt och att gälla fiir
samtliga rubricerade bolag.

20r5-0r-14

Lärarnas Riksförbund

Helena



1

Lokalt kollektivavtal om samverkan

I anslutning till Kollektivavtal Friskolor mellan Almega 1jänsteñretagen och
Lärarfürbundet och Lärarnas Riksförbund med flera ("Friskoleavtalet") träffas följande

lokala avtal ("Avtalet") om samverkan.

Parterna enas om att ftiljande gäller:

Avsiktsftirklaring
Avsikten med detta Avtal är att åstadkomma en väl fungerande samverkan

mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer Samverkanstanken

styrs av begrepp som inflytande, delaktighet och utveckling där grunden för
samverkan bygger på ett gemensamt intresse från parternas sida av en fortsatt
positiv utveckling för företaget och dess verksamhet samt en god arbetsmiljö.

Gemensamma utgångspunkter
Parterna vill genom detta Altal klargöra sin gemensamma syn på medarbetares

infl¡ande och facklig samverkan kring olika frågor. Avtalet ska ses som ett
praktiskt verktyg för att dels underlätta engagemang och delaktighet bland alla
anställda i füretaget, dels ftir att fullgöra de informations- och förhandlings-
skyldigheter som åligger företaget gentemot kollektivavtalsbåirande parter.

Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) utgör grunden för
detta Avtal.

Avtalet ersätter de former för medinflytande som stadgas i MBL $$ 11, 19 och

38 samt tillämpliga samverkansregler i AML. Om någon av parterna så begär
kan en fråga brytas ur samverkanssystemet och förhandlas enligt reglerna i
MBL.

När enighet råder genom samverkan behöver traditionell förhandling och
information enligt MBL inte ske. Vid oenighet ska frågoma füras upp i MBL-
ftirhandling, om endera part så begär, och dokumenteras i ett särskilt MBL-
protokoll.

Om oenighet uppstår i en fråga i lokal samverkan är arbetsgivaren skyldig att

avvakta med beslut, om den fackliga organisationen på arbetsplatsen begär det.

Anmälan om oenighet ska ske omgående om det finns facklig representation på

arbetsplatsen. Skäligt rådrum ska medges för att ge möjlighet att lösa oenigheten
innan central förhandling påkallas.

Saknas facklig füreträdare på arbetsplatsen måste den anställde ges rimlig tid att

få hjälp av sin fackliga organisation. Anmälan om oenighet ska i detta fall ske en

vecka fran det att ärendet behandlats på arbetsplatsen.

Kollektivar,talsftjrhandlingar, tvisteförhandlingar samt förhandlingar rörande

löne- och anställningsvillkor regleras inte i detta Avtal. Inte heller frågor som

berör viktigare förändring rörande enskilda anställda, frågor som rör
driftinskränkningar eller omställningsfrågor vid eventuella omorganisationer.
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3. Syfte
Avtalet syftar till en integration mellan arbetsmiljö-, medbestämmande- och
verksamhetsfrågor. Avtalet syftar vidare till att utveckla ett samarbete och utbyte
av erfarenhet och kompetens mellan arbetsgivare, anställda och fackliga
füreträdare, där de anställdas kunnande och yrkeserfarenhet bättre tas tillvara,
genom möjligheten att i större utsträckning påverka sin arbetssituation.

Det är viktigt att parterna skapar fürtroende genom en öppen kommunikation
och information, ömsesidig respekt och fürståelse för varandras åsikter och
ställningstaganden i en stZindigt pågående dialog.

Ett annat syfte är att formalisera de samverkansformer samt den informations-
och förhandlingsskyldighet som gäller mellan kollektivavtalsbärande parter i
olika samverkansfrågor i enlighet med MBL och AML. Ett praktiskt och smidigt
samarbete med korta kontaktvägar eftersträvas

Samverkansformer
Utgångspunkten für samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas av
dem som direkt berörs av frågeställningarna i sitt arbete. Individens inflytande,
delaktighet och utveckling är grunden i samverkan.

Samverkan mellan medarbetare och chef ftirutsätter att medarbetarna aktivt
deltar i och känner ansvar ftjr utvecklingsarbetet på arbetsplatsen samt ett
ledarskap som arbetar med delegering och utveckling av sina medarbetare.
Därigenom kan förutsättningar skapas für ett bra arbetsklimat och en god

arbetsmiljö.

Parterna åir överens om att arbetsplatsombud/lokalombud/skyddsombud ska ges

rimliga möjligheter för uppdraget på enheten. Detta sker genom dialog och
överenskommelse med rektor, där hänsyn tas till övrigt arbetsinnehåll och
arbetsuppgifter så att uppdraget ryms inom den ordinarie arbetstiden.

S amverkansformerna åir :

D ir e kt s amv er kan (medarb etarsamtal o ch arbetsplatsträffar)
P ar t s s amv er kan (lokal s amverkans grupp o ch central s amverkans grupp)

Dírekt sømverkøn

Medarbetsrsamtal
Grunden för samverkan är att det fürs en fördjupad dialog mellan chef och
medarbetare om verksamheten, dess fÌirutsättningar, mål och utveckling. Det ska
också vara ett tillfÌille där chef och medarbetare diskuterar arbetsuppgifter och
arbetsinsatser.
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4.1.
Samverkansform Deltagare/nivå Ansvarig
Medarbetarsamtal Individ och

rektor/verksamhets-
ansvarig

Rektor/verksamhetsansvari g

Arbetsplatsträffar Alla anställda och
rektor/verksamhets-
ansvarig

Rektor/verksamhetsansvarig

4.1.1.
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4.1.2.

4.2.

Medarbetarsamtalen ska skapa ftirutsättningar för att medarbetare ska utveckla
sin kompetens och stimuleras till goda arbetsinsatser så att verksamhetens mål
uppnås.

Medarbetarsamtalen skall genomfüras minst en gång per år med alla medarbetare
på ett planerat och systematiskt sätt och leda till ett handlingsprogram eller en

individuell utvecklingsplan som följs upp vid nästa medarbetarsamtal. Det är
respektive Rektor/verksamhetsansvarig som har ansvaret för att samtalen
genomftirs.

Nåir det gäller lönesamtal ska dessa vara skilda ifrån medarbetarsamtalen och äga

rum i anslutning till lönerevisionen.

Arbetsplatsträffør
Samlingar med samtliga medarbetare och chefen är grunden för den
kontinuerliga dialogen på arbetsplatsen. Arbetsplatstraffar ska hållas regelbundet
och planeras vid läsårets början.

Kallelse och dagordning fÌir arbetsplatsträffen ska finnas tillgänglig I vecka före
mötet. Rektor ansvarar för kallelse och dagordning.

Följande är exempel på punkter på dagordningen:
Uppft lj ning av tidi gare b e slut/åtgärdsforslag
Verksamhetsfrågor
Arbetsmiljö
Utveckling t ex av arbetsgrupp, undervisning, etc
Arbetsorganisation
Information

Minnesanteckningar ska ftjras på arbetsplatsträffarna.
Rektor/verksamhetsansvarig justerar miruresanteckningar innan de anslås eller
distribueras enlig överenskommelse.

Även de som är sjukskrivna, füräldralediga eller tjänstlediga inbjuds till träffen.
Varje anställd på arbetsplatsen har ratI" attta upp frågor och alla ska fa ge uttryck
för sin åsikt.

Partssamverkøn

Lokøl Samverkansgrupp
Den lokala samverkansgruppens uppgift är att fullgöra arbetsgivarens

Samverkansform Parter Ansvarig
Rektor/verksamhetsansvari gLokal

samverkansgrupp
Fackliga represen-
tanter och
rektor/verksamhets-
ansvarig

Central
samverkansgrupp

Fackliga
representanter och
bolagsledningar

Bolagsledningar
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4.2.2.

informations- och förhandlingsskyldighet i de övergripande frågorna på skolnivå.
Gruppen består av füreträdare lor arbetsgivare och de fackliga organisationerna.
Arbetsformerna och antal ledamöter ftir den lokala samverkansgruppen beståims

av respektive grupp. Gruppen kan även fungera som Arbetsmiljökommitté enligt
arbetsmilj ölagens regler.

Vid förhandling enligt $ 38 MBL kallas representant ft)r lokalavdelning/kom-
munförening/särskild förening.

Protokoll ska föras vid gruppens sammanträde.

Central s amverkans grupp
Den centrala samverkansgruppens uppgift är att fullgöra arbetsgivarens
informations- och, i fürekommande fall, ftrhandlingsskyldighet i de

övergripande frågorna som är gemensaTnma. Den centrala samverkansgruppen
består av füreträdare för bolagen och de fackliga organisationema.
Arbetsformerna och antal ledamöter für den centrala samverkansgruppen
bestäms av gruppen.

Protokoll ska föras vid gruppens sammanträde.

Giltighet
Detta reviderade Avtal gäller från 2015-01-01 och tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid av tre månader. Uppsagt Avtal åtföljs av förslag till nytt avtal.
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