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Syfte
Dialog- och samrådsavtalet är ett kollektivavtal som ska medverka
till att ge inspiration och idéer som möjliggör goda resultat och ar-
betsglädje. Var och en ska tillförsäkras inflytande, delaktighet, jäm-
ställdhet och medverkan till en positiv arbetsmiljö. Landstingets mål
är att uppfylla länsinvånarnas krav på kvalitet, effektivitet och servi-
ce. I chefernas ledarskap ingår därför att tillsammans med medarbe-
tarna skapa mål och visioner men också att tydliggöra ansvar och ar-
betsfördelning. Avtalet anger på vilket sätt landstingets arbetsplatser
bedriver samverkan och utvecklar verksamheten.

Synen på samverkan utgår från att alla anställda vill vara delaktiga, ta
personligt ansvar och engagera sig. Samverkan syftar till att var och
en ska kunna göra ett bra arbete, medverka i förändrings- och utveck-
lingsarbete samt bidra till ett lärande på arbetsplatsen. Samverkan
ska understödja en fortlöpande utveckling av verksamheterna och
kravet på en effektiv och ändamålsenlig organisation. Så många frå-
gor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.
Det är därför av största vikt att chefer och medarbetare kan kommu-
nicera, hantera relationer och inspirera till en levande dialog.

En gemensam utgångspunkt är att arbetsmiljö och medbestämmande
ska integreras i den dagliga verksamheten och i förekommande ut-
vecklingsarbete. Avtalet markerar att parterna har ett gemensamt an-
svar för att det efterlevs.

Samverkan - nivåer, former och mandat
Samverkan följer landstingets organisation och beslutsnivåer, vilka är
arbetsplatsen, basenheten, förvaltningsdelsområdet, förvaltningen
och landstinget.

Chefen företräder arbetsgivaren inom givna beslutsbefogenheter och
ledamöterna i råden företräder de anställda på arbetsplatsen utifrån
sina fackliga mandat. Råden är tillika skyddskommittéer enligt ar-
betsmiljölagen och har att inom ramen för chefens befogenheter be-
handla väsentliga frågor om verksamhetens inriktning, mål och förut-
sättningar. Det gäller planering, ekonomi, arbetsmiljö, personal med
bl.a. anställning av chefer och kompetensutveckling samt uppföljning.

I de delar uppgifterna i kollektivavtalet behöver förtydligas gäller de
spelregler som finns framtagna inom landstinget. Landstinget är som
arbetsgivare beroende av flera beslutsnivåer och ett stort antal be-
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slutsfattare. Det är därför inte möjligt för en chef med många medar-
betare att samverka med var och en i alla frågor. I dessa fall sker sam-
råd med personalens fackliga representanter. Chefens uppgift är att
samverka och förhandla före beslut i det samverkansråd som gäller
för den aktuella beslutsnivån. Dessa är för basenhetschefen - arbets-
platsträff eller basenhetsråd, för sjukhuschefen - förvaltningsdelsråd,
för förvaltningschefen - förvaltningsråd och för landstingsdirektören -
centrala samverkansrådet, samt vid större förändringsarbete projekt-
organisation.

Råden är forum för information, dialog och förhandling mellan ar-
betsgivaren och personalens fackliga företrädare. Råden gör det möj-
ligt för arbetstagarparten att delta i planerings- och beslutsprocessen
samt att överblicka och följa upp verksamheten. Arbetssättet i råden
ska präglas av ambitionen att nå enighet före beslut. Men det är även
angeläget att parterna lyssnar på varandras argument och blir med-
vetna om att man ibland har olika uppfattningar och intressen. Che-
fen ansvarar för att väsentliga frågor som rör verksamheten behand-
las i rådet före beslut.

På den representativa nivån med samverkansråd formaliseras med
nödvändighet personalens inflytande. Kommunal, TCO, SACO och
Läkarförbundet representerar sina medlemmar i förhållande till anta-
let medlemmar i skalan 2, 2, 1 och 1 mandat, med varsin personlig er-
sättare. Avvikelser kan förekomma om rådet är enigt.

Personalorganisationerna har inbördes att komma överens om man-
datfördelningen med utgångspunkt från huvudorganisationernas
medlemsantal inom det aktuella verksamhetsområdet. Mandattiden
följer de politiska valperioderna.

Berörd chef är, i kraft av beslutsfattare, ordförande och utser övriga
arbetsgivarrepresentanter. Tillsammans ska de vara en färre än ar-
betstagarna. Arbetsgivaren svarar för att kallelse med dagordning
kommer ut i god tid och att mötena, som planeras årsvis, protokoll-
förs.

Medarbetare och Chef
Medarbetarsamtalet är en möjlighet för chefen och medarbetaren att
ta gemensamt ansvar för att aktivt förena medarbetarens mål med
verksamhetens mål. Samtalet är också ett verktyg för att skapa delak-
tighet, ta tillvara engagemang, skapa arbetsglädje och uppnå goda ar-
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betsresultat. På varje arbetsplats ska samtal kontinuerligt föras mel-
lan medarbetare och chef. Det gäller i det dagliga arbetet och i åter-
kommande medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet tar upp formerna
för och innehållet i arbetet, behov av fortbildning, samtal om lön etc.
Chefen svarar för att det skapas bra förutsättningar för samtalen
medan varje medarbetare tar ett personligt ansvar för sin utveckling.
Chef och medarbetare ska därför avsätta tid och samtala om arbetet
och den aktuella arbetssituationen minst en gång per år.

Arbetsplatsträff
Den enskildes arbete påverkar och påverkas av arbetsgruppen och
den närmaste arbetsledningen. För att uppnå delaktighet och engage-
mang förutsätts att alla, som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till
samma arbetsplats, deltar i arbetsplatsträffar.  Arbetsplatsträffen är
det forum där medarbetare och chef gemensamt planerar, utvecklar
och följer upp arbetet inom det egna området. Träffarna ska ge förut-
sättning för personlig och yrkesmässig utveckling samt inflytande och
ansvarstagande för alla medarbetare. Genom att arbetsplatsträffen
behandlar viktiga frågor skapas förutsättningar för inflytande på det
dagliga arbetet och arbetsmiljön. De frågor som tas upp ska röra den
egna arbetsplatsen och vara väsentliga för medarbetarna. Chefen an-
svarar för att arbetsplatsträffar genomförs regelbundet, att de för-
läggs så att flertalet kan delta, att de föregås av dagordning, begränsas
i tid och dokumenteras. Vid deltagande på fritid i arbetsplatsträff er-
sätts tid mot tid.

Basenhetsrådet
I Basenhetsrådet samverkar chefen och personalorganisationernas
representanter på den aktuella basenheten. Basenhetsrådet är tillika
skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen, vilket innebär att man inte-
grerat med övriga verksamhetsfrågor deltar i planering och uppfölj-
ning av arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet inom basenheten. Per-
sonärenden är undantagna och ska alltid behandlas individuellt.

Vid basenheter med ett mindre antal anställda kan arbetsplatsträffen
tillika vara basenhetsråd. I dessa fall ska förvaltningschefen före be-
slut ha fört en dialog i förvaltningsrådet om detta.
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Förvaltnings- och förvaltningsdelsråd
Förvaltningschef och i förekommande fall sjukhuschef informerar
och förhandlar före beslut i väsentliga frågor som rör verksamheten
med personalens företrädare i förvaltningsråd alternativt i förvalt-
ningsdelsråd. Råden är tillika skyddskommittéer enligt arbetsmiljöla-
gen och deltar i planering och uppföljning av arbetsmiljö- och rehabi-
literingsarbete. Personärenden är undantagna och ska alltid behand-
las individuellt.

Centrala samverkansrådet
I centrala samverkansrådet bereds ärenden som beslutas av lands-
tingsdirektören eller politiska organ på landstingsövergripande nivå.
Syftet är att göra det möjligt för personalen att genom sina företräda-
re delta i planerings- och beslutsprocessen samt överblicka och följa
upp verksamheten inom landstinget. Rådet är tillika skyddskommitté
enligt arbetsmiljölagen och deltar i planering och uppföljning av ar-
betsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Personärenden är undantagna
och ska alltid behandlas individuellt.

Projekt
Förändringsarbete av större omfattning eller som av andra skäl bör
läggas utanför råden inrättas av arbetsgivaren och bedrivs i projekt-
form. Arbetsgivaren bjuder in Kommunal, TCO, Läkarförbundet och
SACO att medverka med en företrädare var i projekt. Avvikelser kan
förekomma men förutsätter enighet. Projektunderlag med målbe-
skrivning behandlas före projektstart i berört råd. När projektet är
avslutat redovisas det i berört råd.

Information och förhandling
Avtalet kompletterar Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelag, Jäm-
ställdhetslagen, Diskrimineringslagarna, Lagen om anställningsskydd
och Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. I
samverkansråden sker information och förhandling enligt MBL para-
graferna 19 och 11 och detta ska framgå av kallelsen/dagordningen
vilken normalt skickas till ledamöterna en vecka före mötet. Nya
ärenden kan därefter väckas men inte behandlas. Vid oenighet i sam-
verkansråd har den fackliga organisationen rätt att inom 7 dagar efter
avslutad förhandling påkalla central förhandling enligt MBL paragraf
14. Det gäller också berörd facklig organisation som saknar primärre-
presentation. Samma tidsgräns gäller när facklig organisation tagit in-
itiativ till förhandling enligt MBL paragraf 12.
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Vid tillsättning av chefer, utom landstingsdirektör, personaldirektör
och förhandlingschef, gäller samråd om annonsering och urval. Det
kan också gälla andra tillsättningar som respektive råd kommer över-
ens om.

Ärenden som är känsliga med avseende på den personliga integrite-
ten eller enbart berör en facklig organisation behandlas inte i samver-
kansråd utan tas upp med berörd facklig organisation.

Lokal facklig organisation har rätt att samla de anställda till facklig
information på betald arbetstid. Varje arbetstagare har rätt till 5 tim-
mars ledighet per år för facklig information. Informationen ska ske
efter samråd med arbetsledningen och förläggas så att arbetet inte
hindras.
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Dialog och samrådsforum
mellan chef och medarbetare

Förvaltningschef

Basenhetschef

Första linjens chef

Sjukhuschef

Landstingsdirektör

Arbetsplatsträff

Basenhetsråd

Förvaltningsdelsråd

Förvaltningsråd

Centralt samverkansråd

Vem gör vad?

Alla chefer genomför återkommande medarbetarsamtal

• Första linjens chefer har arbetsplatsträffar

• Basenhetscheferna genomför basenhetsråd

• Sjukhuscheferna för sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och 
Västervik genomför förvaltningsdelsråd

• Sjukvårdsdirektören, primärvårdsdirektören, tandvårdchefen 
och MA-chefen genomför förvaltningsråd

• Landstingsdirektören genomför centralt samverkansråd
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är ett avtal från Landstinget i Kalmar län.

Du beställer det från Centralförrådet, artikelnummer 497 39. Fo
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