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§ 1 
Beteckning: 
Det partsammansatta organet benämns styrelsens samverkansgrupp. 
 
§ 2 
Uppgifter: 
Samverkansgrupperna har som uppgift att genom hela 
styrelsens/nämndens verksamhetsområde svara för beredning, förvaltning 
och verkställighetsfrågor som särskilt anges i det Lokala kollektivavtalet. 
 
§ 3 
Sammansättning: 
Samverkansgruppen skall bestå av representanter från arbetsgivaren och 
arbetstagarorganisationerna.  
Respektive nämnd utser arbetsgivarrepresentanter. 
Arbetstagarrepresentanter utses av de lokala arbetstagarorganisationer 
som arbetsgivaren Sandvikens kommun har slutit kollektivavtal med.  
 
Fördelningen av mandat för arbetstagarorganisationerna skall styras av 
medlemsantal. Vid behov kan mandatfördelningen revideras av 
Personalutskottet efter behandling i central samverkansgrupp och 
dokumentation görs i Personalutskottets protokoll.  
 
Ledamot eller ersättare kan entledigas när som helst under 
mandatperioden av den som utsett ledamoten eller ersättaren. I sådant fall 
skall ny ledamot eller ersättare snarast utses. Sekreterare, som ej ingår i 
gruppen ställs till förfogande av arbetsgivaren. 
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§ 4 
Sammanträden: 
Samverkansgruppen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. 
Sammanträdet skall också hållas när mer än två av ledamöterna begär det 
eller när ordförande anser att det behövs.  
Ordförande utfärdar kallelse till sammanträde till ordinarie ledamot samt 
till suppleant för kännedom. Därutöver skall kallelsen delges övriga 
berörda arbetstagarorganisationer.  
Kallelse skall skickas ut minst sju dagar innan sammanträdet.  
 
Ledamot kan adjungera sakkunnig. 
 
§ 5 
Mandattid m. m.  
Mandattiden fortlöper tills annat beslut fattas av Kommunfullmäktige.  
 
Samverkansgruppens uppgifter överflyttas till styrelsen när part har 
varslat om eller vidtagit stridsåtgärd. 
 
§ 6 
Verksamhetsformer 
Samverkansgruppens sammanträde ersätter § 11 MBL. Uppnås icke 
enighet vid sammanträdet skall arbetsgivaren på begäran förhandla med 
central facklig organisation enligt 14 § MBL. Sådan förhandling skall 
begäras inom sju dagar efter det att ärendet behandlats i 
samverkansgruppen.  

 
§ 7 
Anmälningsskyldighet 
Protokoll från samverkansgruppens sammanträde skall anmälas till 
styrelse inom den tid den bestämmer. 
 
 
 


