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Avtal om samverkanfor framtiden inom Skolverket

Syftet med detta samverkansavtal ar att medarbetarnas kunskap, erfarenhet och
engagemangskatastillvara i utvecklingen av verksamheten. Samverkan ska

pragla verksamheten, saval i vardagsfragor som 1 den langsiktiga utvecklingen.
Detfrutsatter tidig information och dialog mellan arbetsgivaren, medarbetare

och de fackliga organisationerna. Delaktighet genom samverkan skaledatill Gkat
engagemangochen god arbetsmilj6.

Forhallningssattet hos chefer, medarbetare och de fackliga organisationerna, ska
praglas av en vilja att medverkatill en Gppen och fértroendefull dialog utifran att

det finns grundlaggande gemensammaintressen att utveckla verksamheten och

darigenom framja effektivitet och arbetsgladje.

1§ Former

Samverkan pa Skolverket utdvas i olika former och pa olika nivaer.

e [ndividniva genom mal- och medarbetarsamtal

e Gruppniva genom enhetsméten

e Representativ niva genom samverkansgrupp pa avdelningen

e Representativ niva genom central samverkansgrupp pa myndigheten

Huvudprincipen ar att samverkan sker pa den niva darbeslutfattas.

2§  Samverkanpa individniva
Narmaste chef ansvarar fér att mal- och medarbetarsamtal kommertill stand en
gang per ar. Samtalet ska vara strukturerat och val forberett av bada parter.

3§ Samverkan pa gruppniva genom enhetsmé6ten

I fragor som beslutas pa enhetsniva ansvarar enhetschefen fér att samverkan ge-

nomfoérs vid enhetsmGten, som ska hallas regelbundet.

Infor mote ska dagordning, handlingar samt forslagtill beslut finnas tillgangliga.

Motesanteckningar upprattas fran m6tet.

Fragor som ska behandlas pa enhetsniva ar:

e Verksamhetsplanering

e Organisationsutveckling

e Budget och principer for bemanning
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e Arbetsmiljé- och mangfaldsfragor samt 6vriga fragor som giller forhallandet

mellan arbetsgivare och arbetstagare

e Kompetensf6rsérjning och kompetensutveckling

e Rekryteringar och 6vriga personalfragor

e Semesterférlaggning

e Upphandling av konsulter vars uppgifter ar av partsgemensamtintresse

4§ Samverkansgrupppa avdelningsniva
I fragor som beslutas pa avdelningsniva ansvarar avdelningschefen f6r att sam-
verkan genomfors i avdelningens samverkansgrupp. Gruppen skatraffas regel-
bundet. Gruppen utgors av avdelningschef, tillika ordf6rande och eventuella yt-

terligare representanter fran arbetsgivaren, en facklig representant fran varje en-

het samt avdelningens arbetsmiljGombud.

Inf6r méte ska dagordning, handlingar samtforslagtill beslut finnastillgangliga.

Motesanteckningar upprittas fran mGtet.

Fragor som ska behandlas pa avdelningsniva:

e Verksamhetsplanering

e Organisationsutveckling

e Budget och principer for bemanning

e Arbetsmiljé- och mangfaldsfragor samt 6vriga fragor som giller forhallandet

mellan arbetsgivare och arbetstagare

Kompetensutveckling och kompetensf6rs6rjning

Chefsrekryteringar och 6vriga personalfragor

Semesterforlaggning

Upphandling av konsulter vars uppgifter ar av partsgemensamtintresse

Om parterna ar eniga fors métesanteckningar och beslut kan fattas av arbetsgiva-

ren genast efter métet. Vid avvikande mening ska protokoll upprattas.

5§ Central samverkansgrupp

Generaldirektdren ansvararfér att fragor som ar av myndighetsdévergripande ka-

raktér samverkas i den centrala samverkansgruppen, Cesam. Sadana méten ska

hallas regelbundet. Gruppen utg6rs av generaldirektéren, HR-chefen,tillika ord-
fSrande och representanter fran vardera facklig organisation Saco-S/Skolverket

och OFR/S samt huvudskyddsombudet. Generaldirektdren har en staende in-

formationspunkt och narvarari 6vrigt pa de punkter dar beslut av generaldirek-

toren skafattas.

Cesam fungerar som Skolverkets skyddskommitté.
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Fragor som behandlas i Cesam:

e Verksamhetsplanering och budget

e Organisationsutveckling och verksamhetsutveckling

e Rapportering av insatser fran foretagshalsovarden

e Uppféljning av lokala avtal

Overgripandelokal-, arbetsmiljé- och mangfaldsfragor

Ovriga fragor som giiller férhallandet arbetsgivare och arbetstagare

Kompetensforsérjning och kompetensutveckling

Chefsrekryteringar och 6vriga personalfragor

Fragor som omfattas av avtalet och som berér meran en avdelning

Upphandling av konsult vars uppgifter ar av partsgemensamtintresse

Som beredningsorgan och stéd f6r Cesam finns tva arbetsgrupper:

SAM-gruppen (systematiskt arbetsmilj6arbete) med ansvar for att bereda arbets-

miljéfragor. | SAM-gruppen ingar representanter fran arbetsgivaren, vardera
facklig organisation, Saco-S/Skolverket och OFR/S samt huvudskyddsombudet.
SAM-gruppentraffas regelbundet.

Partsgemensam grupp kring ovriga HR-fragor med ansvar for att bereda 6vriga

fragor sominte ar arbetsmiljérelaterade. I gruppen ingar representanter fran ar-

betsgivaren samt representanter fran vardera facklig organisation, Saco-S/Skol-
verket och OFR/S. Gruppentraffas regelbundet.

I fragor som omfattas av central samverkan anses sadan ha skett om parterna1
den partsgemensammagruppen kring 6vriga HR-fragor ar Gverens. Detta ska

anges 1 protokoll fran naérmast foljande Cesam.

Kallelse och underlag infér méten 1 Cesam, SAM-gruppen och den partsgemen-
samma gruppen kring 6vriga HR-fragor ska skickas ut en vecka i f6rvag. Proto-

koll ska upprattas i Cesam. I SAM-gruppen och den partsgemensammagruppen
for S6vriga HR-fragor fors métesanteckningar.

6§ Oenighet

Om parterna ar oeniga vid avdelnings- eller central samverkan ska arbetsgivaren
avvakta medatt fatta beslut 1 fem arbetsdagar. Underdennatid kan de fackliga

organisationerna begiira forhandling enligt MBL.

7§ Ovriga samverkansformer

Forsarskilda 4ndamal kan samverkansgrupperbildas under en begrénsad
period. Pa avdelningsniva och central niva avgGr parterna vilka som ska inga 1 de

olika grupperna samt formerfér eventuell aterrapportering. Métesanteckningar
upprattas fran m6tet.
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8§ Forutsattningar

Detta avtal sluts mellan Skolverket (arbetsgivaren) och de fackliga organisation-

erna vid Skolverket med stéd av 1 § punkt 1.3 Lokalt kollektivavtal i det centrala
avtalet Samverkan fér framtiden, med giltighetstid fran den 1 januari 2017. Ar-

betsgivaren fullgdr genom tillaémpningen av detta avtal sina skyldigheter avse-
ende férhandling och information enligt 11, 19 och 38 §§ i lag om medbestaém-

mandei arbetslivet (MBL). Genom tillampningen av detta avtal omhandertar
aven arbetsgivaren fragor kring skyddskommitté enligt 6 kap. 8 — 9a §§ i arbets-

miljdlagen (AML).

Samverkan enligt detta avtal ska inte omfatta sadana fragor for vilken en sar-
skild f6rhandlingsordning giller, dvs. fragor om 16n och allmanna anstéllnings-

villkor samt anstallningsskyddsfragor.

Samverkan ska inte heller, med hiansyntill enskildas personliga integritet, om-

fatta individarenden.

9§ Ikrafttradande och giltighet

Avtalet giiller fran och med den 1 januari 2020 ochtills vidare med en 6msesidig
uppsdgningstid pa tre manader. Om det centrala avtalet sags upp, sags ocksa detta

avtal automatiskt upp. Samtidigt upphor lokalt kollektivavtal om samverkan f6r
utveckling inom Skolverket fran 2016-03-18 med diarienummer2.6.3-2016:546.

Justerat den 16 januari 2020

ee Saco-S/Skolverket

Z MlaKian
Lena vente ¢— Ulrika Lindmark

OFR/S
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