
 

SAMVERKAN 
  MELLAN ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE I HAMMARÖ KOMMUN 

Samverkan enligt FAS 10 gäller mellan arbetsgivaren Hammarö kommun och 
följande fackförbund: 

DIK 
JUSEK 
Kommunal 
Ledarna  
LR 
Lärarförbundet 
SKTF 
SN 
SSR 
Sv Ingenjörer 
Sv Psykologförbund 
Sv Skolledarförbund 
 

 

Vill du läsa samverkansavtalet  FAS 10 i sin helhet?  
Du hittar det på Insidan under xxxxxxxxxx: 

   
Mörmovägen 5  
Box 26, 663 21 Skoghall 

054-51 50 00     
www.hammaro.se 



 

  

Hammarö kommun har ett nytt samverkans-
avtal – FAS 10. Vad innebär det? 

Syftet med samverkansavtalet är att medarbetare, 
arbetsgivare och fackliga organisationer arbetar 
tillsammans. Vi stödjer en utveckling där en väl 
fungerande verksamhet går hand i hand med ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv. 

I samverkanssystemet ingår följande: 

 Medarbetarsamtal -  leds av chef  
 Aktiva Arbetsplatsträffar (AAPT) -  leds av 

chef och/eller medarbetare 
 Samverkansgrupp på förvaltningsnivå - 

leds i första hand av förvaltningschef 
 Central samverkansgrupp på kommunnivå 

- leds företrädesvis av personalchef 

Frågor som kommer att leda till viktigare 
förändring ska på ett tidigt skede tas upp i 
samverkanssystemet. Parterna får då möjlighet att 
medverka i beslutsprocessen. 
 

SAMVERKAN 

AKTIVA ARBETSPLATSTRÄFFAR (AAPT) 
Syftet med Aktiva arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för dialog mellan 
chef och medarbetare, men även mellan medarbetare. Meningen är att man 
gemensamt ska arbeta med utveckling, arbetsmiljö, planering och uppföljning 
av arbetet inom det egna området. Aktiva arbetsplatsträffar har ett framåt-
siktande utvecklingsfokus och kräver delaktighet från alla. Det är viktigt att 
chefen deltar så ofta som möjligt. 
 
För att följa upp arbetsmiljöarbetet och för att öka det kollektiva ansvaret är 
arbetsmiljöfrågor en stående punkt vid arbetsplatsträffarna. Arbetsmiljöfrågor 
kan handla om både fysiska och psykosociala frågor. Arbetsmiljöfrågorna kan 
sedan tas vidare till nästkommande personalvårdsrond. Resultat från 
personalvårdsronden ska också redovisas på aapt:n. 
 
På arbetsplatsträffarna kan även kortare facklig information komma att ges.  
 
Arbetsplatsträffarna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är lätt att följa 
upp vad som har beslutats, samt att de som inte närvarat på träffen lätt ska 
kunna informera sig om vad som skett. 

I samverkanssystemet ska exempelvis följande frågor hanteras: 

 utveckling, kvalitet, uppföljning 
 mål 
 ekonomi 
 organisation 
 utbildning 
 arbetsmiljö, sjukfrånvaro, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 

riskhantering vid förändringar 
 jämställdhet 
 mångfald 

 


