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Om SSG – bildande samt hantering av eventuell oenighet 

 
§ 3a Samverkansgrupper – Förtydligande ang. Särskild samverkansgrupp (SSG) inom SDF 

Sektor Utbildning,  

 

Lokal samverkansgrupp (LSG) inom Sektor Utbildning bildas inom ramen för den 

förvaltningslokala överenskommelsen utifrån respektive förvaltnings organisation. För 

stadsdelarna kompletteras den förvaltningslokala överenskommelsen med följande tillägg: 

 

Särskild samverkansgrupp (SSG) skall bildas inom grundskolan där berörda fackliga 

lärarorganisationer och arbetsgivaren bedömer att behov föreligger. Enligt kommuncentral 

överenskommelse är samtliga parter överens om att beslut om SSG därmed kan fattas av enigt 

LSG. LSG fastställer vilka frågeställningar som skall behandlas i SSG.  

 

Exempel på frågor är 

 tjänstefördelning och organisatoriska samt ekonomiska konsekvenser av denna 

 principer för fortbildning med bärighet på arbetsorganisatoriska konsekvenser 

 handlingsplaner inom lärarspecifika arbetsmiljöområden inkl. arbetsmiljöfrågor i 

vardagsarbetet med behov av riskanalyser. 

 

Även inom förskolan kan SSG inrättas om berörda fackliga organisationer och arbetsgivaren 

inom LSG för förskola bedömer att behov av detta föreligger. 

 

Skulle frågeställningar uppkomma i SSG, för vilka andra fackliga organisationer än 

lärarorganisationerna berörs (dvs. de i SSG icke representerade organisationerna), skall dessa 

frågor hanteras i LSG. För att säkerställa detta kan exempelvis andra berörda förbund begära att 

få kallelse och protokoll från SSG (§ 3e, kollektivavtalet Samverkan Göteborg). 

 

Arbetsmiljögrupper 

Parterna ser positivt på redan inrättade arbetsmiljögrupper i förskolan. Avtalsrådet rekommenderar 

förvaltningslokala parter att se över möjligheterna inrätta arbetsmiljögrupper inom förskolan med 

chefer och skyddsombud/fackliga företrädare på delområdesnivå för tidig och fördjupad dialog 

inom arbetsmiljöområdet. 

 

Vid bildande av en arbetsmiljögrupp skall det tydligt framgå vilka frågor 

som skall hanteras och kopplas till LSG som skyddskommitté. 

 

LSG inrättar arbetsmiljögrupp och partsamverkan sker i LSG. 

Arbetsmiljögrupper kan inrättas för viss tid eller tillsvidare. 

Arbetsmiljögrupper kan vid behov även inrättas i andra verksamheter.  
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§ 3f Oenighet vid partssamverkan m.m. 

Om oenighet uppstår vid partssamverkan i SSG gäller följande: 

I likhet med vad som anges i punkt 1) behandlas ev. oenighet i SSG genom att frågan tas upp 

i samråd med LSG för att därefter kunna partssamverkas på nytt i SSG.  
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