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Samverkansavtal 

1. Avsikt 
Alla – chefer, medarbetare och personalorganisationer – har ansvar för Kriminalvårdens 
verksamhet, dess utveckling, värdegrund och vision ”Bättre ut. Med verksamheten som 
utgångspunkt sker samverkan i såväl vardagsfrågor som i verksamhetens planering och 
utvecklingen. 
 
Samverkan är ett strukturerat förhållningssätt mellan chefer och medarbetare samt 
mellan arbetsgivare och personalorganisationer. Ett nära ledarskap, konstruktiva 
diskussioner, rättssäker och praktisk problemlösning och en vilja att sätta verksamheten 
i centrum kännetecknar dessa processer. En god samverkan är främjande för alla och för 
verksamheten. 
 
Samverkanssystemet bygger på att medarbetarna får tillgång till information i ett 
påverkansbart skede av beslutsprocessen och att de tillåts medverka i att definiera, 
formulera och lösa problem som uppstår.  
 
Medarbetarnas skilda och gemensamma kunskaper och erfarenheter liksom mångfalden 
bland individer bidrar till en säker, human och effektiv kriminalvård. Det är därför 
viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang. Allas arbetsinsatser är 
betydelsefulla för verksamheten och dess utveckling. Ledar- och medarbetarskapet ska 
utmärkas av respekt för varandra och en vilja att stödja varandra för verksamhetens 
framgång. 
 
 
Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete att forma en välfungerande samverkanskultur. 
Ett stöd och riktning för det arbetet är en gemensam överenskommelse om samverkan. 
Med samverkansavtalet som grund lägger vi i organisationen stor vikt vid att förankra, 
skapa förståelse och agera utifrån viljan att uppnå en föredömlig samverkan. Avtalet är 
också parternas sätt att ta ett gemensamt ansvar för inflytandesystemet inom 
Kriminalvården. 
 
 

2. Ansvarsfördelning 
Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 § regeringsformen). 
 

2.1 Chefsroll 

En av chefens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för och tillvarata 
medarbetarnas motivation. Ett sätt att skapa och upprätthålla motivation är att 
synliggöra medarbetarna på olika sätt. Chefen ska stimulera och uppmuntra dialogen på 
arbetsplatsen, delegera uppgifter samt följa upp det löpande och dagliga arbetet. 
Myndigheten har det yttersta ansvaret för verksamheten och därmed beslutanderätten.  
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2.2 Medarbetarroll    

Medarbetaren har också ett ansvar för att, bidra till att förbättra verksamheten. Kunskap 
och förståelse för verksamhetens mål, förutsättningar, innehåll och det egna uppdraget 
är väsentlig för att kunna fullfölja medarbetaransvaret. 
 

2.3 Personalorganisationernas roll    

Personalorganisationernas roll i samverkanssystemet är att aktivt medverka i 
verksamheten och bidra till verksamhetens utveckling och förbättring. I 
samverkansgrupperna företräder de också medlemmarna. Personalorganisationerna 
utgör också ett stöd till medlemmarna så att de känner sig trygga och kan fullfölja sitt 
medarbetaransvar. 
 

2.4 Skyddsombudets roll    

Skyddsombudens uppgifter och befogenheter framgår av Arbetsmiljölagen (1977:1160). 
Skyddsombud företräder samtliga medarbetare på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor, 
oavsett facklig tillhörighet eller om de är oorganiserade.  
 

3. Struktur/system för samverkan 

3.1 Dialog på arbetsplatsen  

Kärnan i samverkan är allt det samarbete och den problemlösning som försiggår 
dagligen på arbetsplatserna. Det sker i dialogen mellan chef och medarbetare och 
mellan kollegor. Härutöver behövs olika mötesformer. Lokalt överenskoms om vilka 
mötesformer som behövs, såsom arbetsmöten, arbetsplatsträffar, planeringsdagar m.m.  
 
På detta sätt ges verksamhets- och arbetsmiljöfrågorna en central roll på arbetsplatsen.  
 

3.2 Utvecklingssamtal 

Verksamhetsutveckling stimuleras genom utvecklingssamtal. Samtalet är ett viktigt 
tillfälle att öka medarbetarens delaktighet, fördjupa och förbättra relationen mellan chef 
och medarbetare. Utvecklingssamtal utgör också ett tillfälle att följa upp arbetsresultat, 
planera kommande arbetsuppgifter och utvecklingsinsatser samt upprätta individuella 
utvecklingsplaner. Varje medarbetare ska ha ett strukturerat, och av båda parter väl 
förberett, utvecklingssamtal minst en gång per år med sin närmaste chef. 
 

3.3 Arbetsplatsträff 

Syftet med arbetsplatsträffen är att skapa ett forum för dialog mellan medarbetarna och 
den närmaste chefen kring såväl vardagsnära som övergripande frågor.  
Arbetsplatsträffar ska ske regelbundet. Frekvensen ska vara behovsrelaterad. Den lokala 
samverkansgruppen ska komma överens om frekvensen och hur olika 
personalkategorier, däribland natt-tjänstgörande, kan delta. 
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3.4 Samverkansgrupper 

Samverkansgrupper ska finnas på central nivå för myndighetsgemensamma frågor, på 
regional nivå för frågor inom regionen och på lokal nivå för frågor vid 
verksamhetsområde.  
 
Parterna ska regionalt resp lokalt komma överens om  

• vilka frågor som ska hanteras i samverkansgruppen 
• mötesfrekvensen, dagordning, antal deltagare och dokumentation 

 
Vid oenighet om ovan nämnda punkter hänskjuts frågan till samverkansgrupp på nästa 
nivå. 
  
I samverkansgruppen ingår, för respektive nivå, representanter för de fackliga 
organisationerna samt representanter för arbetsgivaren. Arbetsgivaren utser ordförande i 
samverkansgruppen och avgör vilka arbetsgivarföreträdare som ska ingå. 
Personalorganisationerna SEKO, OFR och SACO ska representeras.  
 
Samverkansgruppen utgör skyddskommitté. Detta innebär att ett skyddsombud ska ingå 
i den lokala samverkansgruppen. I den regionala samverkansgruppen ska ett 
huvudskyddsombud ingå. På den centrala nivån ingår istället den centrala fackliga 
förtroendemannen för arbetsmiljöfrågor. 
 
Skyddsombuden och huvudskyddsombudet får samla medarbetarna inom 
skyddsområdet under ordinarie arbetstid för information i aktuella arbetsmiljöfrågor. 
Med skyddsområde avses det avgränsade område inom ett verksamhetsställe där ett 
skyddsombud verkar. Planering av ett sådant möte ska ske i samråd med arbetsgivaren. 
 
Motsvarande regler gäller när huvudskyddsombud vill samla skyddsombud inom 
verksamhetsområdet.  
 

4. Uppföljning av intentioner i avtalet 

4.1 Samverkansgrupper 

Samverkansgrupperna på de olika nivåerna ska årligen följa upp sitt eget arbete inom 
samverkansområdet avseende; 
- Förtroendet mellan parterna 
- Delaktigheten  
- Besluten 
- Formalia 
Uppföljningsresultatet rapporteras till nästa samverkansnivå och eventuella brister i 
samverkansarbetet åtgärdas snarast. 
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4.2 Individens delaktighet 

Respektive samverkansgrupp ska även följa upp individens möjligheter till delaktighet 
inom ansvarsområdet. I syfte att följa upp hur delaktigheten upplevs på individnivå ska 
den regelbundet återkommande medarbetarenkäten innehålla frågor kring detta.  
 

4.3 Central samverkan 

Den centrala Samverkansgruppen ska utöver att följa upp sitt eget arbete, också ta del 
av uppföljningsresultaten från regionerna, Transporttjänsten och huvudkontoret för att 
utveckla och förbättra samverkanssystemet.  
 

5. Formalia 

5.1 Tillämpningsområde 

Detta avtal tillämpas för alla medarbetare inom Kriminalvården och i frågor som rör 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
 

5.2 Utanför samverkansavtalet 

I samverkanssystemet behandlas inte följande frågor:  
• Tvister 
• Personalsociala frågor på individnivå 
• Utövande av facklig vetorätt vid entreprenad enligt MBL 39 §  
• Central förhandling enligt MBL 14 §  
• Omställningsfrågor för personal vid nedläggningar, rationaliseringar och 

omorganisationer  
• Löneförhandlingar  
• Kollektivavtal 

 
 

5.3 Oenighet  

Samverkan innebär att man så långt det är möjligt försöker komma överens på 
respektive beslutsnivå. Frågor som endast berör arbetslaget/arbetsgruppen, och som inte 
har några konsekvenser utanför gruppen, hanteras på arbetsplatsträffsnivå. Om frågan 
inte kan lösas på arbetsplatsträffsnivå eller den får konsekvenser utanför arbetsgruppen, 
hanteras frågan i den lokala samverkansgruppen. Vid oenighet i en samverkansfråga bör 
sakkunniga och/eller regionala fackliga företrädare adjungeras som stöd innan 
samverkan avslutas. Om oenigheten kvarstår har facklig part rätt att begära förhandling 
enligt 14§ MBL i frågan. 
 

5.4 Vad samverkansavtalet ersätter 

Samverkansavtalets bestämmelser om arbete i samverkansgrupp ersätter 
bestämmelserna i Medbestämmandelagen (MBL) 10, 11, 12, 19 §§ och i tillämpliga 
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delar 38 §, Medbestämmandeavtal för staten (MBA-S), Arbetstidslagen (ATS) och 
Arbetsmiljöavtal (AMLA)-89.  
 

5.5 Ikraftträdande 

Detta avtal träder i kraft 2009-04-01 och gäller tills vidare med en ömsesidig 
uppsägningstid av tre månader. 
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