
Samarbetskommittén

Samarbetskommittén bestod före förnyandet av förvaltningsstadgan av fem representanter för
arbetsgivaren, fem representanter för arbetstagarna, två representanter från arbetarskydds-
fullmäktige och arbetarskyddschefen. Den nya förvaltningsstadgan, som godkändes i
kommunfullmäktige 23.2.2017 § 10 säger att samarbetskommittén består av tre representanter för
arbetstagarna och tre för arbetsgivaren och att arbetarskyddschefen samt arbetarskyddsfullmäktige
deltar som sakkunniga. Samarbetskommittén handlägger frågor som hör till samarbetsförfarandet,
samt arbetarskyddsärenden. Samarbetskommittén hade ett (1) sammanträde år 2017. Under
mötena behandlades bl.a. en plan för hur personalens rekreation skall läggas upp med utgångspunkt
i den budget som tilldelats för ändamålet. Samarbetskommittén godkände även en personal- och
utbildningsplan utgående från vilken arbetsgivaren vid årets slut har möjlighet att anhålla om
ersättning för förlorad arbetstid. Målsättningen för all personalutbildning är att säkerställa och utöka
personalens kunnande samt att upprätthålla och utöka yrkesskickligheten. Kronoby kommun strävar
efter att ha en personal som är professionell, mångsidig och kunnig och som trivs i sitt arbete, som
orkar och som upplever att den har verktygen för att kunna ta emot de förändringar som ständigt
kommer emot i arbetslivet.

I samarbetskommitténs budget fanns år 2017 ett anslag på 10 000 € för personalvård. Anslaget har
använts för personalutbildning och handledning samt övrig personalvård. Motionssedlar till hela
personalen har tagits i bruk och under 2017 användes 3 600 € till detta. I oktober anordnades en
uppskattad personalfest dit hela personalen var inbjuden. De resterande medlen användes till
julkaffe.

Arbetarskyddsfrågorna handläggs i samarbetskommittén och verksamheten sker i övrigt enligt
kommunförbundets normalförslag till verksamhetsstadga.

Arbetsplatsbespisningen är minimalistiskt ordnad så, att personalen har möjlighet att äta på de av
kommunen upprätthållna arbetsplatserna, där mat serveras.

Företagshälsovården

Företagshälsovården är ordnad via avtal med Företagshälsovård Työplus i Karleby. Avtalet är i kraft
2016-2020. Målet för företagshälsovården är en sund och säker arbetsmiljö, förebyggande av
arbetsbetingade sjukdomar, samt främjande av arbetstagarnas arbetsförmåga. Verksamheten sker
enligt den av samarbetskommittén fastställda verksamhetsplanen vid enheterna i Kronoby och
Terjärv.

Folkpensionsanstalten ersätter kommunens kostnader för företagshälsovård, d.v.s hälsovård och
sjukvård under år 2017 med 51 574,31 € (30 755,32 € år 2016).

Kommunstyrelsen beslöt i augusti 2014 att Kronoby kommun förklarar sig som "rökfri kommun" från
och med 1.1.2015, vilket innebär att rökning inom kommunens samtliga fastigheter, både inomhus
och utomhus är förbjuden. Kommunen beaktar därmed Institutets för hälsa och välfärd (THL)
kriterier i verksamheten. Företagshälsovården engageras i de fall där rökarna önskar hjälp och stöd
med rökavvänjningen. Tjänsten har inte lockat någon större efterfrågan men det är ändå viktigt att
poängtera arbetsgivarens åsikt ur ett hälsofrämjande perspektiv.


