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Dnr 2012/256‐02

Svar på kommunals skrivning om kränkning av yttrande och
föreningsrätt inom socialförvaltningen
Bilaga 1. Brev från Kommunal till Socialnämndens ledamöter om ”Kränkande
av yttrande‐ och föreningsrätt inom socialförvaltningen Luleå kommun”.
Bilaga 2. Tjänsteutlåtande

Ärendebeskrivning
Det har till socialförvaltningen inkommit en skrivelse från kommunal
angående kränkning av yttrande och föreningsrätt inom socialförvaltningen.
Kommunal anför att anställa inte har tillåtelse att prata med förtroendevald på
arbetstid. Kommunal kan inte heller besöka arbetsplatserna utan att ansvarig
chef är närvarande. Detta skapar stora problem för kommunal i deras
medlemskontakt speciellt nattetid.

Förvaltningens yttrande
Det förefaller som missförstånd har uppstått avseende fackliga
besök på socialförvaltningens arbetsplatser samt besök nattetid.
Under valåret 2010 tog socialförvaltningen ett principbeslut på att
inte upplåta fackligt politisk samverkansmöten på
socialförvaltningens arbetsplatser nattetid. Detta var för att kunna
bedriva en trygg och säker omvårdnad för förvaltningens kunder.
Detta beslut har sedan ändrats så det numer är möjligt för de
fackliga parterna att besöka sina medlemmar nattetid. Att ta
kontakt med förtroendevalda är en lagstadgad rättighet även om
detta sker på arbetstid. Socialförvaltningen har tydliggjort att det
inte är tillåtet att bedriva fackliga möten på arbetstid. Efter kontakt
med personalkontoret Luleå kommun är det klarlagt att
socialförvaltningens förhållningssätt är helt korrekt på denna
punkt. Det är dock av största vikt att socialförvaltningen och
kommunal klarar ut vad som är vad och vilka regler och rutiner
som ska gälla vid besök på socialförvaltningens arbetsplatser.
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Förslag till åtgärder
Socialförvaltningen har kallat till samrådsmöte i denna fråga under juni.
Socialförvaltningen kommer tillsammans med PKT samt Kommunal arbeta
fram nya riktlinjer för facklig samverkan vid förvaltningens arbetsplatser.
Denna föreslagna åtgärd med nya riktlinjerna borde undanröja grunderna för
kommunals skrivning.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
‐
besvara skrivelsen enligt förvaltningens förslag till åtgärd.
_____

Yrkanden
Ordförande yrkar att det i svaret till Kommunal rörande skrivelsen om
kränkning av yttrande och föreningsrätt inom socialförvaltningen, ska framgå
att politiken är positiv till en god facklig samverkan, och att det sker i enlighet
med gällande stadgar och rutiner avseende facklig samverkan.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

besvara skrivelsen enligt förvaltningens förslag till åtgärd, samt
tillägga ordförandens yrkande, att politiken är positiv till en god
facklig samverkan, och att det sker i enlighet med gällande stadgar
och rutiner avseende facklig samverkan.
_____
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