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Överlämnande av utvecklingsområdet Ett håll-
bart arbetsliv till Partsrådet

Parterna har i förhandlingsprotokoll 2017-10-04 träffat överenskommelse om att
inrätta ytterligare ett utvecklingsområde - Ett hållbart arbetsliv.

Det är parternas intention att detta utvecklingsområde ska ligga till grund för in-
rättandet av ytterligare ett arbetsområde inom Partsrådet. Arbetsområdet ska ledas
på sedvanligt sätt av en styrgrupp med företrädare for parterna.

Styrgmppen kommer inledningsvis tillsammans att forma organisationen och den
gemensamma målbilden för arbetsområdet. Detta inledande arbete kommer i juni
att presenteras för Partsrådets styrelse och senast i augusti 2018 kommer en mera
detaljerad plan for arbetsområdet att kunna presenteras.

Tidsram

Arbetsområdet bedrivs under en period av fem år. Arbetet med att utforma organi-
sationen och målbilden för detta arbetsområde kommer enligt föreslagen verksam-
hetsplanen att genomföras i perioden januari - augusti 2018.

Styrgrupp
Styrgruppen för arbetsområdet består av Anna Falck (ordförande), Matilda Ny-
ström Amek Arbetsgivarverket, Lena Emanuelsson Saco-S, Helen Thomberg
Seko samt Åsa Erba Stenhainmar OFR/S,P,0.

Operativa resurser
Styrgmppema kommer att ha behov av att kunna knyta operativa resurser till sig.
Behov av operativa resurser och vilka personer som ska vara en sådan resurs av-
görs av styrgruppen.

Parterna hemställer därför



att partsrådet beslutar om inrättandet av arbetsområdet Ett hållbart arbetsliv,

att styrgruppen, får i uppdrag att i enlighet med ovanstående, snarast utarbeta för-
slag till verksamhetsplan med tillhörande budget för organisation och målbild för
arbetsområdet samt behov av operativa resurser för denna period som tillställs
Partsrådets styrelse för godkännande och finansiering,
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