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Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-01-18 

Plats:  Stensjön, kommunhuset 

Tid:  kl. 10.00-12.00 

 

Närvarande 

Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 
Magnus Stenmark Socialchef Anna Lindstedt Vision 
Linnea Holm Stabschef Erica Svensson 

Maria Eliasson 
Vårdförbundet 
Vårdförbundet 

  Eva Nilsson 
Anna Ågestedt 

Kommunal 
Kommunal 

       

Mötet öppnades 

Ordföranden, Magnus, hälsar alla välkomna.  

 

1. Övriga frågor 

1.1. Fråga avseende chef boende stöd 

Kommunal har fått till sig från boende stöd att de känner att de saknar en chef sedan deras 

chef blev verksamhetschef Socialt stöd. 

 

2. Uppföljning föregående möte 

 

3. Information – på gång 

Arbetsgivaren informerade igen om nuläget kring kontorslokalerna. Gamla Verkstadsgatan HVB 

kommer att användas kontor på grund av den akuta bristen på kontor. 

Herrljunga behöver arbeta med hemgång från sjukhus i och med ny lagstiftning. 

Vårdförbundet lyfter att det saknas bra arbetsplatser för sjuksköterskorna på Hemgården då det 

finns för få kontor i förhållande till antalet sjuksköterskor. Det behövs även rondrum för läkaren 

också. Kommunal och Vårdförbundet lyfter även att det behövs lunchrum på Hemgården. 

Arbetsgivaren informerar också att en diskussion om HLR-utbildning och hjärtstartare har 

påbörjats. Arbetsgivaren informerar också att verksamhetscheferna har fått i uppdrag att göra en 

genomgång av överfallslarmen som finns ute i verksamhet att de fungerar.  

 

4. Arbetsmiljö 

4.1. Medarbetarenkät 

Sammanställningen för medarbetarenkäten för hela förvaltningen gicks igenom. 

Arbetsgivaren mailar ut den till de fackliga. Utifrån enheternas handlingsplaner kommer en 

gemensam handlingsplan på förvaltningsnivå tas fram. 
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4.2. Skyddsrond 2018 

I februari och mars ska skyddsronder inom socialförvaltningen genomföras. Respektive chef 

ansvarar för att kalla fackliga till skyddsronderna.  

 

5. Nämnd 

5.1. Information – Interngranskning Hagen 

Arbetsgivaren informerade om interngranskningen på Hagen. Det var inget 

anmärkningsvärt. Man behöver arbeta vidare med avvikelser. 

5.2. Inför beslut – Revidering delegeringsordningen 

Arbetsgivaren informerade om föreslagna förändringar i delegeringsordningen. De fackliga 

hade inget att invända. Ärendet är med detta samverkat. 

 

6. Verksamhetsfrågor 

6.1. Extern tävling – Gott ledarskap inom demens 

Arbetsgivaren informerade om en tävling i gott ledarskap inom demens. Arbetsgivaren 

mailar ut information om tävlingen. 

6.2. Herrljungas adelsmärken 
Herrljungas adelsmärken gicks igenom. 

 

Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

Linnea Holm 

 

Justeras: 

 

 

    

Magnus Stenmark      
Herrljunga kommun     
 
 
 
      
Anna Ågested   Anna Lindstedt  
Kommunal   Vision 
 
 
 
     
Erica Svensson   
Vårdförbundet 


