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Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-09-20 
Plats:  Stensjön, kommunhuset 
Tid:  kl. 10.00-12.00 
 
Närvarande 

Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 
Magnus Stenmark Socialchef Ingrid Johansson Sveriges arbetsterapeuter  
Linnea Holm Stabschef Anna Ågestedt Kommunal 
  Peter Friman Vision, § 1, 3, 5 

       
Mötet öppnades 
Ordföranden, Magnus, hälsar alla välkomna.  
 
1. Övriga frågor 

1.1. Gemensamt LSG Myndighet och Socialt stöd 
Det beslutades att godkänna att slå ihop myndighet och socialt stöd i LSG. 

 

2. Uppföljning föregående möte 
2.1. Arbetskläder 

Möte om arbetskläder blev inställt. Detta är en fråga för LSG Vård och omsorg. Fackliga 
informerar att den finns med på LSGs dagordning. 

2.2. Validering av utbildning 
Komvux Herrljunga/Vårgårda erbjuder inte valideringar. 

2.3. APT-anteckningar 
Arbetsgivaren informerar att dokumenthanteringsplanen reglerar hur dokument ska sparas.. 

2.4. Hemgården 
Arbetet är påbörjat med personalrummet på Hemgården. 
 

3. Information – på gång 
Senaste nytt vad gäller lokaler för myndighet är att det blir ombyggnation på TB-huset och Thors 
hus samt att Kvarnvägen 6c kommer hyras vidare. 
 

4. Arbetsmiljö 
En diskussion fördes kring antalet anställda per enhet. Fackliga önskar få återkoppling när 
arbetsgivaren vet mer. 
 

5. Nämnd 
5.1. Inför beslut – Delårsbokslut 2018-08-31 
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Arbetsgivaren informerade att förvaltningen prognostiserar ett överskott på 1 090 tkr för 
helår 2018. Sveriges arbetsterapeuter lyfter att det är bra när det blir tydligt såsom 
sjukfrånvarotabellerna. Sveriges arbetsterapeuter lyfter att hjälpmedelsbudgeten stiger. 
Rehabpersonalen har börjat se över detta. Frågan tas med till MAR och närvårdssamverkan. 
Vision lyfter frågan kring åtgärder som är gjord inom vård och omsorg avseende 
hemtjänstens planerare. En dialog fördes kring detta. 
De fackliga har inget att invända. Ärendet är med detta samverkat. 

5.2. Inför beslut – Budget 2019 
Arbetsgivaren informerade i ärendet. 2019 kommer bli ett tufft år. Sveriges 
arbetsterapeuter känner oro för kostnaden för hjälpmedel. Se ovanstående punkt. 
De fackliga hade inget att invända. Ärendet är med detta samverkat. 

5.3. Inför beslut – Fördelning av lönepott 2018 
Arbetsgivaren informerade i ärendet. De fackliga hade inget att invända. Ärendet är med 
detta samverkat. 

5.4. Inför beslut – Revidering av delegeringsordning 
Arbetsgivaren informerade i ärendet. De fackliga hade inget att invända. Ärendet är med 
detta samverkat.  

 
6. Verksamhetsfrågor 

 
 
 

Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Justeras: 
 
 
    
Magnus Stenmark      
Herrljunga kommun     
 
 
      
Ingrid Johansson  Anna Ågestedt 
Sveriges arbetsterapeuter  Kommunal 
 
 
   
Peter Friman   
Vision 


