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Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2022-12-08 
Plats: Teams 
Tid: kl. 08.00-08.45 

Närvarande 
Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 

Ingrid Johansson, Sveriges 
arbetsterapeuter  
Tomas Svantesson, Vision 
Anna Ågestedt, Kommunal Vänerväst 
Veronica Svantesson, Kommunal 
Vänerväst 

Förhinder: 
Maria Eliasson, Vårdförbundet 
Ann Olsson, Akademikerförbundet SSR 

Sandra Säljö 
Emelie Ågren Jansson 
Mariana Andersson 

Socialchef 
HR-specialist 

Sekreterare 

Mötet öppnades 
Ordföranden, Sandra, hälsar alla välkomna. 

1 Övriga frågor 
1.1 Mötesplan FSG socialförvaltningen 2023 fastställes. 

1.2 Kommunal Vänerväst har uppmärksammat att vikariebokning hanteras olika i 
verksamheterna och tillgängliga resurspass inte nyttjas till fullo. Enligt arbetsgivaren ska 
samtliga enheter beställa vikarier via Timepool. Direktbokning från enheten ska endast 
tillämpas under helgtid.  Arbetsgivaren kommer uppmana enheterna att följa rutiner för 
vikariebokning.   

1.3 Kommunal Vänerväst frågar om det är förberett inför kommande lönerevision hur 
genomförandet av kontroll/uppföljning av användande av VIVA ska ske. Arbetsgivaren 
tar med frågan och återkommer. 

2 Information – På gång  
3.1 Det har gjorts genomlysningar av insatsen kontaktperson, vilken återfinns som 
nämndärende SN december samt insatsen personliga assistans, vilken kommer att 
presenteras för socialnämnden framöver.   

3.2 Bonette Marstorp anställs som demenssjuksköterska och är organisatoriskt 
underställd verksamhetschef vård och omsorg.  

3.3 Det är ett svårt ekonomiskt läge för 2023–2025, översyn av effektiviseringar kommer 
att behöva genomföras.  

3.4 HR-specialist Emelie Ågren Jansson har sagt upp sig och kommer att sluta i februari, 
rekrytering pågår.  
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3.5 Projektdirektiv Hemgården arbetas med för att tas upp i SN i januari. Plan för start av 
projektering under 2023 med ombyggnad och reinvesteringar samt installation av 
sprinklersystem 2024. Hagen etapp 2 kommer att starta upp när Hagen etapp 1 är klar. 
Detta medför att Dagcenter, daglig verksamhet enligt LSS, kommer att behöva flytta till 
tillfälliga verksamhetslokaler tills dess att Hemgårdens ombyggnation är klar. 
Referensgrupp och styrgrupp kommer att tillsättas så snart det är klart att medel finns 
tillgängliga för uppstart av projektering.  

Kommunal Vänerväst framför att det finns tankar och idéer om utformning som 
kommer att framföras i referensgruppen.  

3.6 Svårigheter i rekrytering hemtjänstchef, alla tre intervjuade som gick vidare tackade 
nej till ny intervju då de fått annat jobb. Kommer att bli ny rekrytering, annonsering sker 
under jul och nyår. 

3.7 Kommer att rekryteras en ny controller. 

3   Årshjulet  
5.1 Enligt årshjulet skall det under december månad informeras om kommunens rutin 
gällande bisyssla.   

4   Arbetsmiljö 
6.1 Särskilda tillbud/risker rapporterade i KIA 
Sammanställning av rapporterade tillbud och olyckor i KIA samt fördjupning om årets 
händelser tas upp på nästa möte.  

5 Nämnd 
1. Socialförvaltningen informerar
2. Budget och verksamhetsplan 2023, ärendet är flyttat till SN i januari.
3. Sammanställning efter genomlysning kontaktpersoner enligt bilaga.
4. Uppdrag till förvaltningen att ta fram en handlingsplan efter genomlysning av
kontaktpersoner.
5. Schablonbelopp för LSS personlig assistans till privata utförare 2023 enligt bilaga.
6. Attestanter för socialnämnden 2023 enligt bilaga.
7. Slutredovisning framtidsresan enligt bilaga.
8. Fastställa SN avgifter enligt bilaga.
9. Sammanställning av arbetstyngdsmätning IFO enligt bilaga.
10. Redovisning av remissvar angående lagrådsremissen Ett Fönster Av Möjligheter
enligt bilaga.
11. Årsredovisning anhörigstöd enligt bilaga.
12. INERA – nya digitala tjänster till hälso- och sjukvården och omsorgen enligt bilaga.
13. Digital ärendehantering enligt bilaga.
14. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt bilaga.
15. Återrapport från kontaktpolitiker

Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang, tillönskar en god jul och ett gott 
nytt år och förklarar mötet avslutat. 
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Nästa möte 
Nästa möte FSG Socialförvaltningen är torsdagen den 26 januari, kl. 13-15, lokal: Sämsjön. 

Vid protokollet: 
Mariana Andersson 

Justeras: 

Sandra Säljö  
Herrljunga kommun 

Anna Ågestedt Veronika Svantesson 
Kommunal Vänerväst Kommunal Vänerväst 

Ingrid Johansson  Tomas Svantesson 
Sveriges arbetsterapeuter Vision 
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