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Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2022-09-20 
Plats:  Stensjön 
Tid:  kl. 13.00-15.00 
 
Närvarande 

Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 
Anna Ågestedt, Kommunal Vänerväst 
Ingrid Johansson, Sveriges arbetsterapeuter  
Veronica Svantesson, Kommunal Vänerväst 
 
Anmält förhinder: 
Maria Eliasson, Vårdförbundet 
Ann Olsson, SSR 
Tomas Svantesson, Vision 
 

Sandra Säljö 
Emelie Ågren 
Jansson 
Mariana Andersson          
  

Socialchef 
HR-specialist 
 
Sekreterare 

  
  
  

    
Mötet öppnades 
Ordföranden, Sandra, hälsar alla välkomna.  
 
1 Övriga frågor 
Inget har anmälts. 
 
2 Uppföljning föregående möte  
Inget ärende att följa upp. 
 
3.  Information – På gång  
3.1 MAR-tjänsten 20 % är permanentad, Elin Claesson innehar funktionen MAR 20 % inom sin 
heltidsanställning.  
3.2 Tekniska har godkänt hyresavtal för ny gruppbostad och korttidsvistelse skall nu vidare till KS. 
3.3 Ny SAS anställd Paula Krantz börjar sin tjänst 12 december. 
3.4 Herrljunga kommun kommer att delta i ett projekt som hörselverksamheten inom regionen 
planerar inom äldreomsorg – Jämlik vård – där de kommer att genomföra hörselscreening.  
3.5 Det kommer att rekryteras en enhetschef som traineetjänst, finansierat med statsbidrag, för att 
primärt ta över på Hagen alternativt på annan enhet om chef slutar.  
3.6 Alla chefer och stab kommer gå utbildning i tillitsbaserat ledarskap i november.  
3.7 Ny controller för socialförvaltningen Amra Basagic har börjat, tar över efter Linn från 1 oktober. 
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4. Från/till LSG/CSG 
4.1 Till LSG IFO – Svar på fråga från SSR angående önskemål om LÖK kring milersättning för vissa 
funktioner som kör egen bil i tjänsten. Centralt i kommunen har meddelats att det pågår en nationell 
översyn och kommunen inväntar detta.  
 
 
5.   Årshjulet  
5.1 Enligt årshjulet skall det under september månad informeras om Kommunövergripande rutin för 
tillbud och olyckor, KIA.  
 
 
6.  Arbetsmiljö 
6.1 Särskilda tillbud/risker rapporterade i KIA 
Sammanställning av rapporterade tillbud och olyckor i KIA presenteras. Det har hittills under året 
anmälts 113 tillbud, 60 olycksfall, 2 färdolycksfall samt 4 arbetssjukdom.  
 
 
7. Nämnd  
7.1 Delårsbokslut per 2022-08-31 enligt bilaga.  
7.2 Sammanställning av brukarundersökning äldreomsorg 2022 enligt bilaga. 
7.3  Halvårsrapport avvikelser 2022 enligt bilaga.  
7.4  Samverkansavtal digitala hjälpmedel enligt bilaga. 
7.5  Handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 enligt bilaga. 
7.6 Återkoppling till kommunstyrelsen avseende äskande om medel för full utbyggnad av nyckelfria 
lås i hemtjänsten enligt bilaga. 
7.7  Svar på initiativärende från S gällande schemaläggning för nattpersonal enligt bilaga. Kommunal 

Vänerväst lämnar synpunkter i bilaga som bifogas protokollet.  
7.8 Initiativärende från Sverigedemokraterna gällande tillgången på hjärtstartare inom Herrljungas 

verksamheter enligt bilaga. Kommunal Vänerväst framför att en hjärtstartare som är tillgänglig 
dygnet runt är en service/tillgång för alla som bor i Herrljunga.  

7.9 Återrapport från kontaktpolitiker. 
 
 
8. Verksamhetsfrågor 
8.1 Ny gruppbostad enligt LSS och korttidsvistelse enligt LSS 
På området Lyckan planerar en extern leverantör byggnation av tre olika hus som bl. a. kommer att 
inrymma en ny gruppbostad enligt LSS samt korttidsvistelse enligt LSS. Det har framtagits ritningar 
för dessa båda verksamheter. Synpunkter har inhämtats från Sveriges arbetsterapeuter och 
Kommunal Vänerväst. Båda parter är överens om föreslagen utformning av gruppbostad samt 
korttidsvistelse. Ärendet är därmed samverkat.  
 
 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang och förklarar mötet avslutat. 
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Nästa möte 
Nästa möte FSG Socialförvaltningen är torsdagen den 20 oktober, kl. 08-10 via Teams.  
 
 
Vid protokollet: 
Mariana Andersson 
 
Justeras: 
 
Sandra Säljö      
Herrljunga kommun     
 
 
 
Anna Ågestedt Veronica Svantesson       Ingrid Johansson               
Kommunal Vänerväst Kommunal Vänerväst       Sveriges arbetsterapeuter
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Kommunals synpunkter gällande socialförvaltningen svar på 
initiativärende rörande 9-timmars natt 

Kommunal anser att det förekommer en felaktighet i Socialförvaltningens svar på det 
initiativärende som Socialdemokraterna lämnade in den 7/6-2022.

Felaktigheten i Socialförvaltningens svar är att det visst förekommer arbetsplatser där det 
saknas överrapporteringstid. Hemvården i Ljung slutar sina kvällspass kl. 22.00 och 
Nattpatrullen börjar kl. 22.00. Här sker rapportering endast via Viva eller i undantagsfall via 
telefon enligt vad vi har fått till vår kännedom. Från Kommunals sida vet vi i dagsläget inte 
att detta förekommer på några fler arbetsplatser. 

Det står i Socialförvaltningens svar att de har efterfrågat konkret och specifik information 
men att Kommunal inte har inkommit med någon sådan. Kommunal anser att detta inte till 
fullo stämmer. Vid LSG 24/5-2022 lämnade Kommunal in följande. En skrivelser där vi 
beskriver konsekvenser på 9-timmars natt, en namninsamling från medarbetare som vill ha 
tillbaks 10-timmars natt samt en uträkning som visar på hur beslutet om en sänkning till 9-
timmars natt har påverkat bemanningen på dag- och kvällstid negativt. Detta lämnades 
vidare till FSG som var den 30/5-2022. 

Vid FSG 30/5-2022 efterfrågade arbetsgivaren mer specifik och konkret information. Vi 
enades om att detta i fortsättningen skulle hanteras på LSG. 

Vid nästkommande LSG, som var den 16/9-2022, lämnade Kommunal in ytterligare 
dokument för att mer konkret visa på vad förändringen har inneburit. I denna skrivelse 
påvisar vi från Kommunals sida att det inte bara är personalen som är drabbad av 
förändringen. De äldre som bor på kommunens särskilda boenden påverkas också negativt 
då bemanningen är sänkt på eftermiddagarna. 

Kommunal anser, med bakgrund av de dokument och skrivelser vi har lämnat till 
arbetsgivaren, att vi har uppfyllt det arbetsgivaren efterfrågat när de har sagt att de vill ha 
specifik och konkret information. 
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