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Svar på motion om Lättillgänglig upplevelse och motion för äldre och 
rörelsehindrade 
 
Sammanfattning 
Följande nedkortade motionsförslag inkom 2017-09-29 från Bert-Åke Johansson (S): 
" ..... Undersökningar visar att motion och att besöka platser som man är bekant med lugnar 
den oro som många personer med demenssjukdom känner. En eldriven tandemcykel av 
modellen "side by side" ger personalen inom omsorgen ytterligare ett verktyg att tillgodose 
omsorgstagarnas behov. Den ger också en möjlighet att besöka platser på längre avstånd än 
en promenad ger på samma tid. Med hjälp av cykeln kan även de med rörelsebesvär komma ut 
och motionerna eftersom cykling belastar kroppen mindre än promenader. Eldrivningen gör 
också att de hårdaste belastningarna kapas. Möjligheten att komma ut och återse platser som 
man kommer ihåg från yngre dagarhar en uppiggande och lugnande effekt på många av de 
personer som har demenssjukdom. Fler och fler kommuner upptäcker denna möjlighet. 
För att kunna erbjuda så många som möjligt av våra omsorgstagare detta, är lämpliga platser 
att ha en elcykel på: Hagens demenscentrum, Herrljunga. Gäsenegården/hemtjänsten, Ljung. 
Hemgården/hemtjänsten, Herrljunga. 
Utifrån ovanstående yrkar vi, socialdemokraterna: 
• Att socialförvaltningen köper in eldrivna tandemcyklar av modell "side by side "for placering 
vid ovanstående platser. 
• Att socialtjänsten får ta del av föregående års överskott till finansieringen" 
 
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsen överlämnade motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Socialförvaltningen har köpt in en tandemcykel av modell ”side by side” under hösten till 
Hemgården. Det beslutades att börja med en cykel för att testa hur det fungerar, om det finns 
möjlighet att komma ut och cykla och om den uppskattas. Skulle det finnas möjlighet framöver 
ekonomiskt och tandemcykeln används och uppskattas kan flera cyklar köpas in. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2017-09-29 
Kommunfullmäktige § 112/2017-10-17 
Kommunstyrelsen § 212/2017-11-20 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige rekommenderas att anse motionen besvarad. 
 
 
Magnus Stenmark 
Socialchef 
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Förslag om byggnation trygghetsboende 
 
Sammanfattning 
PRO Herrljunga och Gäsene och SPF har inkommit med ett önskemål om att kommunen, i 
sin planering av byggandet i Herrljunga tätort, har med ett trygghetsboende som skall 
omfatta minst 10 hyreslägenheter med gemensam matsal, gemenskapsutrymmen som kan 
användas till daglig verksamhet och andra aktiviteter och tillång till plats att kunna ha en 
trädgård. En värdinna/värd skall anställas som har samarbete med den dagliga 
verksamheten och ansvar för aktiviteter för hyresgästerna allt utefter önskemål från 
hyresgästerna 
 
Socialnämnden ansvarar för lagstadgade bostäder inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dvs. särskilda boenden, 
gruppbostäder LSS, servicebostäder LSS m.m. Trygghetsbostäder faller inte under detta 
område. Förvaltningen föreslår därför att handlingen överlämnas till kommunstyrelsen för 
behandling. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från SPF och PRO Herrljunga och Gäsene, daterad 28 november 2017 
 
Förslag till beslut 
Skrivelsen överlämnas till kommunstyrelsen för behandling. 
 
 
Linnea Holm 
Stabschef 
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Kontorslokaler Socialförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har brist på administrativa lokaler. TB-huset och Thors hus är de två 
administrativa lokalerna som förvaltningen har. I TB-huset sitter det idag 24 medarbetare 
på 16 kontor + en ”bunker”. I Thors hus är det 18 (varav 5 boendestödjare) medarbetare på 
9 kontor. I båda husen finns det brister avseende arbetsmiljö och rättssäkerhet. I TB-huset 
är personalutrymmena underdimensionerade för antalet medarbetare. I båda lokalerna är det 
brist på mötesrum med klienter, vilrum saknas och sekretessen blir lidande då medarbetare 
delar kontor. I Thors hus är inte säkerheten så god som den borde. Utifrån den nya 
omorganisationen inom förvaltningen där all myndighet samlats under en verksamhet ser 
förvaltningen även behov av att försöka samla myndighetsutövarna i samma lokaler. 
 
Utifrån bristen på lokaler har förvaltningen varit i kontakt med Herrljunga företagscenter 
angående möjligheten att hyra kontorslokaler av dem på Verkstadsgatan. De lokaler som 
finns att hyra där skulle möta förvaltningens behov utifrån såväl arbetsmiljösynpunkt som 
rättssäkerhet. Hyreskostnaden för lokaler på Verkstadsgatan är ca 600 tkr per år i kallhyra. 
Då bedömningen görs att Verkstadsgatan kan rymma alla medarbetare i TB-huset så 
föreslår förvaltningen att hyresavtalet med Herbo sägs upp. Hyran för TB-huset är 455 tkr 
per år. Det innebär en ökad kostnad på 145 tkr. Dessa medel tas från förvaltningsledningen. 
Utöver ökade driftskostnader kommer investeringskostnader då lokalerna till viss del 
behöver iordningställas. I investeringsbudget 2018 finns 2 miljoner avsatta för kontor som 
kan användas för att ställa ordning lokalerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att de godkänner att socialnämnden får 
hyra lokaler av Herrljunga företagscenter för att lösa socialförvaltningens lokalproblem. 
 
 
Magnus Stenmark 
Socialchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunstyrelse 

Ärende 3



 

 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Christina Mattelin 

 
Tjänsteskrivelse 

2017-12-06 
DNR SN 106/2017 7704 

Sid 2 av 4
 

Bakgrund 
I TB-huset arbetar personal inom enheterna Försörjningsstöd och Barn och familj samt 
enhetschefer från Verksamhet Socialt stöd och administrativ personal. Sammanlagt är det 
24 personer som arbetar i TB-huset fördelade på 16 kontorsrum och en ”bunker”. I huset 
finns två personaltoaletter och en besökstoalett i väntrummet. Vilrum saknas. Det finns två 
samtalsrum och ett konferensrum, som även används som samtalsrum. När så många 
handläggare endast har två samtalsrum och ett konferensrum, som de kan boka för att ha 
samtal med klienter, innebär det att handläggarna måste försäkra sig om att det finns 
samtalsrum ledigt och boka detta innan man kan boka tid med klienten. Av säkerhetsskäl 
får inga besök tas emot på tjänsterummen då dessa inte är utrustade med en extra flyktdörr 
eller larm. Socialförvaltningen är i akut behov av fler kontorsrum, då förvaltningen har 
nyanställd personal på gång in som i nuläget saknar arbetsplats. Löses inte rumssituationen 
kommer förvaltningen från mitten av januari 2018 att få schemalägga tillgången på rum så 
personal arbetar i sitt hem enligt ett rullande schema. Även på Thors hus finns det 
lokalbrist. På Thors hus sitter 18 medarbetare (varav 5 boendestödjare) fördelade på 9 
kontor. Till detta finns tre toaletter, inget vilrum, ett samtalsrum och ett konferensrum, 
personalrum och pentry. Det saknas väntrum. 
 
Med anledningen av kontorsbristen inom socialförvaltningen har förvaltningen varit i 
kontakt med Herrljunga företagscenter angående möjligheten att hyra kontorslokaler av 
dem på Verkstadsgatan. Förvaltningen har möjlighet att hyra lokalerna som finns under 
HVB Verkstadsgatan. Lokalerna omfattar ett väntrum med toaletter, en reception samt flera 
samtalsrum på botten våningen. På övervåningen finns kontor, sammanträdesrum samt 
personalutrymmen med kök och matplats. Det finns gott om toaletter och även duschar 
samt rum som kan användas till vilrum. För att kunna använda lokalerna optimalt behöver 
vissa justeringar av lokalerna göras bl.a. installation av ”slussdörrar” på bottenplan för att 
enskilda inte kan gå upp på övervåningen, avgränsning av vissa stora kontor till två eller 
flera mindre kontor m.m. 
 
Då lokalerna på Verkstadsgatan bedöms kunna härbergera alla medarbetare i TB-huset 
föreslås att kontraktet med Herbo sägs upp vilket ger Herbo möjlighet att utöka sitt 
lägenhetsbestånd.  
 
Omorganisationen inom Socialförvaltningen trädde i kraft den 13 november i år 
Förändringen innebär att all myndighet samlas under en verksamhet. Tanken med den nya 
organisationen är att kommuninvånarna ska ha ”en väg in” till Socialförvaltningen. 
Fördelen med att samla alla enheter inom Verksamhet Myndighet under ett tak är flera. Att 
enheterna Försörjningsstöd och Barn och familj från TB-huset samt Socialpsykiatri, 
Missbruk, Bistånd och LSS från Tors Hus flyttar samman, innebär att samarbetet 
underlättas mellan grupperna, vilket verkar för att den enskilde blir lotsad till rätt 
handläggare med sitt ärende och att rättsäkerheten för den enskilde ökar. Personalen får 
eget rum som innebär att telefonsamtal inte kan avhöras av annan personal eller att den 
enskilde inte kan höra andra samtal som pågår i rummet på kontoret, såsom sker idag, 
vilket är oacceptabelt med tanke på sekretessen. Handläggaren kan stänga sin dörr och få 
arbetsro och föra ett samtal med den enskilde utan att bli störd.    

Ärende 3
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Andra fördelar är säkerheten. Verksamhet Myndig fattar beslut som får konsekvenser för 
den enskilde. I de nya föreslagna lokalerna sitter handläggarna på andra våningen med en 
dörr som kan hållas låst. På första våningen finns flera samtalsrum samt en reception som 
tar emot besökande och ett väntrum med toaletter. Besökare kommer därför aldrig upp på 
andra våningen.  
 
Ytterligare en fördel är att det även finns kontor för enhetscheferna på Verksamhet Socialt 
stöd som då får närmare till sina medarbetare i Tors hus. Personalen på Tors hus får mer 
utrymme när Biståndsbedömarna och handläggarna för LSS, Missbruk och Socialpsykiatri 
flyttar ut och slipper sitta upp till fem personer i ett rum. Om de föreslagna lokalerna blir 
aktuella kommer Verksamheterna Socialt stöd och Myndighet att finnas i samma område. 
Närheten kommer att underlätta samverkan mellan verksamheterna, vilket kommer 
kommuninvånarna till gagn.  
 
Ekonomisk bedömning 
Hyreskostnaden för lokalerna på Verkstadsgatan uppgår till 650 kr/kvm. Lokalerna 
omfattar ca 900 kvm. Detta innebär en hyreskostnad på ca 600 tkr exkl. el. Hyran på TB-
huset uppgår till 455 tkr. En flytt från TB-huset till Verkstadsgatan skulle innebära ökade 
driftskostnader på ca 145 tkr plus el-kostnaderna. För att täcka de ökade driftskostnaderna 
omfördelas pengar från förvaltningsledningen till Verksamhet myndighet. 
 
Utöver ökade driftskostnader kommer investeringskostnader då lokalerna till viss del 
behöver iordningställas. I investeringsbudget 2018 finns 2 miljoner avsatta för kontor som 
kan användas för att ställa ordning lokalerna. 
 
Juridisk bedömning 
Socialnämnden har ett ansvar för arbetsmiljön för medarbetarna. För att förbättra 
arbetsmiljön behöver antalet kontor öka och tillgången till funktionella och rätt 
dimensionerade personalutrymmen förbättras. Risken för hot och våld förekommer inom 
alla delar inom myndighetsutövningen. Därför ska lokalerna som används vara utformade 
för att minska riskerna. I de föreslagna lokalerna förbättras möjligheterna till att minska 
riskerna då kontor ligger på ett våningsplan och besök tas emot på ett annat. 
 
Rättssäkerheten stärks vid en flytt. I dagens lokaler så delar medarbetarna kontor vilket gör 
att de kan lyssna på varandras samtal och att det finns risk, då båda pratar i telefon 
samtidigt, för att brukare hör uppgifter om andra brukare. 
 
Samverkan 
Ärendet är samverkat på FSG 2017-12-07. Vision ställer sig bakom förslaget. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Socialförvaltningen är i stort behov av fler kontorsrum samtidigt som utrymmena 
förvaltningen har idag har brister avseende personalutrymmen, säkerhet och sekretess. Det 
finns idag inga lokaler inom kommunens befintliga bestånd som skulle kunna möta 
förvaltningens behov. Lokalerna på Verkstadsgatan gör detta samtidigt som man kan ge 
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medborgaren en bättre service då medarbetarna lättare kan samarbeta när de sitter i samma 
lokaler och medborgarna bara behöver gå till en lokal för att komma i kontakt med all 
myndighetsutövning. 
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Målbild för Socialförvaltningens lokaler 2027 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningsledningen har sett över 
behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande 10 åren.  
 
Antalet äldre invånare i Herrljunga kommer öka med ca 11 % till 2027 och det innebär 
också att behovet av stöd och hjälp från socialförvaltningen kommer att öka. Antalet 
medarbetare i behov av ett kontor kommer också öka och det finns önskemål om att hela 
förvaltningen sitter samlat för att förbättra samarbetet. Utifrån dessa förutsättningar har en 
målbild för 2027 tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
Befolkningsprognos 2017 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden antar föreliggande målbild för Socialförvaltningens lokaler 2027.  
 
 
Magnus Stenmark 
Socialchef 
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Bakgrund 
Socialnämndens arbetsutskott tillsammans med förvaltningsledningen har sett över 
behoven inom nämndens verksamhetsområde de nästkommande 10 åren.  
 
Statistik 
Utifrån SCB:s senaste befolkningsprognos från 2017 kommer antalet personer som är över 
65 år i Herrljunga öka med ca 240 personer till 2027. Detta är en ökning med ca 11 % 
jämfört med antal äldre i Herrljunga kommun idag. För att kunna möta de ökade behov som 
detta innebär behöver socialnämnden redan nu besluta om en målbild för äldreomsorgen i 
perspektivet 3, 5 och 10 år. 
 
Ökningen av antalet invånare över 65 år innebär att behovet av särskilt boende platser ökar. 
Utifrån statistik och befolkningsprognos har följande behov beräknats: 
År Totalt Säbo** Demens*** Omvårdnad Hemtjänst**** 
2017* 82 54 (63 från mars 2018) 28 190 
2020 84 63 21 209 
2022 87 66 22 216 
2027 103 77 26 250 
* Siffrorna avser faktiska lägenheter 2017 samt hemtjänsttagare 2017 
** Beräkningen baserar sig på att 14 % av de över 80 år och 1 % av de mellan 65-79 år är i 
behov av särskilt boende och att omsättningen per plats och år är 1,1 individer. 
*** Ca 60 % av alla som har behov av särskilt boende beräknas ha demenssjukdom. 
**** 23 % av de över 80 år och 4 % av de mellan 65-79 år. 
 
Den största ökningen i behovet sker mellan år 2022 till år 2027 även om behovet de 
närmaste fem åren också ökar. 
 
Målbild 2027 
Hagen 
Socialnämnden har beslutat att Hagen ska utvecklas till kommunens demenscentra. För att 
kunna verkställa beslutet fullt ut behöver antalet platser på Hagen utökas från dagens 40 
lägenheter till 80 lägenheter (77 bostadslägenheter och 3 avlastning/växelvårdsplatser) 
2027. Utöver utökningen av antalet lägenheter på Hagen behöver dag verksamheten för 
personer med minnesproblematik flyttas från Stationsvägen, Ljung till Hagen.  
 
Hemgården 
På Hemgården bor de personer som får stöd och hjälp på grund av att de har 
omvårdnadsbehov. Till 2027 är behovet 26 lägenheter till personer med omvårdnadsbehov. 
Detta innebär att det finns lokaler som inte kommer nyttjas på Hemgården. Den äldsta 
delen (A1 och A2) föreslogs byggas om till kontor för socialförvaltningen i en utredning 
2010. Förvaltningen har behov av ca 48 kontorsplatser till 2027. Dessa bör inrymmas i den 
gamla delen på Hemgården. Hemtjänsten ska fortsatt utgå från Hemgården. 
 
 
Gäsenegården 

Ärende 4
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Korttidsboendet bör på sikt avvecklas från Gäsenegården och anpassas efter framtidens 
behov. Denna del föreslås byggas om till trygghetsboende. Gruppbostaden på Ringvägen 
beräknas klara sig på de lägenheter de har idag och sjuksköterskor och hemtjänst behöver 
finnas kvar i huset för att kunna erbjuda medborgare i den södra delen av kommunen stöd 
och hjälp. 
 
TB-huset 
Används inte längre då inte behovet kvarstår. 
 
Thors hus 
Arbetsmarknadsenheten, Träffpunkten samt IFO verkställighet har fortsatt behov av Thors 
hus. Lokalerna kommer förbli konstanta då behovet av kontor kommer kvarstå där. 
 
Nästegårdsgatan 
Oförändrat. 
 
Övrigt 
Utöver det ovan nämnda kommer antalet sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter öka med anledningen av det ökade antalet äldre samt att mer vård utförs i 
det egna hemmet. 
Daglig verksamhet ska kommunen fortsatt erbjuda. En utredning om vilka lokaler som är 
bäst lämpade för verksamheten behöver genomföras. 
 
Ekonomisk bedömning 
Driftskostnaderna för särskilt boende, utifrån dagens siffror och personaltäthet samt 
prognosen för 2027, kommer utökas till 57 761 tkr 2027. Det är en ökning med ca 15 000 
tkr från dagens kostnader vilket motsvarar en kostnadsökning med 27 %. 
 
Investeringskostnaderna för tillbyggnation Hagen beräknas till ca 39 000 tkr. 
Investeringskostnaderna för ombyggnation av gamla delen på Hemgården beräknas till 
10 000 tkr. Beräkningarna utgår från 2010 års utredning som räknats upp med 
byggnadsprisindex. 
 
Samverkan 
Ärendet är samverkat på FSG 2017-12-07. De fackliga har inget att invända. 
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Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2017-11-17 
Plats:  Sämsjön, Kommunhuset 
Tid:  kl. 10-12 
 
Närvarande 
Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 
Magnus Stenmark Socialchef Ingrid Johansson Sveriges arbetsterapeuter 
Linnea Holm Stabschef Anna Lindstedt Vision 
  Eva Nilsson 

Anna Ågestedt 
Kommunal 
Kommunal 

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

1.1. Rutin – Ärendegång till SNMU 
Vision lyfter frågan om att rutinen säger att socialsekreterare ska skriva under handlingar 
som går till SNMU även om chef gått in och beslutat om ändring i skrivelsen som 
socialsekreteraren kanske inte står bakom.  
 

2. Uppföljning föregående möte 
Inga frågor 
 

3. Information 
3.1. På gång 

3.1.1. Extra tjänster 
Kommunal och arbetsgivaren ska träffas för att diskutera extra tjänster. 

3.1.2. Kontorslokaler 
Arbetsgivaren informerar om att man ser över möjligheterna att hyra nya kontorslokaler då 
det är trångbott. 

3.1.3. Mobil lås  
Arbetsgivaren informerar att IT-strateg har fått i uppdrag att utreda införande mobil lås.  

3.1.4. Bemannings pool 
Arbetsgivaren informerar att en lokal överenskommelse är föreslagen och överlämnad till 
kommunals ombudsman. 
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3.1.5. Välfärdsteknik 
Arbetsgivaren ska få en introduktion till biståndsrobot för försörjningsstöd. IT-strategen har 
fått i uppdrag att se över vilka alternativ som finns inom området och vad som kan vara av 
intresse för socialförvaltningen. 

3.1.6. Ny anlända 
Arbetsgivaren informerar att fördelningstalet för anvisningsboende är 19 för 2018 + 1-3 
ensamkommande. Kvotflyktningar preliminärt 7-8. Egen boendet prognostiseras till 22 
personer. Detta är problematiskt utifrån bostadssituationen i Herrljunga. 

3.1.7. Arbetskläder 
Avtalet med ett företag är slutet avseende arbetskläder. Tidig vår träder nya avtalet i kraft. 

3.1.8. Julavslutning 
Arbetsgivaren informerar att julavslutningen är 19 och 20 december. Det är inte 
lönegrundande att delta på julfesten. 

3.1.9. ID-brickor 
Arbetsgivaren informerar att ansvaret för ID-brickor just nu ligger på Jan Pettersson IT att 
utreda hur arbetet ska ske framöver. 

3.1.10. Öppna jämförelser äldreomsorgen 
Arbetsgivaren informerar att kommunen har förbättrat resultatet på de flesta frågor. Det 
som blivit sämre är att brukarnas nöjdhet med maten, anhörigas bild över samarbetet med 
äldreomsorgen, kontinuiteten i hemtjänsten samt kunskapen om hur man lämnar 
synpunkter. 

3.1.11. Chefsläget 
Arbetsgivaren informerar om nuläget inom vård och omsorg och funderingar kring ny enhet 
på Hagen samt funderingar kring chef ensamkommande i och med minskade volymer. 
 

4. Arbetsmiljö 
4.1. Uppföljning skyddsrondens handlingsplaner 

Handlingsplanerna gicks igenom. Hemtjänsten Ljung, Hälso- och sjukvård och Hemgårdens 
uppföljning av handlingsplanerna saknades.  
Det mesta var åtgärdat. Kvar återstår ett antal punkter i kommunhuset, en punkt i TB-huset, 
ett antal punkter i Thors hus samt värmen på Hagen. 
 

5. Nämnd 
5.1. Information – Månadsuppföljning 2017-10-31 

Arbetsgivaren informerade att prognostiserat resultat 2017 är ett överskott på 5 700 tkr. 
Ärendet är med detta samverkat. 

5.2. Information/dialog – Riktlinjer trygghetskamera 
Arbetsgivaren informerade att riktlinjerna trygghetskamera önskar förändras från att det är 
frivilligt till att det är den insats kommunen erbjuder vid tillsyn. Arbetsgivaren önskar även 
byta namn till e-tillsyn och att upphandling startas. Samt att extern leverantör genomför 
tillsynen. 
Facken lyfter vikten av att informera såväl internt som externt. 
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5.3. Inför beslut – Budget 2018 
Arbetsgivaren informerade kring fördelningen av budget 2018. Målindikatorn för 
sjukfrånvaro har höjts till 7 procent istället för 5,5 % som det var 2017. Enhetscheferna ska 
skriva åtgärdsplaner om sjukskrivningen överstiger 7 %.  
Sveriges arbetsterapeuter ställer frågan vad minskningen i hälso- och sjukvårdsbudget 
innebär. Arbetsgivaren informerar att minskningen beror på att det är för stor budget för 
hjälpmedel och för vikarier rehab 2017 och dessa budgetposter plockas bort. 
Vision ställer frågan vad minskningen av handläggningen ensamkommande barn beror på. 
Arbetsgivaren informerar att minskningen beror på omfördelningen av kostnadsställen på 
grund av den nya organisationen. Så delar av pengarna är omflyttade till ensamkommande 
barn. Men personalstaten för handläggning förblir densamma som innan. 
Ärendet är med detta samverkat. 
 

6. Verksamhetsfrågor 
6.1. Omorganisation 

Vision informerar att information ännu inte gått ut till medarbetarna om nya 
organisationen. 

 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
Linnea Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Magnus Stenmark      
Herrljunga kommun     
 
 
      
Eva Nilsson   Ingrid Johansson  
Kommunal   Sveriges arbetsterapeuter 
 
 
   
Anna Lindstedt 
VISION 
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Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2017-12-07 
Plats:  Mollasjön, Kommunhuset 
Tid:  kl. 13-15 
 
Närvarande 
Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 
Magnus Stenmark Socialchef Ingrid Johansson Sveriges arbetsterapeuter 
Linnea Holm Stabschef Morgan Gunnarsson Vision 
  Eva Nilsson Kommunal 
       
 
Mötet öppnades 
Ordföranden, Magnus, hälsar alla välkomna.  
 
1. Övriga frågor 

 
2. Uppföljning föregående möte 

Inga frågor 
 

3. Information 
3.1. På gång 

3.1.1. Kontorsförflyttning 
Verksamhetschef ska flytta till kommunhuset och färdtjänsthandläggare flyttar till Hagen. 

3.1.2. Chefsläget 
Ny enhetschef för HSL är på plats och det finns en tf enhetschef på korttiden.  

3.1.3. Budget 2019 
Arbetet med budget 2019 har påbörjats lite lätt. 

3.1.4. Välfärdsteknologi 
Arbetsgivaren har fått en introduktion av handläggningsrobotar. Det finns i dagsläget inga 
planer på att införa det men tankarna i teknikriktningen är påbörjad. Sen kollar 
arbetsgivarna på möjligheterna att införa Viva som app.  
 

4. Arbetsmiljö 
 

5. Nämnd 
5.1. Inför beslut – Riktlinje trygghetslarm 

Arbetsgivaren informerade om förslag till beslut till nämnden avseende trygghetskamer.: 
• Ändra namnet på trygghetskamera till E-tillsyn. 
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• E-tillsyn upphandling och medföljande kostnader godkänns av Socialnämnden. 
• Socialnämnden godkänner Alt 2: gällande att externa utför E-tillsynen. 
• Socialnämnden godkänner revidering av ”Riktlinjer Trygghetskamera” för att det 

inte ska kunna vara valbar samt tillägg med att e-tillsyn ska finnas även dagtid via 
kamera och/eller med videosamtal. 

Ärendet är med detta samverkat.  
Kommunal och Sveriges arbetsterapeuter lyfter vikten av att det är tydligt när tillsyn via 
personal ska ske istället för via kamera. 

5.2. Information/Dialog – Socialnämndens lokaler 2027 
Arbetsgivaren informerar att en prognos och en målbild är framtagen för socialnämndens 
lokaler fram till 2027. 
Sveriges arbetsterapeuter ställer frågan om det är ekonomi i att ha en liten 
omvårdnadsenhet på bara 28 lägenheter. Arbetsgivaren informerar att en 
omvårdnadsenhet alltid kommer vara en liten enhet då det är färre som får hjälp och stöd 
på grund av omvårdnad än demenssjukdom. Sveriges arbetsterapeuter yrkar för att ändra 
att korttiden på Gäsenegården avvecklas och att korttiden ska anpassas efter framtidens 
behov. Arbetsgivaren tycker detta är ett bra förslag och ändrar det. 
Ärendet är med detta samverkat. 

5.3. Dialog/Inför beslut – Socialförvaltningens kontor 
En dialog fördes över arbetsgivarens förslag angående att hyra lokaler på Verkstadsgatan för 
kontor. Vision ställer sig bakom förslaget. 
Ärendet är med detta samverkat. 
 

6. Verksamhetsfrågor 
6.1. Information – Extra tjänster 

Arbetsgivaren informerade om de anmälda extratjänstplatserna. 
 

Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
Linnea Holm 
 
 
Justeras: 
 
 
    
Magnus Stenmark      
Herrljunga kommun     
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Eva Nilsson   Ingrid Johansson  
Kommunal   Sveriges arbetsterapeuter 
 
 
   
Morgan Gunnarsson 
VISION 
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