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Närvarande
Arbetsgivarrepresentanter
Magnus Stenmark
Socialchef
Linnea Holm
Stabschef

Fackliga representanter
Ingrid Johansson
Anna Ågestedt
Erica Svensson
Peter Friman

Sveriges arbetsterapeuter
Kommunal
Vårdförbundet
Vision

Mötet öppnades
Ordföranden, Magnus, hälsar alla välkomna.
1. Övriga frågor
2. Uppföljning föregående möte
3. Information – på gång
- Viva omsorgprojektet har godkänts och införandet kommer att påbörjas inom kort.
Digitaliseringspengar kommer användas tillsammans med investeringsmedel. Tips från
fackliga är att ha någon form av väska att frakta iPadsen i.
- Det finns diskussioner om att ta bort flyktingbufferten och flytta in den i övrig budget.
- Informationssäkerhetsprojektet inom socialförvaltningen kommer fortsätta under våren.
- Ny nämnd tillträder 1 januari.
- En diskussion fördes om digitalisering, mål och vision.
4. Arbetsmiljö
Sveriges arbetsterapeuter informerar att dragkrokarna behöver plockas bort på rehabs bilar.
Sveriges arbetsterapeuter meddelar arbetsgivaren vilka bilar det gäller och arbetsgivaren tar med
sig frågan vidare.
Arbetsgivaren informerar att socialchef kommer delta i diskussionen om sommarsemester inom
sjuksköterskeorganisationen som åhörare men verksamhetschef vård och omsorg äger frågan.
Kommunal informerar att en lex Sarah på Hemgården är gjord.
5. Nämnd
5.1. Information – Månadsuppföljning
Utgår då ingen månadsuppföljning kommer gå till nämnden. Arbetsgivaren informerade kort
om prognosen.
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5.2. Inför beslut – Detaljerad budget 2019
Arbetsgivaren informerade i ärendet och konstaterade att budget 2019 är tight. Fackliga
kommer med följande synpunkter på budgeten:
Sveriges arbetsterapeuter känner stor oro för deras personalbudget 2019 eftersom det
hösten 2018 kommit till deras kännedom att man i budget för innevarande år sänkt
kommunrehabs personalbudget från 6,4 till 5,4 årsarbetare utan att någon vet varför.
Sveriges Arbetsterapeuter vill att siffran rättas till så att det för 2019 åter är budgeterat för
6,4 (förutom de 0,4 som är för satsning på arbetsmiljö). De har gjort en risk- och
konsekvensanalys som går med som bilaga till protokollet.
Vårdförbundet flaggar för att det kommer vara svårt att hålla sommarsemesterbudgeten
utifrån förutsättningarna.
I övrigt är budgeten samverkad.
5.3. Inför beslut – Socialnämndens krisplan
Arbetsgivaren informerade i ärendet. Ärendet är med detta samverkat.
5.4. Inför beslut – Revidering av riktlinjer handläggning enligt socialtjänsten
Arbetsgivaren informerade i ärendet. Ärendet är med detta samverkat.
6. Verksamhetsfrågor
6.1. Arbete under lediga dagar med anledning av utskrivningsklara från sjukhuset
Arbetsgivaren informerar att personal från myndighet, rehab och SSK behöver arbeta 23/12,
26/12 och 30/12 för att uppfylla kraven i lagen om utskrivningsklara. En diskussion fördes
och nytt möte är beslutat till den 12 december kl. 10.30.
Vårdförbundet informerar att det kommer behöva extra SSK utöver de två som redan finns i
tjänst dessa dagar.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Justeras:

Magnus Stenmark
Herrljunga kommun

Ingrid Johansson
Sveriges arbetsterapeuter

Anna Ågestedt
Kommunal
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Peter Friman
Vision
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