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Samverkansgrupp: FSG Socialförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2022-08-15 
Plats: Sandras rum/Teams 
Tid: kl. 14.00-15.00 

Närvarande 
Arbetsgivarrepresentanter Fackliga representanter 

Anna Ågestedt, Kommunal Vänerväst 

Anmält förhinder: 
Tomas Svantesson, Vision 
Ingrid Johansson, Sveriges arbetsterapeuter 
Veronica Larsson, Kommunal Vänerväst 
Maria Eliasson, Vårdförbundet 
Ann Olsson, SSR 

Sandra Säljö 
Emelie Ågren 
Jansson 
Susanne Johnsen 

Mariana Andersson  

Socialchef 
HR-specialist 

Verksamhetschef Vård och 
omsorg 
Sekreterare 

Mötet öppnades 
Ordföranden, Sandra, hälsar alla välkomna. 

1 Övriga frågor 
1.1 Samverkan vid extratjänster 
Kommunal anmäler att tidigare överenskommelse om Extratjänster i Herrljunga kommun, daterad 
2017-11-17 behöver ses över. I den överenskommelsen anges att det skall samverkas vid anställning 
av extratjänster. Efter samråd med HR överenskommes att samverkan vid extratjänster ej längre är 
aktuellt. Båda parter är överens om detta. 

1.2 Översyn av schemaläggning inom Vård och omsorg och Socialt stöd 
Kommunal har uppmärksammat att det i dagsläget skiljer sig stort i hur schemaläggning av 
arbetstider görs inom olika enheter inom förvaltningen och önskar därför en gemensam översyn av 
detta. Detta skulle också kunna gynna arbetsgivaren då samplanering skulle kunna användas 
effektivare.   
Arbetsgivaren är positiv till översynen och informerar att utbildningsaktiviteter i schemaplanering för 
chefer är inplanerade den 8 och 15 september. Arbetsgivaren återkommer i ärendet.  

2 Uppföljning föregående möte 
Inget ärende att följa upp. 
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3.  Information – På gång  
3.1 Sommarbemanning 
Arbetsgivaren informerar att det har varit en svår bemanningssituation under sommaren som 
kommer att följas upp och utvärderas. Utvärderingen får ligga till grund för semesterplanering nästa 
år.  
 
4. Från/till LSG/CSG 
Inga ärenden har anmälts. 
 
5.   Årshjulet  
5.1 Enligt årshjulet skall det under augusti månad informeras om Kommunövergripande rutin för 
sjuk- och friskanmälan.  
 
6.  Arbetsmiljö 
6.1 Särskilda tillbud/risker rapporterade i KIA 
Sammanställning av rapporterade tillbud och olyckor i KIA kommer att redovisas på nästa FSG.  
 
7. Nämnd  
7.1 Utbildning i digital signering från IT-avdelningen 
7.2 Socialförvaltningen informerar 
7.3 Månadsuppföljning per juli 2022 enligt bilaga. 
7.4 Handlingsplan för socialnämnden 2022 enligt bilaga. 
7.5 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt bilaga. 
7.6 Revidering av riktlinjer av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet enligt bilaga. 
7.7 Beslut om fixartjänst och tvättservice samt upphävande av tidigare beslut enligt bilaga. 
7.8 Svar på återremiss gällande kommunfullmäktiges motion om gratis fixartjänst enligt bilaga. 
7.9 Utbetalning av statliga medel med förhöjd habiliteringsersättning 2022 enligt bilaga. 
7.10 Förändring av öppettider för second hand-butiken Reprisen genom samverkan med 
föreningslivet enligt bilaga. 
7.11 Återkoppling till kommunstyrelsen gällande effektiviseringsprojekt inom hemtjänsten enligt 
bilaga. Kommunal framför att deras medlemmar i större utsträckning än idag önskar mer delaktighet 
i planering och att deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara för att optimera körrundor.  
7.12 Återrapport från kontaktpolitiker. 

 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang och förklarar mötet avslutat. 
 
Nästa möte 
Nästa möte FSG Socialförvaltningen är torsdagen den 15 september, kl. kl. 10-12, lokal Sämsjön.  
 
Vid protokollet: 
Mariana Andersson 
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Justeras: 
 
Sandra Säljö      
Herrljunga kommun     
 
 
 
Anna Ågestedt                
Kommunal Vänerväst                  
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