FALKENBERGS KOMMUN
Socialförvaltningens samverkanskommitté

PROTOKOLL 4/14

Dag:

2014-04-29

Plats:

Upplevelsen, stadshuset

Närvarande:

Malin Krantz
Anders Hedenby
Sophia Lehnberg
Ann-Christin Johansson
Ingemar Bergstedt

Socialchef, ordförande
Sekreterare
MAS
Ekonomiassistent
Avtalscontroller

Rolf Karlsson Söderby
Anna Hurtig
Eva Bjäräng
Ann-Margret Högberg

Vision
FSA
Fysioterapeuterna
Kommunal

Paragrafer:

§§ 1-10

§ 1 Justering

(Om protokollet inte justerats senast tisdag den 6 maj anses
justering ändå ha skett).

För arbetsgivaren:

………………………………………………………….
Malin Krantz

För Vision:

………………………………………………………….
Rolf Karlsson Söderby

För FSA

………………………………………………………….
Anna Hurtig

För Fysioterapeuterna…………………………………………………………
Eva Bjäräng
För Kommunal

………………………………………………………….
Ann-Margret Högberg

Vid protokollet

………………………………………………………….
Anders Hedenby

§2
Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.
Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter.
MBL § 19
§3
Patientsäkerhetsberättelse

Sophia Lehnberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, går igenom Patientsäkerhetsberättelsen
för 2013 och de områden som hon tycker behöver utvecklas.
FSA anser att uppföljningen av avvikelser måste förbättras. Ansvarig chef måste agera utifrån
vad som kommer fram i avvikelserapporterna.
Förvaltningen kommer att ta fram en åtgärdsplan som följer MAS rekommendationer.
§4
Framtidens hemsjukvård

Socialchefen ger en nulägesrapport över projektet Framtidens hemsjukvård och resultaten av
förhandlingarna mellan Region Halland och Hallandskommunerna, ansvarsfrågor,
finansiering m m.
Förslag till överenskommelse och reglemente för gemensam nämnd har tagits fram. Den
gemensamma nämnden utgörs av hjälpmedelsnämnden som får ett utökat uppdrag.
Förvaltningen kommer att ta fram en konsekvensbeskrivning.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.
§5
Alternativa driftsformer
Ingen information lämnades.
§6
Heltidsprojektet
Ingen information lämnades.
§7
Arbetsmiljö
Ingen information lämnades.

§8
Övriga frågor

Kommunal tar upp Trygghetsboende och vilken ambitionsnivå förvaltningen har.
Socialchefen meddelar att en avsiktsförklaring mellan kommunen och FaBo har utarbetats
gällande utvecklingen av platser i Kv Trädgården (Floragården), lokalisering m m.
Kommunal tar även upp förvaltningens anhörigkonsulent som är visstidsanställd och vad som
kommer att hända med tjänsten framöver. Socialchefen meddelar att frågan ska diskuteras
med verksamhetschefen för egenregin. Ärendet återkommer på nästa samverkan.

MBL § 11
§9
Internbudget 2014

Ann-Christin Johansson redovisar förvaltningens förslag till internbudget för 2014.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.

MBL § 38
§ 10
Kontrakt LOV hemtjänst
Ingemar Bergstedt redovisar förslag till ny entreprenör inom hemtjänsten (Nelles hemtjänst) och
resultatet av kvalificeringen.
Vision och Kommunal framför att krav på att teckna kollektivavtal bör ställas på entreprenörerna.
FSA och fysioterapeuterna instämmer i detta krav.

Förhandlingen förklarades avslutad 2014-04-29.

