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§§ 1-8

§ 1 Justering

(Om protokollet inte justerats senast tisdag den 31 maj anses
justering ändå ha skett).

För arbetsgivaren ………………………………………………………….
Eva-Lena Dahl
För Vision

………………………………………………………….

För Kommunal

………………………………………………………….
Annica Sörensen

För Vårdförbundet ………………………………………………………….
Carina Liljegren
För Sveriges
Arbetsterapeuter

…………………………………………………………..
Magdalena Säker

För Fysioterapeuterna………………………………………………………...

För SSR

…………………………………………………………..

Vid protokollet

………………………………………………………….
Susanne Winroth

MBL § 11
§2
Förlängning av entreprenadavtal
Arbetsgivaren förslag är att utnyttja möjligheten till att förlänga entreprenadavtalet med Aleris
AB och Floragårdens ekonomiska förening avseende drift av särskilda boenden och
dagverksamheter. Förlängningsperioden avser från 2017-09-01 för Floragården, från
2017-10-01 för Aleris, Furugården och Hjortsberg samt från 2017-11-01 för Aleris,
Björkhaga, med gemensamt slutdatum till och med 2020-09-30.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
§3
Natt- och dagpatruller - utredning
Arbetsgivarens förslag är att:
1 Uppdra åt förvaltningen att utveckla ett prestationsbaserat ersättningssystem liknande det system
som finns i Varberg med ersättningsnivåer anpassade efter Falkenbergs behov.
2 Anta förvaltningens förslag att överföra larm dagtid till Räddningstjänsten Väst.

Kommunal tecknar oenighet i ärendet. Den fackliga organisationen anser att det finns fler
fördelar/vinster för både brukare och personal om det är Falkenbergs kommun som är
arbetsgivare för både natt- och dagpatruller.
Övriga arbetstagarorganisationer har inget att erinra mot förslaget.
MBL § 19
§3
Ekonomisk uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen tom april månad redovisas.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.
§4
Alternativa driftsformer
§5
Heltidsprojektet
§6
Arbetsmiljö
Sveriges arbetsterapeuter och Vårdförbundet är oroliga över de tekniska problem som råder
för tillfället vilket medför att datasystemen inte är åtkomliga för personalen. Personalen kan
inte dokumentera, göra medicinbeställningar osv, vilket kan riskera patientsäkerheten.
Arbetsgivaren har gjort en handlingsplan med anledning av kritik från Kommunal om
personalens arbetsmiljö inom hemtjänsten. Återkoppling med berörda fackliga organisationer
sker den 16/6 kl. 11:00.

§7
Övriga frågor

Förhandlingen förklarades avslutad 2016-05-24.

