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§ 1 Justering

(Om protokollet inte justerats senast tisdag den 2 maj anses
justering ändå ha skett).

För arbetsgivaren ………………………………………………………….
Johan Klingborg
För Vision

………………………………………………………….

För Kommunal

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

För Vårdförbundet ………………………………………………………….
Jeanette Nyström
För Sveriges
Arbetsterapeuter

…………………………………………………………..
Anna Hurtig

För Fysioterapeuterna………………………………………………………...
Hanna Portinson
För SSR

…………………………………………………………..

Vid protokollet

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

MBL § 11
§2
Förfrågningsunderlag upphandling av Hälso- och sjukvårdsverksamhet
Förhandlingen innebär sekretess med stöd av MBL § 21, all information som lämnas omfattas
av tystnadsplikt.
Socialnämnden har enligt § 10/2017 gett socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en
upphandling av Hälso- och sjukvårdsverksamhet, sjuksköterskor. Nuvarande avtal löper ut
31 december 2017 och Distriktssköterskegruppen Synapsen är nuvarande utförare.
Ett förslag på förfrågningsunderlag har arbetats fram i en projektorganisation bestående av
projektgrupp och specialistgrupp. Projektgruppen har träffat fackliga företrädare för att
informera om och inhämta synpunkter gällande de avsnitt i förfrågningsunderlaget som rör
deras medlemmar.
Socialförvaltningen framlägger ett förslag till förfrågningsunderlag och tidplan som ska
ligga till grund för upphandling av Hälso- och sjukvårdsverksamhet, sjuksköterskor. I
förfrågningsunderlaget beskriver socialnämnden vilka krav man ställer på den
upphandlande verksamheten samt vilka förutsättningar som skall gälla för entreprenaden. I
förfrågningsunderlaget beskrivs också hur inkomna anbud skall utvärderas.
Kommunal yrkar på att det ska vara ett krav i förfrågningsunderlaget att utföraren har
kollektivavtal.
Övriga arbetstagarorganisationer har inget att erinra mot förslaget.
MBL § 19
§3
Alternativa driftsformer
§4
Heltid som norm
Information om tidsplan angående det nya arbetstidsavtalet.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.
§5
Arbetsmiljö
Kommunal känner en oro inför sommaren med anledning av brist på semestervikarier.
Arbetsgivaren försöker på olika sätt att rekrytera semestervikarier men det finns fortfarande
vikariat som inte är tillsatta.
Fysioterapeuter och Sveriges arbetsterapeuter tar återigen upp problemet med hög
arbetsbelastning pga. hög personalomsättning inom LSS vilket ger merarbete med
delgeringar.

§6
Övriga frågor
Socialchefen informerar om förvaltningens plan av äldreomsorgens framtida utveckling och
olika förslag/åtgärder diskuteras gemensamt.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.

Förhandlingen förklarades avslutad 2017-04-25.

