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§ 1 Justering

(Om protokollet inte justerats senast tisdag den 28 februari anses
justering ändå ha skett).

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

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

För Kommunal

………………………………………………………….
Irén Svensson

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

…………………………………………………………..

För Fysioterapeuterna………………………………………………………...
Cecilia Nordh
För SSR

…………………………………………………………..

Vid protokollet

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

MBL § 38
§2
Tilldelningsbeslut personlig assistans
Detta ärende omfattas av sekretess fram till dess att anbudsgivarna tagit del av
tilldelningsbeslutet vilket beräknas ske 2017-02-22 efter socialnämndens
sammanträde.
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag (SN 2016-38 samt 2016-162) att genomföra
upphandling av personlig assistans för brukare som valt Falkenbergs kommun som utförare.
Anbud har därför infordrats och arbetsgivaren presenterar förslag på utförare.
Kommunal tecknar oenighet i ärendet och yrkar på att kommunen ska vara ett valbart
alternativ.
Arbetstagarorganisationerna har för övrigt inget att erinra mot förslaget.
MBL § 19
§3
Årsredovisning
Arbetsgivaren redovisar en reviderad årsredovisning.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.
§4
Alternativa driftsformer
 Kommunal får en del samtal från missnöjda medlemmar som har anställning inom
Frösunda Omsorg.
§5
Heltid som norm
Projektdirektivet angående central bemanningsenhet är framtaget av socialförvaltningen.
§6
Arbetsmiljö
 Redovisning av sjukstatistik jan-dec 2016 och diskussion om möjliga åtgärder.
 Redovisning av arbetsskade- och tillbudsanmälningar 2016.
§7
Övriga frågor
 Vårdförbundet undrar hur den fortsatta processen ser ut efter genomlysningen av HSL.
Verksamhetschef FER ska ta fram en handlingsplan för de delar av genomlysningen
som inte är avslutade än och lyfter sedan handlingsplanen på avdelningssamverkan.

Förhandlingen förklarades avslutad 2017-02-21.

