FALKENBERGS KOMMUN
Socialförvaltningens samverkanskommitté

PROTOKOLL 1/16

Dag:

2016-01-26

Plats:

Lundbergska

Närvarande:

Johan Klingborg
Susanne Winroth
Daniel Johansson

Ordförande
Sekreterare
Controller

Rolf Karlsson Söderby
Annica Sörensen
Iréne Svensson
Ej närvarande
Ej närvarande
Ej närvarande
Ej närvarande

Vision
Kommunal
”
SSR
Vårdförbundet
Sveriges arbetsterapeuter
Fysioterapeuterna

Paragrafer:

§§ 1-9

§ 1 Justering

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

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

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

För Kommunal

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

För Vårdförbundet ………………………………………………………….

För Sveriges
Arbetsterapeuter

…………………………………………………………..

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

För SSR

…………………………………………………………..

Vid protokollet

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

§2
Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter.
MBL § 11
§3
Uppräkning av timersättning inom hemtjänst kundval
Socialnämnden fastställer årligen en uppräkning av timersättningen motsvarande OPI.
Uppräkning för verksamhetsåret 2016 föreslås vara 8 procent. Förslaget innebär att ny
timersättning för hemtjänst kundval för verksamhetsåret 2016 blir 410 kronor per timme i
centralorten och 475 kronor per timme på landsbygden.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
MBL § 19
§4
Ekonomisk uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen t.o.m. december månad samt nyckeltal redovisas.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.
§5
Omkostnadsersättning vid ledsagservice – komplettering
Information om ärendet lämnades på avdelningssamverkan den 12/1 men en komplettering
angående framtida uppräkningar av ersättningsbeloppen har tillkommit efter Arbetsutskottets
sammanträde den 13/1.
Arbetstagarorganisationerna har mottagit informationen.
§6
Alternativa driftsformer
§7
Heltidsprojektet
Kommunal arbetar för att all tid ska vara schemalagd, d.v.s. att det inte ska finnas någon
flyttid.

§8
Arbetsmiljö
Arbetsgivaren informerar om utbildning ang. ny AFS ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”,
den 11/3 kl. 8-10. Fackliga organisationer kan kontakta Therese Lundgren för anmälan.
Diskussion förs om sjukskrivningar samt förslag på åtgärder. Arbetsgivaren ska ta fram
statistik på riksnivå och göra en jämförelse med förvaltningens sjukfrånvaro.
Fackliga organisationer yrkar på att delta när arbetsgivaren gör riskanalysen vid
effektiviseringskraven.
§9
Övriga frågor
 Kommunal vill ha ett förtydligande från arbetsgivaren hur den ekonomiska
ersättningen från staten till ökad bemanning använts ute i verksamheterna.
Arbetsgivaren informerar övergripande hur ersättningarna använts men återkommer
med en mer utförlig redovisning.


Kommunal bifogar skrivelse och yrkande när det gäller motionen ”Införande av
behovsnivåer inom hemtjänst Falkenbergs kommun”.

Förhandlingen förklarades avslutad 2016-01-26.

