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MBL § 11
§2
Organisationsförändring verksamhetsstöd
Socialförvaltningen har uppmärksammat ett behov av att genomföra en översyn av
förvaltningens verksamhetsstöd. Detta berör assistentfunktioner och registratorer. Utifrån det
underlag som presenterats i denna översyn och utifrån diskussioner i förvaltningsledningen
föreslås att socialförvaltningen genomför en förändring i sin organisationsstruktur genom att
omorganisera verksamhetsstödet. Förslaget är att de assistenter som idag tillhör
verksamhetsstödet inom avdelningen för IT och verksamhetsstöd övergår till att tillhöra
avdelningen för Falkenbergs egen regi, Myndighetsavdelningen och Flykting och Integration.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
MBL § 19
§3
Alternativa driftsformer
§4
Heltidsprojektet
Återkoppling angående pågående förhandling gällande nytt arbetstidsavtal som ska ersätta det
nuvarande årsarbetstidsavtalet.
§5
Arbetsmiljö
De fackliga organisationerna påtalar återigen svårigheterna att rekrytera legitimerad HSLpersonal.
Arbetsgivaren har påbörjat ett arbete med kommunikatörerna för att arbeta med att stärka vår
organisation som en attraktiv arbetsgivare samt diskutera olika rekryteringsvägar.
§6
Övriga frågor
 Kommunal – 30-timmarsvecka (se bilaga)
Den fackliga organisationens argument för att införa 30-timmarsvecka är att det finns
exempel från andra kommuner att modellen kan motverka ohälsa och att Falkenbergs
kommun också blir en attraktivare arbetsgivare.
364 stycken namnunderskrifter lämnas in och bilägges till protokoll samt överlämnas
till socialnämnden.
Sveriges arbetsterapeuter är för förslaget men påtalar att det kan påverka andra
arbetsgrupper negativt om det endast är Kommunals medlemmar som ska ha ett
arbetstidsmått på 30 tim/. Det blir b la fler personer att delegera och kontinuiteten
försämras.


Vårdförbundet Saknar en återkoppling gällande genomlysningen av HSL-organisationen.
Ärendet tas upp i Förvaltningsledningen och återkoppling kommer att ske till de
fackliga representanterna.



Vision och Kommunal är bekymrade över personalens arbetsmiljö inom enheterna för ensamkommande barn.
De fackliga organisationerna kräver en risk- och konsekvensanalys som skyddsombud
och arbetsgivare ska följa upp och ev. revidera kontinuerligt för att säkra personalens
arbetsmiljö.
Arbetsgivaren informerar om nuläge samt strategi för framtiden för att möta de
förändringar som kan uppstå i verksamheterna och kommer att arbeta löpande med
personalens arbetsmiljö.

Förhandlingen förklarades avslutad 2016-11-22.

