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 2021-06-14  

  
    
        VÄLFÄRDSNÄMND 
  
Protokoll samverkan välfärdsnämndens förvaltning 
 

Plats och tid Kommunhuset Forum tisdagen den 14 juni 2021  
 Facklig samverkan kl. 9.00-10.00  

 
 

Närvarande  Arbetsgivarpart 
Kristina Nyckelgård, vik. förvaltningschef 
Veronica Larsson, vik. avdelningschef VoÄ 
Linda Gistedt, HR 
Josefine Fredriksson, ekonom  
Markus Fjellsson, sekreterare 

    
Arbetstagarpart 
Gunilla Rungberg, Vision 
Carolina Bratt, Kommunal 
Jennifer Stigsson, Kommunal  
Åsa Abrahamsson, Sveriges arbetsterapeuter (FSA) 
Camilla Hedström, Fysioterapeuterna 
Victoria Magnusson, Vårdförbundet 

   
Beslutsärende 

§ 1 Budget 2022, plan 2023-2024 

Ärendet har varit uppe för beslut i samverkan den 18 maj, men då Välfärdsnämnden 
därefter har återremitterat ärendet med krav på fler alternativ till budgetjusteringar  
samverkas ärendet ytterligare en gång. 

Arbetsgivaren hänvisar till den information om budget 2022, plan 2023-2024 som 
hölls på samverkan 2021-06-07.   

Kommunal:  

Kommunal är bekymrade över besparingarna. Med tanke på besparingar på personal, 
så måste det ställas mot att det finns en stor omsättning på timanställd personal, dvs. 
behovet finns. Hur utnyttjar man personalresursen bättre? T.ex. är ”Heltidsresan” 
viktig att arbeta vidare med för att hitta lösningar och kommunal är kritiska till att det 
inte pågår något aktivt arbete. 

Kommunal motsätter sig besparingarna då detta kommer att riskera kvalitén på 
verksamheterna och personalens arbetsmiljö.  

Kommunens kostnad för verksamheterna idag avspeglar sig inte i dagens arbetsmiljö, 
och riskerar nu att bli ännu sämre. 

Arbetsterapeuterna/fysioterapeuterna: 
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De är bekymrade över besparingarna inom hemtjänst och SÄBO. Det finns en oro för 
hur detta ska påverka deras medlemmar. Verksamheterna riskerar också att 
försämras för brukarna. 

Vårdförbundet: 

Vårdförbundet är också bekymrade över de besparingar som föreslås. Det är viktigt 
att effektivisera arbetsmetoder för att verksamheterna ska fungera bra för 
arbetstagare och brukare. 

Vision: 

Instämmer med ovanstående kommentarer. Viktigt att man först effektiviserar innan 
man minskar personal. Det händer att man flyttar arbetsuppgifter istället för att 
effektivisera bort dem, vilket innebär att någon annan måste utföra dem och 
verksamheten i stort har inte gynnats. 

Kommentarer kring de nya förslagen 

8. Nattorganisationen 

Kommunal: Det har tidigare gjorts en liknande förändring med två fasta placeringar 
och med en ambulerande däremellan, men detta fungerade inte. Risken är att det inte 
fungerar denna gång heller. Viktigt att ha med sig tidigare erfarenheter kring sådana 
här förändringar. 

11. Minskning av antal teamledare:  

Kommunal: Det är en otydlig förändring, då teamledarskapet ingår som del i 
underskötersketjänster. Vad händer med andra delen av tjänsten, hur många blir 
berörda av denna minskning? Viktigt att följa planen i titulaturarbetet. 

12. Indragning av verksamhetspedagog. 

Kommunal: Deras verksamhet är planerad utifrån tre tjänster, hur är planen för deras 
verksamhet när det går ner till två tjänster, i förhållande till organisationen. 
Kommunal har tidigare efterfrågat utvärdering av tjänsterna verksamhetspedagog vid 
nyrekrytering.  

Vision: Det är viktigt att det är tre verksamhetsutvecklare för att kunna genomföra 
deras verksamhet enligt syfte/plan.  

14. Indragning enhetschef inom hemtjänsten 

Kommunal: Det brister redan idag, och oro finns att det kommer att brista mer om 
detta genomförs. Det finns redan oro på arbetsplatserna. Det krävs mer utvärdering 
av verksamheternas organisation när det gäller flera av dessa tjänster (se även 
punkterna ovan). 

16. Avveckling Träffpunkten 

Kommunal: Det finns ett stort behov av träffen bland de äldre i kommunen och därför 
viktigt att denna finns kvar. 

Protokollet anses av alla direktjusterat så det kan skickas till nämnd. 
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Sekreterare  …………………………………………………………………… 
  Markus Fjellsson 
 
 
Justeras för  
Arbetsgivarparten ………………………………………………………………….. 

Kristina Nyckelgård, vik. förvaltningschef 
  

………………………………………………………………….. 
Veronica Larsson, vik. avdelningschef VoÄ 
    
………………………………………………………………….. 
Linda Gistedt HR 
 
…………………………………………………………………… 
Josefine Fredriksson, ekonom 
 

 
 
 
Justeras för 
Arbetstagarparten ………………………………………………………………….. 
  Carolina Bratt, Kommunal 
 

………………………………………………………………….. 
  Jennifer Stigsson, Kommunal 
 

 ………………………………………………………………….. 
 Gunilla Rungberg, Vision  
 
………………………………………………………………….. 
 Åsa Abrahamsson, Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) 
 
……………………………………………………………………… 
Camilla Hedström, Fysioterapeuterna 
 
……………………………………………………………………….. 
Victoria Magnusson, Vårdförbundet 
 
 


