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D nr 201 7-000001 

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

Socialnämndens beslut 
Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare. 
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§ 84 Dnr 2017-000002 

V al av protokolljusterare samt dag för justering 

S odalnämndens beslut 
Socialnämndens arbetsutskott väljer Per-Olof Andersson (C) till justerare, justeringsdag 
2017-09-13. 
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Sammanträdesdatum 
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Dnr 2017-000003 

Godkännande av dagordning 

S odalnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen. 
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2017-09-06 

§ 91 Dnr 2017-000087 

Missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållanden Lex Sarah, Integrationsenheten 

S odalnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende 
integrationsenheten, har mottagits av enhetschef och är överlämnad socialchef. 

Rapportören upplever psykiska övergrepp och brister i bemötande, från en vikarie på boendet, 
gentemot en boende på ett av integrationsenhetens boende. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer av det finns 
missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 177, 2017-08-23 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra Peters, 2017-06-08 

PM från personal, 2017-06-08 

Rapport del 2, Lex Sarah, 2017-06-02 

Rapport del1, Lex Sarah, 2017-06-01 

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef integrationsenheten 
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Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Socialnämnden 

§ 92 D nr 201 7-000079 

Missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållanden Lex Sarah, Boken 

S ocialnå'mndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

Sammanfattning av å'rendet 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende 
integrationsenheten, har mottagits av enhetschef och är överlämnad socialchef. 

Rapporten avser en boende som bor på Boken enligt ett SoL-beslut. Rapportören upplever att 
den boende isolerat sig under tiden han bott på boendet och att det inte ska finnas någon plan 
för den boende. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer av det inte ftnns 
något missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 178, 2017-08-23 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra P eters, 2017-06-08 

Rapport del 2, Lex Sarah, 2017-05-26 

Rapport del 1, Lex Sarah, 2017-04-28 

Iakttagelser av personal, 2017-05-24 

Skrivelse, sjuksköterska, 2017-05-18 

Skrivelse, ~L-\S, 2017-05-10 

Tjänsteanteckning samtal Anna H, socialchef Sandra P eters, 2017-04-27-

Beslutet ska skickas till 
Enhetschef LSS /socialpsykiatri 

Justcrandl'S i),'1'11\nlr w l cp n 
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§ 93 D nr 2017-000088 

Missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållanden Lex Sarah, I<orttiden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgärder i ärendet är tillräckliga. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapport om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden avseende 
integrationsenheten, har mottagits av enhetschef och är överlämnad socialchef. 

Personal har pratat med vårdtagare om dennes insatser, varav en del ganska privata. Samtalet 
förs i en korridor där bland annat en biståndsbedömare hör samtalet. 

Utredning har gjorts och är sammanställd av socialchef. Utredaren bedömer att det finns 
missförhållande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 179, 2017-08-23 

Utredning enligt Lex Sarah, socialchef Sandra P eters, 2017-06-19 

Rapport del2, Lex Sarah, 2017-06-20 

Rapport del 1, Lex Sarah, 2017-06-28 

Skrivelse enhetschef, 2017-06-15 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

§ 94 Dnr 2017-000064 

Dokumenterade avvikelser kommunal hälso- och 
sjukvård andra kvartalet 2017 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Redogörelse för dokumenterade avvikelser inom den kommunala hälso- och sjukvården under 
det andra kvartalet 2017. 

Beslutsunderfag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 176, 2017-08-23 

Avvikelserapportering andra kvartalet 2017, medicinskt ansvarig sjuksköterska Jessica Havsmon 

Beslutet ska skickas till 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

······;;;· l Ptt l 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

§ 95 Dnr 2017-000101 

Riktlinje för informationshantering och 
journalföring i Hälso och Sjukvården, Norra 
Närvårdsområdet, Skaraborgs I<ommuner 

S odalnämndens beslut 
l. Socialnämnden beslutar att anta riktlinjen för informationshantering och journalföring 

i Hälso och Sjukvården, Norra Närvårdsområdet, Skaraborgs kommuner. 

2. Riktlinjen ska gälla från 2017-10-01. 

Bilaga 6 Riktlinje för infonnationshantering och journalföring i Hälso- och sjukvården, 
Norra Närvårdsområdet 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentation är ett av de ansvarsområdena inom den kommunala hälso- och sjukvården som 
medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett ansvar för. Ansvaret innebär att tillsammans med 
verksamhetschef fördela ansvaret och fastställa ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
informationshantering och journalföring. 

För att upprätthålla kvalitet och säkerhet vid informationshanteringen och journalföring har vi 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor, i norra närvårdsområdet Skaraborg skapat denna 
gemensamma Riktlinjer för Informationshantering och journalföring. 

I Patientdatalagen (SFS 2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården regleras bland annat vad en 
patientjournal ska innehålla och hur den ska utformas. Dokumentationen av patientuppgifter 
ska så långt som möjligt ske med hjälp av nationellt fastställda begrepp och termer, 
klassifikationer och övriga kodverk. Informationshanteringen inom hälso- och sjukvården ska 
enligt 1 kap. 2 § patientdatalagen, PDL vara organiserad så att den tillgodoser patientens 
säkerhet och gör det möjligt för vårdgivaren att erbjuda en kostnadseffektiv vård av god 
kvalitet. Informationssäkerhet innebär att tydliga krav ställs på hur patientuppgifter ska hanteras 
och hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas. Enligt 3 kap. 4§ HSLF-FS 2016:40 ska 
vårdgivaren ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet fmns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. 

I kommunen använder vi ICF som grund i dokumentationen som sker digitalt. Journalen är 
gemensam för sjuksköterska, fysioterapeut/ sjukgymnast samt arbetsterapeut. 

U cifrån denna riktlinje ska varje kommun upprätta/ uppdatera lokala rutiner som beskriver hur 
riktlinjen ska tillämpas inom respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 174, 2017-08-23 

Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska Jessica Havsmon, 2017-08-01 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Förslag till riktlinje för informationshantering och journalföring i Hälso- och sjukvården, Norra 
Närvårdsområdet, Skaraborgs kommuner, medicinskt ansvarig sjuksköterska Jessica Havsmon 
2017-08-01 

Beslutet ska skickas till 
Socialchef 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Socialnämnden 
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Sammanträc.ksdatum 

2017-09-06 

§ 96 Dnr 2017-000109 

Revidering av riktlinje för skydds- och 
begränsningsåtgärder 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen för skydds- och 

begränsnings åtgärder. 

2. Riktlinjen ska gälla från 2017-10-01. 

Bilaga 7 Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivaren ansvarar för att enskild verksamhet bedriver omvårdnad och sjukvård som är av 
god kvalite och att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete. HSL, SOL och LSS bygger på 
frivillighet och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. Verksamheten 
ska utgå från respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 

Vidare ska hälso och sjukvården och socialtjänsten utforma sina insatser utifrån den enskildes 
individuella behov och förutsättningar. Kommunens tidigare riktlinje gällande skydds och 
begränsningsåtgärder togs fram 2011, inga revideringar har gjorts. Inom området IT lösningar i 
Vården har det sedan dess skett en stor utveckling. 

Kommunen har 2017-04-05 beslutat om en individanpassad teknisk lösning för en vårdtagare 
som varit till stor nytta för vårdtagarens självständighet. Kommunens riktlinje bör vara 
uppdaterad och korrekt utifrån gällande lagstiftning. Där bör förtydligas att kommunens 
skydds och begränsningsåtgärder används på ett sådant sätt som beaktar vårdtagarens rätt till 
integritet och självbestämmande genom att stödja vårdtagarens dagliga livsföring utifrån 
individuella förutsättningar. Förslag att socialnämnden beslutar om att revidera riktlinjen. 

1-Ied skydds och begränsningsåtgärder avses i detta förslag på riktlinje: 

• Låsta dörrar och begränsad åtkomst till personliga ägodelar (kylskåp, teknisk 
utrustning etc) 

• Larm (trygghet, rörelse, dörr, nödsändare, GPS sändare och annan teknisk utrustning) 

• Personliga hjälpmedel i form av sänggrindar, bälten, sele, rullstols och brickbord mm 

Skydds och begränsningsåtgärder får ej användas för att beröva vårdtagaren frihet eller 
inskränka på vårdtagarens integritet och självbestämmande. Det får heller inte användas för att 
ersätta personal eller på ett sådant sätt att kvaliteten i värden och omsorgen försämras. Utförare 
måste aktivt arbeta för att ersätta eventuella skydds och begränsningsåtgärder genom att möta 
upp behov med förändrade arbetsmetoder och andra åtgärder. I vissa situationer är det 
motiverat att utifrån vårdtagarens individuella behov använda åtgärder som skydd eller 
hjälpmedel. Detta förutsatt att vårdtagaren samtycker till åtgärden och att åtgärder som vidtas 
sker inom ramen för regelverket 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Syftet är att hanteringen av skydds och begränsningsåtgärder ska vara korrekt utifrån gällande 
lagstiftning. 

Målet är att skydds och begränsningsåtgärder används på ett sådant sätt som beaktar 
vårdtagarens rätt till integritet och självbestämmande genom att understödja vårdtagarens 
dagliga livsföring utifrån individuella förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 175, 2017-08-23 

Tjänsteskrivelse, medicinskt ansvarig sjuksköterska J essica Havsmon, 2017-08-14 

Förslag till riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder, f.L\S Jessica Havsmon, 2017-08-14 

Riktlinje skydds- och begränsningsåtgärder, SN § 44, 2011-03-02 

Beslut tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården, SN § 44, 2017-04-05 

Beslutet ska skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Sida 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

§ 97 Dnr 2017-000114 

Utökning samordnartjänst Barnahus Skaraborg 

S odalnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna en uppdimensionering av samordnartjänst Bamahus 
Skaraborg med 0,5 tjänst till en kostnad av 7 883 kronor extra per år. 

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschefen (sociala sektorn, Skövde kommun) Peter Alfh har i bifogad skrivelse 
redogjort för det utvecklingsbehov samt arbetsmiljöaspekter som finns inom verksamheten för 
Barnahus. Enligt redogörelsen behövs en förstärkning med 0,5 årsarbetare för att 
utvecklingsarbetet ska kunna genomföras. Ddtagarkommunerna ska var och en godkänna 
utökningen. 

Utökningen innebär en ökad kostnad för Karlsborgs kommun från 4,77 kr/invånare till5,91 
kr/invånare och år. Total utökning på 7 883 kr per år. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll § 180, 2017-08-23 

Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra P eters, 2017-08-14 

"Aterkoppling efter utvärdering av Barnahus Skaraborg", Peter Alfh Avdelningschef Skövde 
kommun 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef IFO 

Sl<la 
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Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

§ 98 Dnr 2017-000063 

Delårsrapport 2017 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar att godkänna budgetuppföljning och delårsrapport för socialnämnden 
år 2017 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

Bilaga 8 Budgetuppföljning 

Bilaga 9 Delårsrapport 

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för helår 2017 visar ett överskott på 100 tkr. 

Orsaker till väsentliga budgetavvikelser: 

Insatser enligt LSS- 3 000 tkr då hårdare regler hos Försäkringskassan innebär att mer ansvar 
hamnar hos kommunen. Extrapersonal på Boken och Strömmen under första kvartalet pga 
utökat behov hos boende. 

Individ och familjeomsorg -3 800 tkr pga fler familjehemsplaceringar. Kostnader för missbruk 
och bistånd boende överskrider budget. 

Ny extern placering socialpsykiatri kostar 3450 kr/ dygn och är ej med i budget. 

Säbo -1 100 tkr då man extrabemannat på grund av svårt sjuka och krävande brukare samt höga 
sjuklönekostnader. 

Hemvård + 1 200 tkr då beviljade timmar är lägre än budget. 

Integration + 5 900 tkr då fordringar från föregående år på 6 milj kr betalats ut av 
Migrationsverket under 2017. Ersättningen kommer dock att sjunka från 1 juli i år. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll§ 181, 2017-08-23 

Tjänsteskrivelse, socialchef Sandra P eters, 2017-08-15 

Budgetuppföljning juni 2017, controller Kristina Lundkvist, 2017-08-15 

Delårsrapport SN, socialchef Sandra Peters, 2017-08-15 

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningsfötvaltingen 

Sida 
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Delegationsbeslut 
Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 100 

Personalfrågor 
Information om aktuella personalfrågor. 
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§ 101 

Meddelanden 
Inkomna meddelanden delges ledamöterna. 
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Sammanträdesdatum 

2017-09-06 

Socialnämnden 

§ 102 Dnr 2017-000007 

Information 
Elise-Marie Samuelsson, ledamot (S) iniannerar om: 

• Tolkförmedling Väst 

Sandra Peters, socialchef informerar om: 

• Kommande Lex Sarah 

• Brottsförebyggande rådet (BR) .. ), återkoppling från rådets sammanträde 2017-05-29 

• Elektroniska handlingar till ersättande ledamöter i socialnämnden/ arbetsutskottet 

• Larmknappar hemtjänsten 

• Delade turer i hemvården under semesterperioden 

• Genomgång Stratsys 

Fredrika Hennansson, förvaltningsekreterare iniannerar om: 

• Borttagna postfack i receptionen 

• Ciceron Assistent - versionsuppgradering 5 november 

Martina Enbom, controUer infonnerar om: 

Statistik över antal beviljade timmar i hemvården 
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I augusti månad år 2017 
beviljades 3 034 timmar vilket är något lägre än i juli då 3 162 timmar beviljades. Antal 
vårdtagare i augusti var 128 stycken. 

Kostnad för ekonomiskt bistånd 
Utfallet per den sista augusti uppgick till cirka 253 000 kronor, vilket är under budget för 
perioden. 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 
~Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista augusti år 2017 
stod 3 personer i kö till särskilt boende, demensenheten och 5 personer till särskilt boende, 
somatik. Det var ingen kö till korttiden. Däremot har det varit 120 tomma rumsdygn på särskilt 
boende somatik och 52 tomma rumsdygn på korttiden under augusti månad. 

Ekonomisk status för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
Utfallet per den sista augusti 2017 visar på ett överskott på 175 000 kronor. 
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