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Socialnämnden

s 11 Dnr 2018-000001

Upprop samt anmäIan om tfänstgörande ersättare
Upprop samt anmälan om tj?instgörande ersättate.

G
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Dnr 2018-000002

Sida

sQs)

Socialnâmnden

YaIav protokolljusterare samt dug för justering

S o cialn än n d.ens b es lu t
Socialnämnden vâljer Sture Cadsso" (I.) till justerare, justedngsdag 2078-02-72.
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Socialnämnden

Godkännande av dagordning

S ocialncinndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen.

M G



KARTSBORGS

KOMMUN
Smmmträdesdatum

2078-02-07

s14 Dm 201,7-000063

Budgetupp följ ning s ocialnämnd en 201,7

S ocialntimndens besløt

Social¡ämnden godkänner informationen om budgetuppföI1nrg 2017

Bilaga 1 BudgetuppföIlning socialnämnden Z)17

S am n aryfattning au cirendet

Det ekonomiska resultatet f& 2077 visar ett underskott på cirka 3,5 mnkr.

Orsaker till väsen'tìga budgetar,'vikelser:

Insatser enligt LSS - 2,7 rrrnkr då hårdare regler hos Försäkringskassan innebär att mer ansvar
hamnar. hos kommunen. Extrapersonal på Boken och Strömmen under första l<\rart^letpg
utökat behov hos boende. Bättre resultat ân prognos i oktober pga ärende med fiirre antal
beviljade timmar som ligger i förvaltningsrätten.

Individ och familjeomsotg -4,7 mnkt på grwrd av flera familjehemsplaceringar. Kostnader för
missbruk och bistånd boende överskrider budget.

Ny extem placering socialpsykiatri kostar 3450 Ut/dygn och är ej med i budget.

Under kvartal 3 var det 5 nya placeringar. Mssbnrksplacering avslutades sista kvartalet.

Säbo -1,2 mn-kr då man extrabema;îrLa;t p^ grund av svårt sjuka och krävande brukare samt höga
sjuklönekostnader.

Hemvård * 1,2 mnkr då beviljade timmat fulàgre än budget och bemanningen har anpassats
därefter. Beviljade tinrmâmâ ökade sista kvartalet vilket har försämrat resultatet mot prognos i
okt.

Integration * 3,6 mnkr då forddngar ftån föregående ãn pä 6 milj kr betalats ut av
Mgrationsverket under 2077. Ersàttnnsen har dock sjunkit från 1 juli i år och asylprocessen
drar ut på tiden vilket minskar intäkterna. 1 mnkr sämre resultat än prognosen i oktober på
grund av statsbidrag som bokförs på kommunens finansförvaltning istâllet för socialnämnden.

Beslutsanderlag

Tjänsteskrivelse budgetuppföljning 2077,2018-07-29, contoller Marti¡a Enbom

Budgetuppföljning socialnämnden 2077,2078-07-29, controller.Matjnt Enbom

Beslatut s'ka skickas ti//
Kommunlednings förvaltningen

SAMMANTNÄOE SPNOTO KOLL
Sida

7Qs)

Socialnämnden

G,
U tdragsbestyrkande
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sAMMANTnÄoespnoTo KoLL
Smmt¡ädesdatum
20t8-02-07

Dnr 2018-000032

Sida

8Qs)

Socialnämnden

,{rsredovisning socialnämnden 2017

S ocialncinndens beslut

Socialnämnden godkänner fustedovisningen föt 2017

Bilaga 2'lrsrcdouisaiag socialnäønden 2017

S amm arfauruing au ärendet

Åtsredovisningen sammanfattar årets ekonomiska resultat samt följer upp de mål som
socialnämnden beslutat om. Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott på cirka 3,5
miljoner kronor för förvaltningen totalt. Stora variationer finns mellan verksamhetema. Årets
verksamhet redovisas i korthet och styrkortet med nämndens mål följs upp. Målupp$dlelsen nås

ej på ekonomiperspektivet samt på medarbetaqperspektivet. Däremot nås alla mål på
perspektiven samhällsutveckling och medborgarperspektivet.

Besløtsanderlag

Tjänsteskrivelse årsredovisnng 2017, 201 8-01-09, socialchef Sandta Peters

Årsredovisning socialnämnden 2077, 2018-01-30, socialchef Sandra Petets

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Enhetsche fer socialforvaltningen

l,.-^";ä' G
Utdmgsbestytkmde
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SAMMANTnÄoespnoro KoLL
Smantrádesda¡¡m
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Dnr 2018-000021

Sida
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Soci¿Lnämnden

Socialnämndens internkontroll 2017

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkännet uppföljningen âv intemkontrollen 2017

Bilaga 3 internkontoll socialñtualøiagen 2017

S amm arlfattning au tiren det
Socialförvaltningen har i enlþhet med tidplanen inkommit med interkontrollrapporter.
Granskningen visade mindre brister. Fôrbättringsområdena ligger främst inom området att
uppdatera och förtydliga delegationsordningen och andra styrdokument.

Bulaßanderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-01-24 S 29

Tjänsteskivel se, 2078-07 -72, socialchef Sandra Peters

Uppföljningsrapport av interkontrollplan 2075-2018, socialnämnden uppföljning fu 2077,
2018-07-72

Beslatet ska skic,kas till
Kommunlednings förvaltningen

G
Utdmgsbestyrkande

l'"""^^ä'



KARTSBORGS

KOMMUN

s20

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL
Smætridesdamm

2018-02-07

Dnr 2018-000015

Sida

t3(2s)

Socialnämnden

Det goda livet i Västra Götaland - handlingsplan
psykisk hälsa 201.8-2020

S o cia ln tim n dens b es lu t
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Kommr¡nalförbundets styrelses beslut om
handlingsplan psykisk hllsz 2018-2020.

S amm arfattning au àre ndet
Med hjälp av stimulansmedel för utvecklings- och förstärkningsinsatser har ett länsgemensamt

arbete mellan regionen och de 49 kommunema pàgätt sedan 2016. Ârbetet hat inriktat sig på att
ta fram en länsgemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. Under 2016 och 2077 har
arbetet fokuserat på att utreda behov och formulera gemensamma mål för länets 50 huvudmän
inom fem fokusområden. Den gemens¿mma handlingsplanen 1ör 2078-2020 innehåller
målformuleringar kring de olika fokusområdena.Yarle kommun arLsv^t t på lokal nivå att
peîgàtrrl- används och redovisas på rätt sätt. I Kadsborgs kommun används statsbidragen tìll att
driva hunddagis inom ramen för sysselsättning för psykiskt funktionsneds¿tta.

Beslatsunderlag

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-07-24 $ 27

Tjänsteskdvelse, 201 8-01-1 5, socialchef Sandra Peters

Protokoll från Kommunalförbundets styrelsesâmmxfiräde den 8 dec 2017, S 101

Det goda livet i Västra Götâlând - Handlingsplan för psykisk hdlsa 2078-2020

Beslutet ska skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

:|t"",;ä, G,
Utdragsbestyrkade



KARTSBORGS

KOMMUN SAMMANT nÄoespnoroKoLL
Sida

14Qs)

Socialnämnden

Sallmmtrâdesdatum

2078-02-07

s21 Dnt 2018-000016

Överenskommelse samverkan munhälsa samt
uppsökande och nödvändig tandvård

Socialntinndens bulut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom Kommunalförbundets styrelses beslut om
"Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommr¡ne¡ och Västra
Götalandsregionen om munhälsa samt uppsökande och nödvändig tandvård".

S ammarfattning au äre ndet
De personer som har rätt tjll nödvändig tandvård och munhälsobedömningar är oftâ individer
som, på grund av psykiskt eller $rsiskt funktionshinder, har svårt úL föra sin egen talan. Det är

Vâstra Götalândsregionen som har ansvar för uppsökande och nödvändig tandvåtd. De flesta

som är berättigade denna typ av tandvård är ofta kända inom socialtjänsten. För att tandvården
ska bli så bra som möjligt, krävs god samverkan mellan huvudmännen där ansvarsfördelningen
är tydlig. Enligt hälso- och sjukvårdsartalet ska en överenskommelse om samverkan upprättas.

I överenskommelsen beskrivs huvudmännens ânsvar inom uppsökande och nödvändig
tandvåtd.

Besløtsønderlag

Protokoll socialnämndes arbetsutskott 2018-07-24 S 28

Tjänsteskdvelse, 201 8-01-1 5, socialchef Sandra Peters

Protokoll från Kommunalförbundets styrelsesammanträde den 8 dec 2077 , S 102

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård, 2017-08-14.

Beslutet ¡ka s,ëickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

MÀS

lJustemdes 
signatur 

It /øtGi
U tdragsbestyrkade
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KOMMUN
sAMMANTnlioespnoroKoLL
Smträdesdatum
2078-02-07
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Socialnämnden

s22 Dnr 2018-000022

I{valitets - och patientsäkerhetsb erättels e 2017

S o cia ln àru n dens b es lu t
Socialnämnden godkänner 2077 âts kvalitets- och patientsäkethetsberâttelse.

S an n anfattning au äre n de t
Yage ât bor socialförvaltningen sanìmaûställa hur kvalitetsarbetet bedrivits och vilka resultat

arbetet geneferat. Yarle Ín ska socialftirvaltningen göra en sammanställning över hut
patientsäkerhetsarbetet bedrivits och vilka resultat det genererats. Patientsäkerhetsbetättelsen

ska skickas till Socialstyrelsen senast den 1 mars vage fu'

Beslatsunderlag

Kvalitets- och patientsäkethetsberättelse, Socialnämndet ât 2077 ,20t8-01-31

Bulatet ¡ka skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

Nf.¿\S

l*-";ö' G
Utdmgsbestyrkmde
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KOMMUN SAMMANTnÄoespnotoKoLL
Sida

t6Qs)

Socialnämnden

Smmt¡ãdesdan¡m
2018-02-07

s23 Dm 2017-000064

Dokumenterade av\rikelser \fude kvartalet 2017 ,

hälso- och sjukvård

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner rapportedngen.

S an m arfattning aa tire n de t
Dokumenterade awikelser inom den kommunala hälso- och sjukvåtden under det !ärde
kvartalet20lT.

Beslaßanderlag
,$vikelserapportering fjärde kvartalet 20L7,2078-01-22, medicinskt ansvarig sjuksköterska

G,
Utdragsbestyrkmde
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KAR.ISBORGS

KOMMUN
Smæträdesdan¡m
2078-02-07

s24 Dnt 2018-000023

Sammanställning klagomål och synpunkter 2017

S o cialncin nd.ens beslø t
Socialnämnden godkänner 2077 irs sammanställning av inkomna klagomåLl och synpunktet.

S arun anfuttning au ärendet

Yarle fu ska en sammanfattning av inkomna klagomå'l och synpunkter redovisas till nämnden.
En kortfattad beskrivning av klagomålen samt vilka åÇärder som vidtagits ska ingå i
sammanfattningen.

Beslutsanderlag

Tjänsteskrivelse, 201 8-01-09, socialchef Sandra Peters

Sammanstállning inkomna klagomål och synpunktet, 2018-01-09, socialchef Sandra Peters

Besløtet s/<a skic,kas till
Enhetschefet socialförvaltningen

SAMM.ANTNÄOESPROTOKOLL
Sida

17Qs)

Socialnämnden
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KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMM.ANTNÄOESPNOTOKOLL
Smträdesd¿tum
20t8-02-07

Dnt 2018-000024

18(2s)

Socialnämnden

s2s

Sammanställning av inkommn a Lex Sarah-
rapportet 2017

Socialnänndens beslut

Socialnämnden godkänner 2017 ïts sammanställning av inkomna Lex Sarah-rapporter.

S am ru anþttning au tire n d.e t
Yatle ãr. ska en sammanfattning av inkomna Lex Sarah-rapporter redovisas till nämnden. En
kortfattad beskdvning av rapporten, utredningen samt vilka åtgärder som vidtagits ska inga i
sammanfattningen.

Beslatsanderlag
Tjänsteskrivelse, 201 8-01 -09, socialchef Sandra Peters

Sammanstâllning inkomna Lex Sarah-rapporter, 2078-07-0g,socialchef Sandta Petets

Beslatet ska skickas till
Enhetchefer socialförvaltningen

l-"'îå'
Utdragsbestyrkæde



KARTSBORGS

KOMMUN
SAMMANTNÄONSPNOTO KO LL

Sida

leQs)

Socialnämnden

Smmtridesdatum
2078-02-07

s26 Dm 2017-000190

Ytuande till IVO avseende IF'O

S ocialn¿imndens beslut

7. Socialnämnden godkännet förvaltningens yttrande till ryO'

2. Socialnämnden begär därmed löpande information om hur arbetet med

kvalitetsledningssystemet fordöper.

S am m anfuuning au àrendet

Den 11 och 12 december har IVO genomfört en inspektion avseende nämndens handläggning

av ärenden rörande b¿m och ungâ samt vuxna med beroendeproblematik. IVO granskade även

de 16 lex Sarah-rapporter, med tillhörande utredningâr som nyligen râPporterâts till nämnden.

IVO noterar brister i den faktiska handläggningeû, men har också synpunkter på hur nämnden

utövar sitt ansvar med att leda, utveckla och följa upp verksamheten. IVO begärt att nämnden

ska yttrâ sig över uppgiftema som framkommit vid inspektionstillPállena. I yttrândet ska det

fu.amgähur nämnden ska komma tillrätta med de bfister som finns i den faktiska

handiaggningen samt hur nämnden plørrenr att frrllgöra sitt ansvar att planera, leda, följa upp

och forbat6ã verksamheten. Yttrandet skavara IVO tillhanda senast 19 januzn 2018 (skickat

via e-post den 18:e).

I svaret f::amgit hur enheten ska iobba vidare med att säkerstâlla att ett fullgott
kvalitetsledningssystem finns tillgängligt. Det innebär att fortsättâ katiàgga Processel, fortsätta

ta frarnrutinet och riktlinjer samt atbet¿ med egenkontroller, riskanalyser och awikelser på ett

såd¿nt sätt att kvaliteten säkras för brukaren. Det ftamgär också att nämnden begär att löpande

få information om hur arbetet fortskrider. Utbildning för nämnden planetas till mötet i mars'

Beslußanderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-24, socialchef Sandra Peters

Svar begäran om yttrande,2018-01-18, Kadsborgs dnt2077-t90, socialchefSandra Peters

Begäran om yttrande, M,2017-72-19, IVO dnr 8.5-42858 /2077-790

Beslutet ska skickas till
EnhetschefIFO

Socialchef

l-"î",'ä'

U tdtagsbestytkande



KARTSBORGS

KOMMUN
Samanträdesda¡¡m

2018-02-07

s27 Dnt 2018-000033

Organisations förändring IF O och
integrationsenheten

S ocialncimndens beslat

7. Socialnämnden godkänner förslaget på ny organisation.

2. Socialnämnden bedömer att det inte finns möjlighet att omfördela 2,7 mnkr till
IFO från andra delar av förvaltningen.

3. Nya otganisationen börjar gälla det datum beslutet r,rrnnit lzgtktaft.

S am m arlfattning au ciren de t
Då enheten för integration minskar i omfattning kommer verksamheten vata för liten för att
v^r eÍr egen organisatorisk enhet. Syftet med födndringen är att skapa en tydlig och effektiv
otganisation där personer som jobbar med samma arbetsuppgifter tillhöt sammâ enhet. En
större enhet kan bidraga till minskad sårbarhet, effektiviserat kvalitets¿rbete gemensamma
kompetensinsatser, utvecklingsprojekt mm.

Grundidén âr att enheterna för integation och IFO slås ihop. Därmed kommer en tjänst som
enhetscheftas bort. Enheten kommet då bestå av enhetschef, handläggare, 1:e socialsekretetlre,
samordnare/integrationshandläggare öppenvårdsgrupp och boendestödjare. ¡\dministratör
kommer finnas på enheten, men tillhör organisatoriskt förvaltningschefens administrativa
avdelrring (socialkontoret).

Förslaget på organisationsförändring har riskanalyserats och förhandlats i facklig samverkan. I
riskanalysen framgick att vissa àtgàrder behöver vidtagas. Redovisning av åtgärdema som ska

vidtagas innan beslut i SN kan fattas,hx skett på verksamhetsnivå i arbetsgruppen. Då det på

samverkansmötet framkom att organisationen upplevs som otydlig nâr det finns en mellannivå
(se "ursprunglig detaljorganisation") hat organisationsschem¿t ändrats för att förtydliga att
verksamhetsresursema inte har något utökat ansvar jämfört med övriga befattningar.
Beteckningen på tjänstema har ändrats föt att fönydlltga innehållet. Begeppet
verksamhetsresurs har tagits bort och ersatts med 1:e socialsekreterare och
samordnare/integrationshandläggare. I samband med den fackliga förhandlingen ytkar
fackförbundet SSR på att enheten ska tillföras 4,5 ârsatbefare ftostnad ca2,7 mnkr per år). Om
nämnden inte tillgodoser yrkandet, slutar samverkan i oenighet. Då det inte finns något
utrymme i kommr¡nfrrllmäktiges förfogandeanslag att söka medel, behöver omfördelning i så

fall ske inom egen ram.

Beslußønderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-19, socialchef Sandra Peters

Förslag ny organisation integration o IFO, 2018-07-79, socialchef Sandra Peters

Förslag nytt orgânisationsschema, 2078-01 -T9,socialchef Sandra Petets

Samverkansprotokoll, 2017 -12-12

Samverkansprotokoll btJa'gt 2 Riskbedömning och handlingsplan, 2017 -12-72

Sida
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Socialnämnden
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KARTSBORGS

KOMMUN sAMM^ar\T n-Ão espnoto Ko LL
Smt¡tádesdatum
2018-02-07

Sida

21Qs)

Socialnämnden

Beslatet ska skickas till
Enhetschefer socialfcirvaltninçn

Funktionsbrevlåda IFO

Funktionsbtevlåda Integration

l-îä'lq
Utdngsbestyrkmde
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KOMMUN
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SAMMANTNÄOESPNOTOKO LL
Smtràdesdan¡m
2018-02-07

Dnt 2018-000004

22Qs)

Soci¿Lrämnden

s28

Delegationsbeslut
Inkornna delegationsbeslut deþs ledamötema.
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Meddelanden
Inkomna meddelanden delges ledamötema.
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Personalfuägor
Information om aktuella petsonalftågor.
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Socialnämnden

Information
Ann Notling Gustafsson, folkhäIsoplanetate och Malia Kindbom, ptaktikant
folkhäIs oplan etate infomt etat om :

o Ptoiekt social hållbathet

Sandn Petets, socialchef iafomtetar om:

o Robot för handläggning av ekonomiskt bistånd

Martina Enbom, contollet iaîomtetar om:

Kostnad fìir boende på Haganäset

Kostnad föt ekonomiskt bistånd
Utfallet per den sista januari uppgck till cirka 363 000 kronor, vilket är över budget
för perioden.

Statistik över antal beviliade timmat i hemvåtden
Statistik över antal vårdtagare samt beviljade timmar i hemvården. I januari mfu¡ad år
2018 bevitjades 2 957 timmar vilket är något lägre än månaden innan. ¡\ntal vâtdtagare
i december vat 727 stycken.

a Vetkställighetsläget inom äldteomsorgen
Â-ktuell boende- och verkstállighetsstatistik avseende verksamhetema. Den sista
jantan fu 2018 stod två person i kö till särskilt boende, demensenheten. Det vat ferr.
personer i kö till särskilt boende, somatik och inte någon kö till korttiden. Däremot
har det varit 38 tommâ rumsdygn på särskilt boende demens, fem tomma rumsdygn
på särskilt boende somatik och 64 tomma rumsdygn på korttiden under decembet
månad.

Ekonomisk status ftit integtation
Utfallet per den sista januari 2018 visar på ett underskott på 0,7 miljoner kronor.

Statistik IFO
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