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Upprop samt anrcñIan om tjänstgörande ersättare
Upptop samt anmälan om tjänstgötande ersättare.
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Socialnämnden

Val av protokolljustetaîe samt dug for justering

Socialnämndens besløt

Socialnämnden viüer Eva Bfuath (C) till fusterare, prctokollet justeras 2018-04-10.

l'*u"-lr&
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Socialnämnden

s44

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkännet dagotdningen.

l-'lä^'l .¿¿
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Socialnämnden

Granskning av ekonomistyrning lnom
socialnämnden

Socialnämndens bulat
Socialnämnden beslutar att skicka ordförandens sammanställning av synpunktema på Deloittes
râpport till kommunstyrelsen.

S anm arfattning au àrendel
Deloitte har f:att i uppdrag av kommunens revisorer att genomföra en gtanskning av
socialnämndens ledning och styming i s¿mband med budgetarbetet. Socialnâmnden har fått en
redovisning av rapporten och har fått möjligheter attl)àmna synpunkter. Eftersom granskningen
avser nämndens arbete har otdförande för socialnämnden sammanställt synpunktema.

Beslatsanderlag

Tjänstesktivelse, 2018-03-27, socialchef Sandra Peters,

Sammanställning synpunkter på Deloittes gtanskningsrapport, 2018-03-27, Sandra Peters

Besløtet ska sl<ickas till
Kommunstytelsen

Ekonomichef

l*ulffi Utdragsbestyrkmde
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Socialnämnden

Månadsuppfötining februari 201,8

S ocialncinndens beslut

I. Soci¿lnämnden godkännet prognos och åtgärdsplan.

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att risk- och konsekvensbedöma vad
som sker om alla asylsökande över 18 år, enligt Mgrationsverket, flyttâs över från
Kadsborgs kommun till Migrationsverket. Vad blir konsekvensen för den enskilde
respektive socialnämnden?

3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag ¿tt risk- och konsekvensbedöma vad
det innebär om de petsonei som idag bor på H\ts NEO istâllet erbiuds stödboende i
lâgenhet. Vad blir konsekvensen för den enskilde respektive socialnämnden?

4. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om att
begâra ersättning för ökade kostnader i samband med nytt avtal för verksamhetsreor.

S am m anfattning au àren de t
Prognosen för helår 2018 visar ett underskott på 8,8 mnkr.

Otsaket tiII väsendiga b udgetavuikelset:

Integtation - 2900 tkr på grund av attrnànga är uppskdvna i ålder och mþationsverket inte
betalar ut ersättning för de som har asyl och är över 18 år och även för dem som ar 20 är utgàr
ingen eftersättning from höstterminen, PUT.

Individ och familjeomsotg - 1 050 tkr på grund av ny placering i familiehem och på H\¡8.

Fötsöriningsstöd - 900 tkr, nya klientet utan egen försörjning.

Funktionsnedsättning enligt SoL - 7 200 tkr på grund av brukare skulle h¿ skrivits över till
annan kommun, men fått avslag från den kommunen.

Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB - 1 850 tkr på grund av kostnader för fler beviljade
timmar inom LSS efter ärende i Förvaltningsrätten och trrä nya klienter på korttidsvistelse.
Brukare inom SFB som flyttar till annan kommun vilket bidrar positivt till ekonomin.

Vetksamhetstesor - 900 tkr då nytt avtølät dynre.

S aatm anfataing åtgfud splan :

Integtationsvetksamheten har sagt upp ytterþare personal under första kvartalet och en
organisationsföråindring har skett.

Omplacering från placering på HVB tìll billigare familjehem beräknas ske under året.

Skrivelse till IVO för bedömning av vilken kommun som ska stå för placering inom
funktionsnedsättning enligt SoL.

w
Utdngsbestytkmde
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Socialn?imnden

Smmtr?idesdatr¡m
20t8-o4-04

Beslaßanderlag
Ptotokoll socialnärnndens arbetsutskott 2018-03-21 S 70

Tjánsteskrivelse, 201 8-03-13, conttollet À¡fartina Enbom

Manadsuppföljning februati 2078, 2078-03-13, controller Martina Enbom

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Ekonomichef

Enhetschefet socialförvaltningen

w
Utdngsbestyrkæde
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Socialnämnden

Rapport Lex }l.4ana, personlig assistans

Socialnämndens besløt

Socialnâmnden beslutar att vidtagna ätgtudet i ärendet är tìlkäckliga.

S ann anfattning au ciren det
Då en person är beviljad personlig assistans och denna utförs av ett privat assistansbolag så är
kommunen ansvarig för läkemedelshantedngen såvida inte denna insats är bedömd som
egenvård. Kommunen är då skyldig att se till att personen erhåller sina lâkemedel. Om
omvårdnadspersonal ellet personlig assistent saknat delegering ffu läkemedelsövedämnandet
utföras av leg personal från kommunen. I detta fall har det privata assistansbolaget med kort
varsel inför storhelg satt in en ny vikarie som saknar delegering. Detta utan att kommunen
meddelats och kunnat vara behjâlplig med läkemedelshanteringen. Den personliga assistenten
har gett patienten läkemedel vid ett flertal tillPjllen utan att ha delegering eller tillräcklig
kunskap. Detta upptäcks i samband med att en sjuksköterska från kommunen tillkallats i ett
annat ärende.

Vid kontakt med assistansbolaget så hävdar dom att personen inte varit insatt i eller inte förstått
att hon inte h¿de en delegering. Kommunen har enligt assistansbolaget brustit i sin tydlighet om
vad som gäller vid en delegering.

Den aktuella personalen hat genomfört B-dS utbildning där man tydligt går igenom vad som
gäller inför en delegering samt vad som krävs i form av utbildning och tester för att erhålla
densamma. Personalen hat både muntligt och skriftligt erhållit informationen. Personalen hade
tid inbokad veckan efter händelsen för att då eventuellt erhålla delegedng. Personalansvarig pâ
assistansbolagetàr. àver vidtalad vid ett flertal tillfillen om vad som gäller för delegering av
personal.

PersonalansvaÀgàt àveln kontaktad av omvårdnadsansvarig sjuksköterska efter händelsen för
att lösa planeringen inför en kommande helg då sâûìmâ problem, personal utan delegering,
fanns. Trots detta upprepar sig händelsen återigen kommande helg efter defta. Áven vid detta
tillfille var det ingen fråfl assistansbolaget som kontaktade kommunen utan detta gjordes av den
personliga assistenten som saknade delegering vid tillfållet. Det privata assistansbolaget har
kontaktats av MÀS med rekommendationen om att ta fram e¡ rutin frårr assistansbolagets sida
om hur och när kommunen ska kontaktas för att kommunen ska kunna ta sitt ansvar för
läkemedelshanteringen vid insättande av personal som saknar delegering.

En lex Maria är gjotd då patienten utsatts för risk för vårdskada och det 6nns dsk för att
händelsen kan upprepas, vilket den gjort en gång.

Rutin för delegering samt övtig information kring delegering har skickats till assistansbolaget.
Även valda delar av den PowerPoint som ingår i Basutbildningen och som berör delegering har
skickats tìll Âssistansbolaget.

Rutiner för utbildning inför delegering delegering av personal samt läkemedelshantering finns i
tìllräcklig omfattning för att tillgodose god och säket vård för patienter. Inga övriga ãtgàrder
behövs från kommunens sida för att förhindta 

^tt 
eî liknade situation uppstår.

sþatur
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Socialnåimnden

Smmtdådesd¡¡¡m

2018-O4-04

Beslatsanderlag

Protokoll socialnämndens atbetsutskott 2078-03-27 S 7 I
Tjänsteskrivelse, 2018-02-19, MÅS Jessica Ffavsmon

Skdvelse, 2077 -12-23,Àssistans för Dig

Skrivelse med svat, 201 8-01 -03, MÀS Jessica Havsmon

Ânmdlan till IVO, 2018-01-17, MÀS Jessica Havsmon

Bekr,iftelse från IVO, 2018-02-08, IVO

Riktlirj. föt Hälso och sjukvtudsuppgfter samt delegering i Skarabotgs kommuner 2017,
2077-03-01

Rutin för delegeting av medicinsk atbetsuppgift, 2077-05-02, socialchef Sandra Peters

Information till omvårdnadspersonal vid delegering, 2017-06-05, MÀS Jessica Havsmon

Beslatet ska s,þicleas till
Verksaanhetschef HSL

MÀS

w
Utdmgsbestyrkmde
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Smträdesdatum
2078-04-04

Dnr 2018-000058

Riktlinje för ansvarsfördelning inom hälso- och
s j ukvård svetks amheten

Socialnàmndens be¡lut
1. Socialnämndengodkännerriktlinjen.

Bilaga 5 Riktliaie Íiír ansvatsñtdelaing iaom häIso- och
sjukvátd s vetks am he ten

2. Riktlinjen ska gálla från och med 2018-05-01

S am m arlfattning au äre n de t
Rikdinjen förtydligar hur ansvatet för den kommunala hâlso- och sjukvården fördelas mellan
socialnämnd, verksamhetschef hsl (i Katlsborgs kommun tillika socialchef), Nf,{S och öwiga
funktioner. Ànsvaret är reglerat i olika lagar och fötfattningar. I samband med att riktlinjen
antas behöver även delegationsordningen revideras.

Beslatsunderlag
Ptotokoll social¡nâmndens arbetsutskott 2018-03-27 S 7 2

Förslag Riktlinje för ansvarsfördelning inom hálso- och sjukvårdsverksamheten ,2078-03-09

Beslatet ska skickas till
i\4J\S

Enhetschefer socialförvaltningen

ffi
Utdagsbestyrkmde
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Socialnämnden

Overenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionerì om
samverkan vid in- och utskrivning fuän sluten
hälso- och sjukvård

Socialnàmndens beslat

Soci¿lnämnden beslutar att ställa sig bakom Kommunalförbundets styrelses beslut om
"Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen vid in- och utskrivning från sluten hálso- och sjukvård".

S amm anfuttning aa cirendet

Från och med 1 januad 2018 gäller en ny lag Q077:6t2 Lagen om s¿mverkan vid utskdvning
från sluten hâlso- och sjukvård). Lagen reglerar hur samverkan ska ske mellan region och
kommun nät personer behövet samordnade insatser ftãn flen huvudmän. Lagen reglerar även
betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.

En beredningsgrupp har tagit fram ett födag till överenskommelse och dktlinjer som reglerar
in- och utskrivningsprocessen för personet med behov av samordnade ins¿tser. Processen
fokuserar på gemensam, tidig planering för att den enskildes utskrivning ska bli trygg och att
utskrivning ska kunna ske så snart som patienten bedöms som utskrivningsklar. Stora krav på
informationsflöde och samverkan stzills på de olika huvudmännen.

Beslußønderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-03-21 S 73

Tjänsteskrivelse, 201 8-03-08, socialchef Sandra Peters

Protokoll Kommunalfötbundets styrelsesammattiàde den 8 dec 2017, S 103

Överenskommelse, 201 8-03-08, Kommunalförbundet

Gemensam riktlinje, 20 1 8-03-08, Kommunalförbundet

Be¡løtet ska skickas Till

Enhetschefer socialförvaltningen

MÅS

,%
U tdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Remissvar ekonomisk modell för reglering av
betalansvar vid samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård

Socialnämnden¡ be¡lut
Socialnämnden godkänner socialchefens förslag till svar på remissen.

S am n anþttning au ärendet
Ftàn 1 januan 2018 gáller en ny lag Qag2017:672) om samverkan vid utskdvning från sluten
hálso- och sjukvård. Syftet med lagen är att utskrivning fran sjukhus ska bli så sömlös mellan
vårdgivarna som möjligt samt hur samordningen av insatser efter utskrivning ska planens.
Lagen reglerar också hur kommunemas betalrringsansvar ska se ut.

Denna temiss handlar om den ekonomisk¿ modellen för reglering av betalningsansvar.
Förclaget kan sammanfattas i fyra punkter:

Kommunens betalningsansvar inträder om genomsnittet för hemtagning överstþr 3,0
kalenderdagar unde¡ en kalendermårrad.

Kommunen betalar reüoaktivt för mell¿nskillnaden mellan genomsnittet och 3,0 (dvs
mellanskillnaden * antal utskrivna personer x 7100 kr)

Genomsnittet summerâs efter vatle månad

Beräkning per individ för de patienter som ej tas hem efterT dagat sker. Kommunen får då
börja betala dag 4 oavsett snittet. Den patient räknas då ej med i snittet.

Remissvaret innehåller inga väsentliga synpunkter.

Beslatsønderlag

Remissvar ekonornisk modell för reglering av betalansvar vid samverkan vid utskrivning ftån
sluten hälso- och sjukvård, 2078-03-27, Sandra Peters

Remiss Ekonomisk modell, 201 8-03-05, Kommunalförbundet

Undedag Ekonomisk modell, 20 1 8-03-05, Kommunalförbundet

Beslatü ¡ka skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

M,{S

ffi.
Utdragbe stytkæde
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Socialnämnden

Reviderad delegationsordning

S o ci a lntirn n den s b e s lu t
1. Socialnãmnden godkännet revidetad delegationsordning.

Bilaga 6 Socialaãmndeas delegationsotdniag

2. Delegationsordningen ska gälla från och med 2018-05-01

S ammarfattning aa äre ndet
I samband med att riktlinjen föt ansvarsfôrdelring mellan M¡\S och verksamhetschef arbetades
fram uppmärksammades behov av uppdatedng av delegationsordningens avsnitt föt
patientsäkerhet. Följande revideringar * gotda:

Beslutsønderlag

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-03-21 $ 7 4

Förslag tjll reviderad delegationsordning för socialnämnden,2078-03-09, socialchef Sandra
Peters

Socialnämndens delegationsordning, Brlaga l2,SN 201 8-04-04 S 1 3 1

Beslutet ¡ka kickas till
M,\S

Enhetschefer socialförvaltningen

w_

U tdragsbestyrkmde
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Socialnämnden

ss2

Delegationsbeslut

Socialnàmndens beslut
Inkomna delegationsbeslut delges ledamötema.

l-"Täl ,&,
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Socialnåimnden

Meddelanden

Socialnämndens besløt
Inkomna meddelanden delges ledamötema.

Utdngsbestyrkmde
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Socidnämnden

Personalfuâgor

Socialnämndens beslat
Infomration om aktuella personalfrågor.

l-"^-"täl &
Utdngsbestyrkmde
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Socialnämnden

Smmträdesdan¡m
20t8-04-04

sss Dnr 2018-000007

Information

Socialnämndens beslat

Caæin Slrane, projektledate Location I(atlsbotg iafotmetar om:

o Proiekt Location Kadsborg - EU finansierat destinationsutvecklingsprojekt

Mattína Eabom, coatollet infomtefi,t om:

o Kostnad für ekonomiskt bistånd
Utfallet pet den sista mars uppgrck till cirka,+45 000 kronor, vilket ár över budget för
pedoden.

. Statistik över antal beviliade timmar i hemvåtden
Statistjk övet antd vàtdtzgarc samt beviliade timmar i hemvården. I mars månad år
2018 beviljades 2 095 timmat vilket ár något lägre än månaden innan.

o Vetkställighetslägetinom äldteomsorgen
Äktuell boende- och verkstállighetsstatistjk avseende verksamhetema. Den sista mars
âLr 2018 stod en person i kö till sárskilt boende, demensenheten. Det var två personer i
kö till särskilt boende, somatik och inte någon kö till korttiden.
Däremot har det vadt 64 tomma rumsdygn på korttiden under mars månad.

o Ekonomisk status fìit integration
Utfallet per den sista m¿rs 201 8 visar på ett underskott pà l,L miljoner kronor.

. Statistik IFO

Sandra Peters, socÍalchef utbildat SN ledamötet i:

o Ledningssystem för systematisktkvalitetsledningsarbete

ffi
Utdragsbestyrkmde
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