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Socialnämnden

Samträdesdan¡m

2018-09-05

Dnr 2018-000001s83

Upprop samt anmälan om tiänstgörande ersätare
Upprop samt anmälan om tfänstgörande ersättare.

l'""""üi"*'l p 6-
Utdngsbestydønde
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Dnr 2018-000002

Sida

sQ4)

Socialnämnden

s84

Yal av protokolliusterare samt dag ftir iustering
Socialnämndens beslut
Socialnämnden v¿ilier Diana Goldhammer (SD) till justerare, protokollet
justetas 2018-09-11.

l'""m*"
Utdngsbestydønde
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Socialnämnden

Smmuädesdatum

2018-09-05

Dnr 2018-000003s8s

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkánner dagordningen.

l'"*^iÅ-'l 2 6
Utdngsbestydande
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Sæmantridesdatum

2018-09-05

Socialnämnden

s86 Drc 2018-000138

Hunddagis (öppna insatser) - anpassning av
vefksamheten

Socialnämndens beslut
Info¡mationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Monica Kihlström ansvarig enhetschef, Ann Lindquist I(ari, atbetshandledare
daglig verksamhet och Björn Pettersson konsult, ansvarig djurhållning
hunddagis informerar gällande det uppdrag som tilldelats vid socialnämndens
arbetsutskotts sarnmântràde2018-06-13 S 129 punkt 2 (redogörelse för
underskott och åtgárder).

Hunddagiset drivs till fötmån för personer med beslut om sysselsättning enligt
SoL. Driften av hunddagiset finansieras med hjälp av projekçengar
þrestationsmål inom ramen för överenskommelse om riktade insatser inom
området psykisk ohälsa, PRIO projekt), driftsbidrag fiån arbetsförmedlingen
samt de intäkter verksamheten genererar. Prognosen för 2018 visar på negativt
tesultat då intäktema inte är tillr¿ç¡1i*^.

Beslutsunderlag

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-06-13 S 129

Beslutet ska skickas till
Enhets chef LSS / s ocialpsykiatri

Ø6
U tdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTnÄOSSpnOTOKOLL S(34)

Sammantridesdatum

2018-09-05

s87 Dnr 2018-000060

Budgetuppföli nin g 2078 samt delårsrapport

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkännâ prognos och åtgärdsplan
"Budgetupp följning jum 201,8" samt delårsrapport för sociaLrämnden ãr 2078
och övetlämnar ärendet till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för helfu 2018 visar ett underskott på 10,7 mnkr.

O rsaker fill sfiirsfa budgefaurike kerna:

Integtation - 2 000 tkt pg" attmänga är uppskrivna i ålder och
migrationsverket inte betalar ut ersättning för de som har asyl och är över 78 âr
och även för dem som âr 20 ârutgär ingen eftersättning from höstterminen,
PUT.

Individ och familjeomsorg - 2 400 tkt pg" 4 placedngâr som inte finns med i
budget och även 1 placedng i2 mänader. I(onsultkostnad för atttäckavakanta
tjänstet. Under artdra kvartalet har 2 oßka familjer placerats. 1 placering enligt
tidigare är avslutad.

Försörjningsstöd - 1000 tkr, nya klienter utan egen försörjning.

Funktionsnedsättning enligt SoL - 1 550 tkr pga 1 placedng helår där IVO ska

avgöra vilken kommun som ska stå för kostnaden och 1 placering i 1,5

månader.

Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB - 1 800 tkr pga 8 ärenden där
förhållande har ändrats eller är helt nya jamför. med när budgeten beslutades. 2

ârenden som är avslutade. Under andra kvartalet har ytterltgare ärenden inom
kontaktperson och avlösatservice tillkommit och även befintliga ärenden med
ändrade förhållanden.

Verksamhetsresor - 1 000 tkr då nytt 
^vtalär 

dyrare.

S a m m a rfa un i ng,å tgci rd sp / a n :

Integtationsverks¿mheten h¿r gjort en organisationsöversyn med nedläggning
av HVB i egen regi och sâgt upp personal.

Omplaceringfuân placering på HVB till billigare familjehem beräknades ske

under året, men har istället avslutats då situationen har ändrats. Jobbar för att
ha egna familjehem redo istället för externa placeringat.

261
Utdragsbestyrkande
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Smmmädesdatr¡m

2018-09-05

Föt att kunna öka klientemas egna förcö{ning och minska behovet av
försö{ningsstöd görc sâmtal med nysvenskar innan d. går ur etableringsfasen.

Skrivelse till IVO för bedömning av vilken kommun som ska stå för placering
inom funktionsnedsättning enligt SoL. Delfusplaceringen är avslutad tidigare än
betäknat.

Beslutsundedag
Ptotokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 152

Tjänsteskdvelse, 201 8-08-1 3, conftoller Martina Enbom

Budgetuppfölining iuni 2018, 2018-08-13, controllet Mattina Enbom

Delfusrapport SN, 201 8-08-1 3, socialchef Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Ekonomichef

Enhetschefer, socialförvaltningen

Socialnämnden

Ø6,
Utdmgsbestyrkmde
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Socialnämnden

Samætrådesdatum

201 8-09-05

Dnr 2018-000137s88

Volym- och verksamhetsftirändringü budget 2019 och
investeringsbudget 2019 samt plan for 2020-2021

Sociaträmndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna volym- och verksamhetsförändringar till
budget 20 1 9 och investeringsbudget 2079 samt plzn 2020-2021,

Notedng
Centelpartiet och Liberalema deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Volym- och verksamhetsföränddngar till budget 2019 uppgar :ll en totalsumma
på 15,5 mnkr.

Till arbetsutskottet fanns även "Personal till psykiatriboende" med på 2,5 mnkr,
detta är borttaget då förutsättninga rna hx ändrats.

Investeringsbudget 2019 uppgår tjll en totalsumma pà 1246 tkr samt en plan för
2079-2020.

Beslutsunderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 153

Tj änsteskrivelse, 20 1 8-0 8-29, conttoller Martina Enbom

Volym- och verksamhetsfötänddngar 2079, 2078-09 -23, controller Martina
Enbom

Investeringsbudget 201,9 samtpLan20202021,2018-09-23, controller Martina
Enbom

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

Enhetschefer, socialförvaltningen

Þ6
Utdragsbe styrkande
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Socialnämnden

Smträdesdatum

2018-09-0s

Dnr 2018-000054s8e

Dokumenterade awikelsef andra livartalet, hälso- och
siukwård

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkinnet rapportedngen.

Sammanfattning av ärcndet

Dokumenterade awikelser inom den kommunala hâlso- och sjukvården under
det andra kv analet 20 7 8.

Beslutsundetlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 154

Awikelserappotering andra kvart¿let 2078, 2078-08-06, medicinskt ansvarþ
s juksköterska Jessica Havsmon

Beslutet ska skickas till
MAS

l'.""^m*"'

Utdnçbestyrkande
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Socialnämnden

Sammantrâdesdatum

2018-09-05

Dnr 201.8-000118se0

Riktlinie ftir nutritionsarbetet på särskilt boende och
korttid

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att ànt^ riktlinjen för nutritionsarbetet på

särskilt boende och korttid.

Bilaga 8, Riktlinie frfu nuttitionsatbetet pá sätskilt boende och
komid

2. fuktlinjen ska gälla från och med 2018-10-01.

Sammanfattning av ärendet
Hâlso och sjukvården ska ledas så att den tillgodoset hör patientsäkerhet och
god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet. Det innebär enligt Hälso
och sjukvårdslagen 7982:763 att vården ska vara av god kvalitet, vara
lättillgänglig och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Den
sjuka individens nutritionsvård måste betraktas på samma sätt som annan hälso
och sjukvård. Därför behöver också nuffitionsvården följa sarnma krav på
utedning, diagnos, behandlingsplanering och upp följ ning.

(Socialstyrelsen näring för god vård och omsorg, en vägledning för att
fötebygga och behandla undernäting, 2000:11). Enligt SOSFS,2014;70 ansvarat
vårdgivaten för att det finns ett ledningssystem med de processer och rutiner
som behövs för att säkra verksamhetens kvalité. Vårdgivaren ska fastställa
rutiner för, nàr en patients näringstillstånd ska utredas och hur en uuedning av
näringstillståndet ska gå till.Vidare ska vårdgivaren fastställa rutiner för hur
undemäring ska förebyggas samt hur undernäring ska behandlas.

Matens betydelse för hälsa och livsglädje under livets alla faser kan inte
överskatt¿s. Energi och näring är kroppens bränsle och byggstenar. Hos den
äldre och sjuka individen är ktoppens och organsystemets funktioner nedsatta
både av sjukdom och av åldrandet. ,\v den anledningen är det särskilt
betydelsefullt att näringsintaget är optimalt hos den sjuka individen. Rätt mat
och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste
baseras på bedömningen av risk för undernäring, utredning av orsak dll
näringstillstånd samt adekvat näringsbehandüng, inklusive upp följning av
insatta âtgàrder. Fall, undernäring och trycksår är problem som drabbar mãnga
inom vård och omsorg. De tre områdena har stark koppling ';ll varandra. En
undemärd person harlàttarc att falla och utveckla trycksår, och vid en
höftftaktur ökar risken för att utveckla trycksår och näringsproblem.

l'*iw I Q6
Utdragsbestyrkande
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Sammmtrådesdatum

2018-09-05

Socialnämnden

Vårdtagama inom kommunens vetksamhet riskbedöms enligt standardiserade
frägor och instrument i enlighet med SKLS rekommendationer och registreras i
kvalitetsregistret Senior Alert. Syftet med senior Alert är att identifiera risker
och fötebygga problem, samt erbjuda möjligheter till stöd för utredning och
åtgárdsinsatser. Vid mätningar har det visat sig zttmãnga. av kommunens
boende på särskilt boende och kottid har en hög risk för undernäring samt
mänga har en konstaterad undernäring. Fnrntagandet av en dktlinje för
nutritionsarbetet strukturerar upp arbetet med och förty.lligar vikten av
nutritionsvårdsprocessen.

Beslutsundetlag
Ptotokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 155

Tj änsteskrivelse, 201 8-05-29, MAS Jessica Havsmon

Förslag till Riktlinje föt nutitionsarbetet på särskilt boende och korttid,201.8-
05-29, medicinskt ansvarþ sjuksköterska

SOSFS Socialstytelsens föreskrifter och zllmàrna tåd om förebyggande av och
behandling vid undernànng, 207 4:70

Näring för god vård och omsorg - vägledning för att förebygga och behandla
undemäring, september 2077, socialstyrelsens

Beslutet ska skickas till
Vetksamhetschef, Sandta Peters

Medicinskt Ânsvarig Sjuksköterska, Jessica Havsmon

l'"""""M^* p6,
Utdragsbestyrkande
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Smmmtrådesdaum

2018-09-05

se2 Dm 201.8-000156

Rapport Lex Sarah Flemvården Trygghetslarm

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om att vidtagna åtgfuder är tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet
2018-07-29 kl20:55 inkommer ett meddelande till hemvårdens larmtelefon om
ett omfattande strömavbrott som påverkar allt besvarande av tygghetslarm.
Mottagningen i Malmö som Kalix är utslagna. Risk för att brukare inte far hjalp
när de larmar Natçatrullen besöker devfudtagare som oftalarmtpå natten.
När larmen sedan rapporteras (när strömavbrotret är över) görs besök efter
prioriteringsordning. Ej missförhållande då ingen brukare lidit negativ
konsekvens, samt socialtjänstens rutiner ej brustit.

Beslutsundetlag
Protokoll socialrämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 167

Tjänsteskrivelse, 201 8-08-1 3, socialchef Sandra Peterc

Rappott enligt Lex Sarah, hemvården trygghetslarm, 20 1 8-08-0 1

Utedning enligt Lex Sarah, 2018-08-06, socialchef Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschef hemvården

Sociatrnämnden

p6
Utdmgsbestyrkande
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SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 16(34)
Sammanrädesdatum

2018-09-05

Socialnämnden

se3 Dnr 201,8-000155

Rapport Lex Sarah SÄBO Solhaga

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna åtgárder är tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet
När petsonal på avdelningen Solhaga ska hjälpa en boende till matsalen föt att
äta lunch, finner de att h¿n kanat ner i sin rullstol. Den boendehar fàtt
blåmärke på överarmen. Orsak till händelsen àr att den boende fått loss
fotstödet på rullstolen. Rullstolen har setts över och personalen har blivit
informemd om âtt vare- extt^ uppmärksamma på de boendes hjälpmedel. Ej
missförhållande då socialtjänstens rutiner ej brustit.

Beslutsunderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 166

Tjänsteskrivelse, 201 8-08-1 3, socialchef Sandra Peters

Rappott enligt Lex Sarah, Solhaga, 2018-07-25

Utredning enligt Lex Sarah, 2013-08-06, socialchef Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschef för demensboendet Sjösidan

þ6
Utdmgsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammantrádesdatum

2018-09-05

Dnr 2018-000153se4

Rapport Lex Sarah Flemvården

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtâgna ítgàrder är tilltiçlç¡*".

Sammanfattning av ätendet

Yãxdtagarc i hemvfuden har försökt larma, men larmet har ej kommitfrarn.
Felrapport meddelas från leverantören cirka ett dygn senare. Inga $rsiska
skador. Socialtjänsten kontrollerar larmloggen för att upptäcka fel, men
larmloggen uppdaterâs endast var23:e timme. Socialtjänsten kan inte ändra
någta rutiner för att kvalitetssäkra larmets funktion. Inget missförhållande

Beslutsundetlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 165

Tj änsteskrivelse, 20 1 8-08- 1 3, socialchef Sandra Peters

Rapport enligt Lex Sarah, hemvården ,2078-07 -20

Utredning enligt Lex Sarah, 2018-08-06, socialchef Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschef hemvården

l'""^"^;:ñ*' l)6.
Utdngsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammanträdesdarum

2018-09-05

Dnr 2018-000142ses

Rapport enligt Lex Sarah Kontiden

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna ïtgjfuder är tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Yàrdta;garc lämnar korttidsboendet utan att detta uppmärksammas av
personalen. Brister i utförande av insats. Ingen negativ konsekvens för
brukaren. Lartr:r fuàn tagghat ej gãtt fiam alternativt har larmet inte
uppmärksammats av personal då det var flera som larmade samticligt. GPS-
sändare erbiuden föratt öka tryggheten.

Beslutsunderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 164

Tj änsteskrivelse, 20 1 8-0 8-07, socialchef Sandra Peters

Rapport enligt Lex Sarah Korttiden 2018-06-19

Utredning av inkommen râpport Lex Sarah Kottiden 2018-06-21

Beslutet ska skickas till
Enhetschef korttidsboende

26
Utdngsbestyrkânde
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SÁ,MMANTnÄOESpnOTOKOLL 19(34)

Socialnämnden

Sammanträdesdarum

2018-09-05

Dm 201.8-000140se6

Rapport enligt Lex Sarah Stranden

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagnz àtgþrder är tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet
En boende på Haganäset lämnar boendet för resa utomlands. Skriftlig
dokumentation och rappotering kring vårdtâgarens utlandsvistelse saknas
Awikelser från genomfönndeplan ska alltid dokumenteras. Brister i
rättssäkerhet. Enhetschef har informerat och påmint om vikten 

^v ^ttdokumentation av detta slag måste dokumenteras.

Beslutsundedag
Ptotokoll socialnämndens arbetsutskotr 2018-08-22 S 1, 63

Tj änsteskrivelse, 20 1 8-0 8-07, s ocialchef Sandra Peters

Rapport enligt Lex Sar¿h Süanden 2018-06-08

Utredning enligt Lex Sarah Stranden 2018-06-18

Beslutet ska skickas till
Enhetschef sfuskilt boende somatik

l'"""'^iffi"'"'l Ø 6. I

Utdmgsbestrkande
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2018-09-05

se7 Dnr 2018-000139

Rapport enligt Lex Sarah Klippan

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna âtg;àrder dr tilltiçffig2.

Sammanfattning av ärendet
Demensutredning påbö{ad utan att samtycke/tillstånd inhämtas från
värdtagaren, övergrepp/kränkning. Enhetschef har gett information till
personal om att samtycke alltid ska finnas innan ãtg;ärder vidtages utöver vad
som står i genomförandeplan. GPS-sändare har erbjudits och rörelselarm är
installerat.

Beslutsunderlag

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 162

Tjänsteskrivelse, 201 8-08-07, socialchef Sandra Peters

Rappott enligt Lex Sarah Klippan 2018-06-08

Utredning 
^v 

f^ppott entþ Lex Sarah Klippan 2018-06-20

Beslutet ska skickas till
Enhetschef särskilt boende somatik

Socialnämnden

l,""-'"^m* 6,
Utdr¿gsbestyrkande
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Socialnämnden

Sammmträdesdaum

2018-09-05

Dnr 201.8-000154se8

Rapport Lex Sarah Hemvården

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att vidtagna àtgàrder fu tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet
Brukare i hemvåtden får inte maten distribuerad enligt beslut. Beställning är
gjord till köket, men personen blir inte uppskriven på listan för personer med
matdistribudon som köket lämnar till hemvårdens personal. Orsaken till att
personen ei finns med på listan är att beställningarna görs manuellt och då âr
risken för felkällor stor.

Utredningen avslutas med beslut att missförhållande förelegat. Utredningen
avslutas 20780827.

Beslutsundetlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22 S 165

Tjänsteskrivelse, 2018-08-27 , socialchef Sandra Peters

Rapport enligt Lex Sarah, hemvården, 201,8-07 -30

Utredning enligt Lex Sarah 20780827, socialchef Sandra Peters.

Beslutet ska skickas till
Enhetschef hemvården

þ6,
Utdmgsbestyrkande
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Socialnämnden

Smmant¡ädesdatum

2018-09-05

Dm 2018-000160see

Riktlinie ftir ekonomiskt bistånd

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna riktlinjen för ekonomiskt bistånd.

Bilaga 9, Riktlinie fïtu ekonomiskt bistånd

2. Riktlinjen ska börja gàlla ftàn och med 2018-10-01.

3. Riktlinjen för ekonomiskt bistånd fràn2077-17-02 upphör därmed att
galla.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjerna omfattat handläggning av ärenden inom området ekonomiskt
bistånd. Arbetet med ärende inom ekonomiskt bistånds regleras i
Socialtjänstlagen 4 kap 1 S. Riktlinien syftar till att skapa förutsättningar för en
rättssäker handläggning och likvärdig bedömning. Riktlinjerna ska ge stöd och
vägledning i atbetet.

Riktlinjen, som teviderades senast2017-77-02,är.í behov av uppdatering och är
ett led i förvaltningens atbete med det systematiska kvalitetsatbetet.

Beslutsundedag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-22 S 1 56

Tjânsteskrivelse, 201 8-08-1 3, socialchef Sandra Petets

Förslag till ry riktlinie för ekonomiskt bistånd, 2018-08-13, IFO-chef Pemilla
Ekstrand.

Beslutet ska skickas till
IFO

lt"""^""Lñ''l p6,
Utdngsbesty¡kânde
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Smmantrâdesdatum

2018-09-05

Dm 2018-000159

Reviderad delegations ordning

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkännet den tevidetade delegationsordningen för

socialnämnden.

Bilaga IQ socialnämndens delegationsordning

2. Delegationsordningen gäller fiån och med 2018-10-01.

3. Tirligare beslutat delegationsordning SN 2018-04-04 S 51 upphör
samtidigt att gàlla 2018-09-30.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen har uppdaterats med delegation av beslut enligt
Socialtjänstlagen kap 4 $ 2 gällande akuta situationer. Personer som söker
ekonomiskt bistånd till fölid av en akut situation kanske inte i normalfzlfethat
ràtt 

^tt 
få bifall på ansökan. Dock kan den akuta situationen medföra att bistånd

ändå måste betalas ut, tex utifrån barnperspektivet. Situationer som tex när en
person tappat sin plånbok och är i behov matpengar eller en biljett till
hemorten.

Dessa bistånd beviljas efter individuell prövning enlþt SoL 4.2. Kap 4 $ 2 i
Socialtjänstlagen àr ingen rättighetsparagraf, utan bistånd kan bevilias utöver
vad nämnden egentligen måste.

Riktlinjen för ekonomiskt bistånd vägleder vilka situationer som berörs. Se

under rubriken "Nödprövning och akut bistånd".

Beslutsundedag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-22 S 157

Tjänsteskrivelse, 201 8-08-1 3, socialchef Sandr¿ Peters

Förslag reviderad delegationsotdning socialnämnden, 201 8-08-1 3

Delegationsordning SN 2018-04-04 S 51

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer

L4 p6
Utdragsbestyrkande
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Smmanträdesdatum

2018-09-05

Dnr 2018-0001,44

Förslag till komplettering av ff Överenskommelse om
samafbete mellan VG regionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruktt

Socialnämndens beslut
Socialnämnden stället sig bakom förslag till förändriflgar 

^v 
"Överenskommelse

om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunetna i Västra
Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk".

Sammanfattning av ärendet

Sedan 7 januan201,8 iämställs spelproblem med alkohol och droger i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen och hälso- och
sjukvården delar på ânsvaret. I{ommunens ansvarâr för att förebygga och
motverka missbruk av spel om pengar och ska arbeta aktivt för att motverka
spel om pengar bland bam och unga. Hälso- och sjukvården ansvarar för
information, råd och stöd kring barn med spelproblem mm.

I Västta Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan p^fieff:r-
(kommunerna och hälso- och sjukvården) i "Överenskommelse om samarbete
mellan V Götal¿ndsregionen och kommunema i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk".
Denna överenskommelse har komplettetats och gäller nu även personer med
spelproblem þeslut SRO 20180504, Västkoms styrelse 20780522 samt
kommunalfötbundet 201 80608). Kommunalförbundet rekommenderar sina
medlemskomfnuner att sttàlfa sig bakom förändringarna.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 201 8-08-22 S 1 58

Tjänsteskrivelse, 201 8-08-07, socialchef Sandra Peters

Ny version av komplettering av överenskommelse spelmissbruk, Skaraborgs
kommunalförbund, 20 1 8 -07 -0 5

Fötslag till komplettering av i "Överenskommelse om samarbete mellan V
Götalandstegionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk". 20180608. Thomas

Jungbeck, 2018-06-21,

26
Utdragsbe styrkande
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Sammantädesprotokoll Skaraborgs kommunalförbunds styrelse, 201 80608,

s 53,2018-06-21

Beslutet ska skickas till
Enhetschef föt individ- och familjeomsorgen

Skarabotgs kommunalfürbund, info@skaraborg.se

Socialnämnden

I øG-l-li- Utdngsbesty&ande
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2018-09-05

Drc 201.8-000161

Avgiftshöj ning för familj erådgivningen

Socialnämndens beslut
Sociatrnämnden beslutar att godkänna Skövde kommuns förslag på
avgrftshöjning för familjerådgivning.

Sammanfattning av ärendet

Varje kommun har skyldighet att tillhandahålla tjänsten familjerådgivning för
sina invånare. Karlsborgs kommun köper tjänsten familjerådgivning av Skövde
kommun. I avtalet står att avgiften per besök är 100 kr. Avgiften har varit den
sâûrmâ sedan 1996.

Eftersom avgiften är förhãilz¡devis låg jämfört med andra kommuners och
privata aktörers avgifter, anser Skövde kommun att det finns utrymme fór
hö¡ning. Fönlaget tu ztthöja avgiften till 200 per besök ftàr'2019 samt ftån
2020 öka avgiften till300 kr för par ellet famnj. Avgiften för enskilda besök
hålls kvar pâ200 kr även fuân2020.

Utökningen skulle innebära att en utökning av personalstyrkan kan bli möjlig
och därmed bättre tillgodose behoven.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 201 8-08-22 S 1 59

Tjänsteskrivelse, 201 8-08-1 3, socialchef Sandra Peters

Förslag om avgiftshöioirg för familjerådgivningen, 20 1 8-08-0 1, Skövde
kommun.

Beslutet ska skickas till
Enhetschef IFO

Conftollet

Skövde kommun (skickas seriast 2018-09-30)

2ø
Utdragsbe styrkande
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s 103 Dm 201,7-000190

Äterredovisning IVO, tillsyn ledningssystem s amt
återredovisning åtgärder tillsyn vuxna

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godta förslag på återedovisning som ska

skickas titl IVO senast 2018-09-14 (anstånd beviljat fiån ursprungligt
datum 201 8-08-30) gällande socialnämndens ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (IVO dnr 8. 5-42 8 58 / 20 17 - 1 5).

2. Socialnämnden gör bedömningar att nämndens ledningssystem för
verksamheten är i enlighet med kraven.

3. Socialnämnden beslutar att godta förslag på återredovisning som ska
skickas till ryO senast 2018-09-1,4 (anstånd beviljat från ursprungligt
datum 2018-08-30) gällande âtgàrder efter tillsyn av nämndens
handläggning av vtlxna med beroendeproblematik (IVO
dnr 8.5-428 58 / 201,7 -1 4).

Sammanfattning av ärendet

S o ci a ln ä m n d e n s I e d ni ngs s1t s f e m fi r y s te n afi s kt ku a li t e tsarb e f e

IVOs krav: Socialnämnden ska vidta åtgärder som medför att nämnden lever
upp till att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvätdera och förbättra verksamheten enligt vad som anges i 3 kap. 2$ SOSFS
201,1,:9.

Socialnämnden har på sammanträdet den 5 september fått en redovisning av
hur arbetet med att fi¡digställa kvalitetsledningssystemet fortlöpt. Ä.tgärdernu
sammanfattas skriftligt i den återredovisning som nämnden ska skicka till WO.

Vidtagna åtgárder har skett pâ. fTera nivåer i nämndens verksamhet.

Ledamöterna i socialnämnden har fätt inform¿tion och kunskap om innehållet i
SOSFS 2071:9 samt blivit mer medvetria om vad nämndens ansvar innebär.
Socialnämnden har löpande under våren 201,8 fãttinformation om hur
förvaltningens arbete fortskrider. Beslut om uppdaterad riktlinje för
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarb ete àr fattat.

Socialförvaltningens ledningsgrupp har också ökat sina kunskaper och
Fárdigheter vad gäller arbetet med ledningssystemet. Processer och rutiner har
dokumenterats. Riskanalyser, egenkontroller och ätgärder finns dokumenterade.

SociaLrämnden

6,
Utdragsbestyrkande
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Sammant¡ädesdatum

201 8-09-05

Enhetschefefliah^r illsarrunans med sina medarbetate t^glt fram processef och
rutiner mm. MAS och verksamhetschef har katlagt processer, taglt ftam rutiner
samt egenkontroller och riskanalyser är dokumenterade för kommunens hälso-
och sjukvårdsverksamhet.

Resultatet av arbetet har inneburit ökad kunskap kring innebörden av SOSFS
2011,:9. Det finns nu kartlagdâ processer inom samtliga verksamheter sâmt
rutiner som beskdver dessa. Egenkontroller och riskanalyser är dokumenterade
och genomförs regelbundet. Fortsatt arbete måste ske löpande för *t uppnå
ständiga förbättringar av verksâmheten. Introduktion i IT-systemet kommer
erbjudas s21¡ltliga medarbetare under hösten 2018.

Åtgcirder efier tillsjtn au handlägning au cirende gcillande auxna med beroendepmblematik

IVOs krav gällande handläggning av \,'uxna med missbruksproblem innebär att
handläggning ska ske enligt gällande lagstiftning. Det innebarbl.a. att
förhandsbedömningar, undedag till beslut/utedningar, dokumentation mm ska
genomfötas enligt gällande lagstiftning. Genomförandet ¿v beslut om
stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras.

För att komma ¡tlltàtta med bristernahar enhetschef och medarbetare pà
individ- och familjeomsorgen tag¡t fuam en ny rutin gällande handläggning av
vuxna med beroendeptoblematik. Rutinen omfattar vuxna med
beroendeproblematik, våldsutsatthet samt socialtjänstens övriga uppgifter
rörande \,'uxna. Även en rutin för öppenvårdsinsatser àr frarntagen. Varje klient
har nu en dokumentetad genomförandeplan som kontinuedigt utvärderas.

Personal ska under hösten gå utbildning i LVM.

Beslutsundetlag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 201 8-08-22 S 160

Tjänsteskrivelse, 20 1 8-08- 1 3, socialchef Sandra Peters

IVO beslut Dn 8.5-42858/2017-1,5, Tillsyn av socialnämndens ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete. 2018-02-1,3.

,{tetredovisning tillsyn IVO - Socialnämndens ledningssystem för systematiskt
kvalitetsatbete i l(arlsborgs kommun, 2018-08-13, Sandra Peters

Beslut IVO 8.5-428587201,7-14, Tillsyn av social:rämnden i Karlsborgs
handläggning av ärenden rörande \ rxna med beroendeproblematrk,20TS-02-13

Âterredovisning tillsyn IVO r,'uxna ,2048-08-73, Sandra Peters

Beslutet ska skickas till
Samtliga enhetschefer

MAS

Socialnämnden

p6,
Utdragsbestyrkande
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Sammmträdesdaum

2018-09-05

Dnr 2018-000141

Overflytt av org nisatorisk knytning ftir kommunala
pensionärsrådet (IGR)

Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden förslår kommunfullmäktige att, i samband med

revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet, besluta om
att rädet àr orgarisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

2. Socialnämnden förslår kommunfullmäktige att den organisatoriska
knytningen övergår från socialnämnden till kommunstyrelsen från och
med 2019-01-01.

Sammanfattning av ärendet
I(ommunfullmäktige ska inom kot besluta om revidedng av reglementen för
kommunens råd. I samband med revidering av reglementet för KPR är det
lämpligt att rådet övergår till att vara orgarisatoriskt knutet till
kommunstyrelsen. Idag fu KPR organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Vad gäller I(PR anser socialförvaltningen att de frägor som är på dagordningen
på KPRs sammanträden mera ofta àr kopplade till kommunstyrelsen än
socialnämnden.

Rådet har 5 möten per år kalenderår. Under se senaste 12 mänadernahar det
totaltvant74 ärenden på dagordningen. Endast 74 àrendenharvant direkt
kopplade till socialnämndens område.

Exempel på ärenden som är återkommande och inte är direkt är kopplade till
socialnämnden är:

Trafrkfrâgor (exempelvis hål i gator, farhga pâssâger och växtlighet,
samt resande som är kopplat till kollektivtrafikkontoret med mera)

Kommunens ekonomi

Fastighetsfrågor (utbyggnationer och nyttjande av kommunens
fastigheter med mera)

Föreningsbidrag

I{ostfiågor

Folkhälsoftågor ftopplat till folkhälsoplanerare)

a

o

a

a

O

2,6,
Utdragsbestyrkande
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De ärenden som rör socialnämndens om¡åden ãr främst verkställighet inom
äldteomsorgen ftöer till särskilt boende). Denna information kan enkelt lämnas
övet skriftligen till kommunstyrelsen för redovisning. Vid andra fuägor som rör
socialnämndens områden, som exempelvis karrvaira fràgor som rör hemvård
och särskilt boende, kan föredragande från socialförvaltningen kallas till KPRs
sammanträde.

Se bilaga med kallelser för vilka ärenden som vantpà KPRs dagordning under
de senast 72 mãnadernLa.

Beslutsundetlag
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-08-22 S 1 61

Tjänsteskrivelse, 201 8-06-19, socialchef Sandra Peters

Btlaga 1, Kallelser KPR 2017-09-25 till och med 2018-06-18, 2018-06-19

Btlaga 2, Reglemente KPR, KF 2015-09-28 S 132 bilaga 105

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

30(34)

Socialnämnden

06,
Utdragsbestytkande
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Socialnämnden

Smætdidesda¡¡m

2018-09-05

Dnr 2018-000004$ 10s

Delegationsbeslut

Socialnämndens beslut
Inkomna delegationsbeslut deþs ledamöterna.

l'""ffi**l 3 6 I
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Soci¿lnämnden

SaMtiädesdanm

2018-09-05

Dnr 2018-000005s 106

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomna meddelanden deþs ledamötema.

| þ,6, 1
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Socialnämnden

Smmträdesdatum

2018-09-05

Dnt 2018-000006s 107

Personalfrågor

Socialnämndens beslut
Information om aktuella personalfuâgor tas till protokollet.

l',""^"üä**l 3 6,
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Socialnämnden

Smmætrâdesdatum

2018-09-05

Dnr 2018-000007s 108

Information

Mattina Enbom, contollet infotmetat om:

. På upp&ag av Sture Cadsson p);
Redogörelse fiir integrationsverksamheten

. Kostnad fiir ekonomiskt bistånd
Utfallet per den sista aug uppgrck till cirka 3SS 000 kronor, vilket är
över budget för perioden.

o Statistik över antal beviliade timmar i hemvården
Statistik över antal vãndtagzre samt beviljade timmar i hemvården. I aug
månad fu 201,8 beviljades 3 357 tirnmar vilker tu nàgothöge än
månaden innan. Ântal vLrdtagarcíaugvar 133 stycken.

o Verkställighetslägetinom äldrcomsorgen
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamhetema.
Den sista augïr 2018 stod ingen person i kö till särskilt boende,
demensenheten. Det var fem personer i kö till särskilt boende, somatik
och inte någon kö till kortiden.

o Ekonomisk status für integration
Utfallet per den sista aug 2018 visar på ett underskott pâ ca.l miljoner
kronor.

Statistik IFO

Sandn Peterc, socialchef infotmeraÍ om:

o Uppfölining av arbetet med kvalitetsledningssystemet

l*.-î".ñ''l 2 6,
Utdragsbestyrkande


