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Socialnämnden

Samcädesda¡¡m

2019-72-02

Dnr 7589s 1s4

Upprop samt anmálan om tiänstgörande ersättare

Socialnämndens beslut
Upptop samt anmälan om tjänstg<irande ersättare.
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Socialnämnden

Smæträdesdatum

2079-72-02

Dnr 7590s 15s

Yal av protokolliusterare samt dag fiir tillkännagivande
om iuste"i.g
Socialnämndens beslut
Socialnämnden vâliet Peter Komestedt (S) till justerare, protokollet tillkännages
genom anslag på kommunens dþitala anslagstavla 2019-12-05.
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KOtttÀÍUN SAr\{MANTnÃOESpnOTOKOLL 5(19)

Socialnämnden

Smmtråidesdatum

2079-72-02

Dnr 759Ls 1s6

Godklinnande av dagordning

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godk;inner dagordninçn.
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s 1se

Frukost 20oh

Lunch/middag 40%

Lunch utan dessert

Mellanmål/övngt 15o/o

Kvällsmål 25 %

Frukost 20oh

Lunch/middag 40%

Lunch utan dessett

l./.elJølnmâl/övng! 15Yo

Kvällsmål 25 o/o

Dagportion

SAMMÄNTnAOESpnOTOKOLL 8(19)
Sida

KOMMUN

Socialnämnden

Sammtridesdan¡m

2079-72-02

D¡r 2079-000145

30 kr

60 kr

54 kf

23kr

38 kl

30,14 kr

60,29lî

53,79l<r

22,67 h

37,69k1

750,74kr

Matportionspris et 2020

Socialnämndens beslut
Social¡rämnden beslutar atthöja maçortionsprisema till brukare från och med

2020 -01 -01 enlþ motsvarande procentsâts som kommunstyrelsen höj er.

Socialförvaltningens pris till brukare, prisema rir i kr och momsfria:

Dagportion 151 kf

151 kr/dygn + 30 dygn = 4 530k<r/mänad Q079 ãts pris âr 4 320)

Sammanfattning av ärendet

Till år 2020 avser kommunstytelsens kostenhet atthöja" matportionspriserna
som de fakturerar socialförvaltningen med 4,5 oh jämföt med2079.

Kostnad pet pottion som faktureras socialförvaltningen blir ftån och med
2020-01-01, priserna fu i kr och momsfria.
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2019-12-02

Förclag på sammanträdet

(S): Matpottionspdserna till brukare ska inte höjas för fu 2020.
Socialnämnden accepterar inte den höjning som görs gentemot socialnämnden
(med anledning av att Karlsbotgs kommun redan ligget högt i kostnadema mot
brukare jämfört med närlþande kommuner) och skickar därmed ärendet till
kommunstyrelsen för yttedigare utredning.

Beslutsgång

Otdförande ställer socialnämndens atbetsutskotts förslag mot (S) förslag och
finnet att socialnämnden beslutar i enlþhet med socialnämndens arbetsutskotts
förslag.

Beslutsundedag
Protokoll SNAU 2019-11-18 S 224

Tjänsteskrivelse, 20 1 9-1 0-07, controller Martina Enbom

Beslutet ska skickas till
Avgiftshandläggare

Socialnämnden
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Socialnämnden

Smmtridesdam

2079-72-02

Dnr 201,9-000177s 160

Förändrad beslutshantering medicintekniska
produkter - Västkom

Socialnämndens beslut
7. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till ändmd beslutsprocess

gállande beslut om rikdinjer.

2. Socialnämnden stället sþ bakom att beslut om födndringar i
produktanvisningar från och med den 1 oktober 2079 fattæ tv
VästKoms dkektör.

Sammanfattning av ärendet

Beslutsptocessen på kommunsidan kring förânddngar i "handbok för
petsonligt förskrivna hjälpmedef'har upplevts som otydk och orimlþt
komplicerad. Det beslut som nu Skaraborgs kommunalförbunds styrelse fattat
innebfu att beslutsprocessen kring riktlinjerna förenklas och kan nu fzttas av
VästKoms stytelse och/eller direktöt.

Beslutsunderlag
Protokoll SNAU 2019-11-18 S 225

Tjänsteskrivelse, 201 9-1 1 -07, socialchef Sandra Peters

Sammanträdesprotokoll Skaraborgs kommunalförbunds styrelse,2019-10-11, S

72 medicinsktekniska produkter.

Beslutet ska skickas till
Skarabotgs kommunalförbund, e-mail info@skaraborg.se
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Socialnämnden

Smuträdesdan¡m

2079-72-02

Dr 2019-000160s 161

Heltid som norrn

Socialnämndens beslut
7. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen attinföø heltid som norm på

avdelringarna Udden, Klippan och Stranden from 2020-07-73.

2. Socialnämnden beslutar att resurspass ska kunna planeras in även på
övriga avdelringar pàHaganàset eftet behov.

3. Socialnämnden beslutar att en uppföljning av projektets genomförande
ska ske på sociaLeämndens möte i apnl2020.

4. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att söka medel ur
kommunens arbetsmiliöpott 2020 f& att fràrnja samverkan mellan
avdelningama.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med heltid som norm ar attbättre klara väIfiárdens
reþteringsutmaningar i framtiden samt att öka jämstálldheten mellan kvinnor
och män. April2016 tecknar Kommunal och SKL ett nytt kollektivavtal för
anställda inom válãrdssektorn. Avtalet innehåller bland ânnât eri
överenskommelse att inom fem år ska heltid i välãrdssektom vara en
självklarhet.

Efter somm¿rcn2079 fick socialförvaltningen i uppdtag att staittz- ett
pilotprojekt på avdelrringama på särckilt boende somatik. En arbetsgrupp
tillsattes av enhetschef med representantet från medarbetatna sâmt
huvudsþddsombud. Undet hösten hat gruppen arbetat med att undersöka
förutsättningarna och ta fta;m ett förslag pänya hälsosamma schema.
Presentation av arbetet genomfördes på socialnämndens möte i november.
Schemat innebár kortfattat att resurspass (övetalig personal) kommet finnas
planerade i verksamheten. Den person som har resurspass ska förlägga sin
atbetsdag där vakans ellet i öwigt behov finns. Ej utnyttjade resurspass ska

främst användas föt upplirning pã andra avdelningat än den egna.

Uppföljning av projektet ska redovisas i april 2020.Uppföljningen ska innehålla
information om hur màngz resrúspass som funnits vaqemïna{ vilken
avdelning resrüspassen fötlagts på och hut många av dessa som varit "utöver".

Beslutsundetlag
Protokoll SNAU 2019-11-18 5226
Tjänsteskrivelse, 201 9-1 1 -1 3, socialchef Sandra Peters
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Beslutet ska skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen

C onttollet s ocialförvaltningen

Kommunal
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s 162 Dr 201,9-000045

Budget och verks amhetsplan 2020

Socialnämndens beslut
7. Socialnämnden godkännet förslag till budget- och verksamhetsplan

2020 medjustering f& 7 o/o av tilldelad ram (motsvam 7,5 mnkr).

Effektivisering består av:

o Chef i beredskap, minskade kostnader 500 tkr

o Bemanningspoolen minskas, minskade kostnader 500 tkr

o Sália plats på LSS-boende till ¿n¡¿1kommun, ökade intäkter
500 tkr

Bilaga 22 Budget och vetksamhetsplan 2020

2. Social¡rämnden godkánner förslag till socialnämndens styrkort.

3. Socialnämnden beslutar om âtt socialnämndens mål ska gälla
mandaçetioden ut. Styrtal och aktiviteter kan ändras under
mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Budget- och verksamhetsplanen beskriver kortfattat nämndens mål och
verksamhet det kommande året. Planen utgàr ifuãn styrkortet $ra perspektiv

þoende/besökare, medarbetare, ekonomi och samhällsutveckling). Undedag
till förslag till stytkort och budget- och verksamhetsplan ät gemensamt
framtaget av socialförvaltningens ledningsgtupp, socialnämndens ledamöter och
fackliga förettädare.

De stötsta förändringarna i budget 2020 jàmfört med budget 2079 är kostnader
föt personal f& att de ska få utbildning i nytt verksamhetssystem, hyran för
Haganäset är sänkt då driftkostnaderna àrlãgre, budget som täcker minskad
intäkt från tidigare stimulansmedel inom individ- och familjeomsorgen, budget
för ökade kostnader inom städ och minskade kostnader för verksamhetsresor.

Förvaltningen har vid beredning inför samm anúãde fått i upp& ag att ta fiam
effektiviseringar pâ 1 o/o av tilldelad ram (motsvarar 7,5 mnkr) som ska tâcka för
andra verksamheter som har glort underskott under 2019 dà det finns risk att
underskott uppstår àveln2020. Budget för lönekostnader som avser ob-tillägg

Socialnämnden
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sÂrvfMÄNTnÄoespnoroKol-I, 14(19)
Smträdesdatum

2079-72-02

samt budget föt ökade kostnader för semestervikarier inom
siuksköterskeorganisationen.

Beslutsunderlag

Protokoll SNAU 2079-1118 S 227

Ptotokoll facklþ samverk¿n 2019 -11 -22

Tjänsteskrivelse 2079 -77 -07, socialchef Sands Peters

Budget och verksamhetsplan 2020, soaalnämnden, Sand¡a Peters, 2019-11-11

Styrkort socialnämn den 2020,Sandra Peters, 2019 -11 -13

Volymförändringar, socialnâmnden, Martina Enbom, 2019 -11 -11

Effektivisering socialnämnden 7 o/o, budget 2020, Sandm Peters, 2019-11-12

Beslutet ska skickas till
Enhetschefet socialförvaltningen

Kommunlednings förvaltningen

Socialnämnden
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Socialnämnden

Smaträdesdatum

2079-12-02

Dm 2019-000178s 163

Organis ationsförändring

Socialnämndens beslut
7. Social¡rämnden beslutar enligt förslag till ry organisation.

2. Socialnämnden beslutar 
^tt 

nya- organisationen börjar gàl1z 2020-01-01.

3. SociaLrämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de
ätgþtder som kommer framgâ av risk- och konsekvensanalysen i största
möjliga utsträckning.

Sammanfattning av ätendet

Nuvarande organisation började g lla 2015-01-01. Förvaltningens
ledningsgtupp har påkallat behovet av en översyn. Målet med den nya
organisationen är att fâ en med jämn fördelning mellan enhetschefer, skapa en
effektiv otganisation, undetlätta samverkan och fötydliga arbetsfördelningen.

Förändringen innebfu i korthet att:

o Skapa en gemensam enhet föt alTa myndighetshandläggare.

o Dagverksamhetetna flyttas till samma enhet som träfþunktema och
fritiden.

o Skapa en planeringsfunktion i hemvården.

Beslutsundedag
Protokoll SNAU 2019-11-18 5228

Protokoll facklig samvetkan 2019 -11-22

Tj änsteskrivelse, 20 1 9 - 1 1 -07, socialchef Sandra Peters

Förclag på förändringar i SN organisation ftom2020-01-01, Sandra Peters,
2019-11-08.

Organisationsskiss 2019 antaI, Sandta Peters

Beslutet ska skickas till
Enhetschefer socialförvaltningen.

Controller socialförvaltningen
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Soci¿lnämnden

Smträdesda¡¡m

2019-72-02

Drc 2079-000001s 164

Delegationsbeslut

SociaLrämndens beslut
Inkomna delegationsbeslut deþes ledamötern¿.,-ì

)

'. _l
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SAMMANTnÄOBSpnOTOKOLL 17(19)

Socialnämnden

Smmträdesdao¡m

2079-72-02

Dt 2079-000002s 16s

Meddelanden

Socialnämndens beslut
Inkomna meddelanden deþs ledamötema.
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s 166

Personalfrågor

Socialnämndens beslut
Informationen t¿s till ptotokollet.

sAr\4MANTnÄOeSpnOtOKOLL 18(19)
Sid¿

KOMMUN

Soci¿lnämnden

Smtr¿idesdatr¡m

2019-12-02

Dnr 7592
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Socialnämnden

Smmt¡ádesd¿tum

2079-12-02

Dm 201,9-000003s 167

Information

Socialnämndens beslut
Informationeri tas till protokollet.

Ftedtika Iletmans s on, fütualaúngseltetetate infotmetat om:

o Byte av tele operatör
Nya SIM-kort till Ipads innan 15 december

Monica Staudinget, otdfrfuande (C) ínfotmerat om:

o Eventuellt instâllt sammanträde för socialnämnden 2020-07-73

Mattina Enbom, conttollet ínfomtetat om:

o Kostnad für ekonomislic bistånd
Utfallet per den sista november uppgick t11417 tkr kronor, vilket rir
över budget för perioden.

Statistik över antal beviliade timmar i hemvården
Statistik över antal vâtdtagne samt beviliade timmr i hemvården. I
november månad fu2019 beviljades 3164 ammz: vilket àrnägothöge
än månaden innan. Antal vàrdøgare i november var 119 st.

Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende
verksamheterna
Den sista november fu 2079 var det ingen kö till särskilt boende eller
korttiden.

Ekonomisk status fiir integration
Utfallet pet den sista november2079 visar på ett överskottpã2 538 tkr.

o Statistik IFO

o

o



Undertecknat av följande personer

PETER KORNESTEDT

E-Legitimation: BankID Mobile

Utfärdare: Swedbank AB (publ)
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Fredrika Linnéa
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