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Socialnämnden
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§ 43
Val av justerande och tid för justering
Socialnämnden beslutar
Kjell Persson (M) utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 44
Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga
frågor
Socialnämnden beslutar
Dagordningen godkänns med följande tillägg:



Tystnadsplikt vid orosanmälan
Namn på enhetschefer på vård och omsorgboende

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 45
Rapport från fältverksamheten, sociala stödteamet
samt verkställighet LSS och HVB.
Socialnämnden beslutar
Tackar för redovisningen.

Sammanfattning
Fältarbetarna Mikaela Andersson och Jenny Mondin beskriver hur deras arbete är upplagt
och vilka kontaktyter de har. Förutom planerade aktiviteter drivs ett antal projekt
tillsammans med ungdomarna i kommunen. Samarbetet mellan fältarbetarna i Tranemo
är en viktig del i arbetet för att möta ungdomarna där de rör sig. Verksamheten bygger
på ungdomarnas förtroende.
Lena Wikander, enhetschef för sociala stödteamet beskriver det intensiva arbetet med att
omorganisera kommunens insatser inom socialpsykiatri, missbruk och familj. Idag är allt
samlat i sociala stödteamet som varit igång sedan 1 juni 2017.
Valeria Pakai, enhetschef för enheter inom verkställighet LSS beskriver arbetet inom sina
verksamheter samt kommunen HVB. Omorganisationen till sociala stödteamet har
medfört att verksamheten bostad med särskild service blivit mer renodlade vilket är
positivt för de brukare som finns där.
Jenny Karlsson Nylén enhetschef inom myndighetsavdelningen beskriver det pågående
målarbetet, förbättra arbetet med handläggning och dokumentation, minska kostnaderna
för placeringar samt att öka samverkan internt och externt.
Arbetet kring enhetsuppföljningar månadsvis gällande ekonomi och kvalitet upplevs
positivt och införandet av Hypergene har gett cheferna ett bra verkstyg för att få kontroll
över sina verksamheter. För att möta framtida utmaningar av lokalförsörjning,
kompetensutveckling, rekrytering mm krävs samverkan och planering.

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 46
Ekonomisk uppföljning samt kommunstyrelsens
uppdrag till nämnden gällande besparingskrav och
konsekvensanalys
Diarienummer: SOF-2017-144-042

Socialnämnden beslutar
Godkänner rapporten.

Sammanfattning
Ekonomisk redovisning efter tre månader 2018 med helårsprognos. Efter tre månader
visar nämnden totalt på 1,5 mkr minus. Underskotten finns främst inom äldreomsorgen. I
Högvads hemtjänst samt på Ängen har hemtjänsttimmarna ökat på grund av fler brukare
och ökad vårdtyngd som det inte finns täckning för i budget. Underskott finns även i
centrala hemtjänsten och analysen pågår där om orsaken. Korttidsavdelningens
underskott beror på ett enskilt ärende med mycket stora behov som kräver ökad
bemanning. Inom vård och omsorgsboenden är det främst Östrabo som dras med ett
större underskott. Orsaken är framförallt kostnaden för att täcka behovet av en
extrainsatt nattpersonal under en period, men en process håller på att minska detta.
Arbetet med samordning och samutnyttjande av resurser är ständigt pågående och
kommer att ge positiva effekter.
Myndighetsavdelningen visar ett positivt resultat med ett plus trots ett större underskott
avseende HVB och vård i familjehem barn och unga.
Odengatans HVB ä nu avslutat och tömt. Endast Göteborgsvägens HVB med tillhörande
stödlägenheter är kvar som boende för ensamkommande.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ett
besparingskrav på 1,6 mkr inklusive en konsekvensanalys. Förvaltningschefen redovisar
det svar som är upprättat och lämnat till Kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 11 april 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tablå och verksamhetsredovisning mars 2018
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-11, § 1026
Kommunstyrelsens protokoll § 2018/65 samt svar från förvaltningschefen

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 47
Rapport av bifallsbeslut som inte verkställts inom
tre månader, första kvartalet 2018
Diarienummer: SOF-2018-25-700

Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen

Sammanfattning
Till Inspektionen för vård och omsorg har tre rapporter lämnats. Samtliga avser
bifallsbeslut om vård och omsorgsboende som inte verkställts inom tre månader.
Sammanställning av rapporterna presenteras för socialnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag
Sammanställning av rapporter till Inspektionen för vård och omsorg första kvartalet 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 48
Återrapportering kring kartläggning av risk för
undernäring på vård och omsorgsboende
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Från föregående sammanträde i socialnämnden lyftes frågan kring kost och risk för
undernäring på kommunens vård och omsorgsboende. Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
MAS, Carina Stavåsen redovisar de mätningar som regelbundet genomförs samt vilka
åtgärder som vidtas för att undvika undernäring och minska tiden för nattfasta. Mätning
av nattfasta är en del i det vårdpreventiva arbetssättet.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2018-03-28, § 37

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 49
Riktlinje för social dokumentation
Diarienummer: SOF-2018-29-700

Socialnämnden beslutar
Godkänner förslaget till riktlinje för handläggning och dokumentation.

Sammanfattning
Förvaltningen har som ett led i arbetet att förbättra och säkra upp kvalitet vid
handläggning och dokumentation av individärenden, upprättat en riktlinje som ska
beskriva flödet och de krav som ställs på en rättssäker dokumentation.
Dokumentation och handläggning av ärende som rör den enskilde är en central uppgift i
den kommunala verksamheten och regleras i olika lagar. Dokumentation är en skyldighet
enligt gällande lagstiftning. Det ska alltid finnas ett syfte med det som dokumenteras och
dokumentationen ska ses som ett redskap för att planera, genomföra, följa upp och
utveckla verksamheten samt göra den transparent för den enskilde.
Dokumentation är viktigt för att visa att insatserna är individuellt utformade utifrån den
enskildes behov och önskemål
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna förslaget till riktlinje för handläggning
och dokumentation.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 11 april 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till riktlinje för handläggning och dokumentation
Tjänsteutlåtande 2018-04-09
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-11, § 1027

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 50
Ersättning vid tillfällig vistelse i annan kommun
Diarienummer: SOF-2018-30-706

Socialnämnden beslutar
Svenljunga kommun ska följa VästKoms rekommendation gällande ersättning för
hemtjänst, insatser från sociala stödteamet och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan
kommun. Beslutet gäller från år 2018 och framåt.

Sammanfattning
VästKoms styrelse beslutade den 13 mars 2018 om att rekommendera kommunerna i
länet, att för egen del besluta om ersättningsnivån under 2018 för hemtjänst och
hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun. I Svenljunga
kommun ingår även insatser från sociala stödteamet i dessa begrepp.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att följa VästKoms rekommendationer
för 2018 och vidare framåt.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 11 april 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Västkom 2018-03-06
Ersättning för hemtjänst 2018-03-05
Ersättning för hemsjukvård 2018-03-05
Tjänsteutlåtande, 2018-04-10
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-11, § 1029

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 51
Information om gemensamt remissvar till
Västkom och VGR gällande överenskommelsen
kring utskrivning från slutenvården
Diarienummer: SOF-2017-120-772

Socialnämnden beslutar
Noterar informationen och godkänner upprättat remissyttrande.

Sammanfattning
En remiss om ekonomisk modell för reglering av betalansvar vid samverkan vid
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård har ställts till samtliga kommunen i Sjuhärad.
Ett gemensamt yttrande har upprättas som samtliga kommuners förvaltningschefer för
vård och omsorg ställer sig bakom. Remissyttrandet delges socialnämnden.

Beslutsunderlag
Remissyttrande upprättat 2018-04-19,
Följebrev, synpunkter 2018-04-19

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 52
Delegationsförteckningar
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden godkänner redovisningen nedanstående beslut som har fattats med stöd
av delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av beslut som fattats genom delegering inom Individ- och familjeomsorgen,
Vård och Omsorg samt personalärenden.
Vidare redovisas Arbetsutskottets protokoll individärenden §§ 59-84, övriga ärenden §§
1018-1029, Pensionärsrådets protokoll 2018-04-16 samt Funktionshinderrådets protokoll
2018-04-19.
Redovisningsintervall:180326–180422.
Ordförandebeslut

0 beslut.

Individ- och familjeomsorgen

149 beslut

Vård- och omsorg

191 beslut

Färdtjänst

15 beslut

LSS

13 beslut

Personalärenden

131-139=9 beslut

Bostadsanpassningsärenden

0 beslut

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 53
Information från förvaltningen
Socialnämnden beslutar
Tackar för informationen.

Sammanfattning
Rekryteringen är klar av verksamhetschef för vård och omsorg, Elisabeth Hindelius. Hon
kommer att börja sin tjänst 5 juli.
Rapport om avslut av ärendet i rätten gällande Privat Nursing. En förlikning är nådd.
Resultatet av medarbetarenkäten har kommit och delges nämnden med utskick via mail.
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 54
Förvaltningsrättsdomar
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-04-13
Ärende: Överklagan på nämndens beslut att avvisa ansökan om personlig assistans enligt
LSS
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
15 (17)

Socialnämnden
2018-04-25

§ 55
Inkomna meddelanden
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Nr

Från

Meddelande

1

Kvinnojouren Mark, Svenljunga
och Tranemo

Verksamhetsberättelse 2017

2

Inspektionen för vård och
omsorg

2018-04-16. Beslut efter tillsyn av Furubergs HVB. Ärendet avslutas

3

Inspektionen för vård och
omsorg

2018-04-16. Beslut efter tillsyn av Hedegatans HVB. Ärendet
avslutas

4

Inspektionen för vård och
omsorg

2018-04-24. Meddelande om inspektion av Göteborgsvägens HVB

5

Borås Tingsrätt

2018-04-23. Dom i ärendet med Privat Nursing Sweden AB. Ärendet
avslutas med förlikning

6

Kommunfullmäktige

§ 78 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2017

7

Kommunfullmäktige

§ 77 Årsredovisning för Svenljunga kommun år 2017

8

Kommunfullmäktige

§ 81 Kommunens organisation för mandatperioden 2019-2022

9

Kommunfullmäktige

§ 82 Regler för ersättningar till förtroendevalda under
mandatperioden 2019-2022

10

Kommunfullmäktige

§ 99 Val av ersättare till socialnämnden, Yvette Nordström (M)
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Socialnämnden
2018-04-25

§ 56
Övriga frågor till förvaltningen
Socialnämnden beslutar
Noterar informationen.

Sammanfattning
Alain Waern (LBPO): Vad gäller för tystnadsplikt vid orosanmälan. Förvaltningen
informerar att om man säger sitt namn vid anmälan är man inte anonym. Det är en
rättsäkerhetsfråga.
Birgitta Boo (S): Önskar få namn på enhetschefer på vård och omsorgboende. Lista har
under mötets gång skickats till alla i nämnden.
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