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Socialnämnden
2018-03-28

§ 29
Val av justerande och tid för justering
Socialnämnden beslutar
Barbro Johansson (C) utses att justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 30
Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga
frågor
Socialnämnden beslutar
Dagordningen godkänns med följande tillägg:


Anders Leijonhielm (-): Antal rum på äldreboenden samt kameror

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 31
Rapport från verkställighet äldreomsorg,
anhörigstöd och hemsjukvård
Socialnämnden beslutar
Tackar för redovisningen.

Sammanfattning
Sarina Sandman, Marko Anttila samt Louise Northman delger nämnden aktuella ämnen
inom äldreomsorg och hemsjukvård. En omorganisation är pågående som kommer att
resultera i 8 enhetschefer istället för 9. Ändringen kommer också innebära att
arbetsfördelningen mellan cheferna blir jämnare och ett införande av ett arbetssätt som
bygger på ökat samarbete mellan chefer med liknande arbetsgrupper. Chefsgruppen är
enig i att organisationsförändringen är positiv.
Rekrytering inför sommaren pågår och 58 ansökningar har kommit in och behovet är ca
100 personer. Man ser dock brister i erfarenhet, avsaknad av körkort samt svagheter i
svenska språket vilket gör att flera tyvärr måste sållas bort då det kan innebära för stora
risker för brukarna. Ett arbete pågår med att marknadsföra yrket genom kontakter med
skolor, fånga upp elever på praktik mm. Vidare jobbar förvaltningen intensivt med att öka
rörligheten av personal mellan enheterna.
Då det råder stor brist nationellt är det stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och
rehab-personal vilket gör att dessa grupper är ständigt underbemannade.
Satsningar som gjorts är bland annat utbildning inom förflyttningsteknik och hittills har
170 omvårdnadspersonal gått denna. Vidare har hot- och våldutbildning genomförts för
över 300 medarbetare vilket också varit mycket positivt. Enskilda personer har utbildat
sig till Silvia undersköterskor och Silvia sjuksköterskor och utbildning för all personal i
digitala signeringslistor har genomförts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 32
Ekonomisk uppföljning
Diarienummer: SOF-2017-144-042

Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Redovisning av det ekonomiska resultatet februari 2018. Förvaltningen har stora
svårigheter med att hålla kostnadsramarna inom framförallt 4 områden i äldreomsorgen.
Prognosen pekar på ett minusresultat mellan 5 till 7 miljoner kronor. De 4 områdena
kommer att analyseras mer noggrant om orsakerna till detta. Redovisning kommer att
ske vid redovisningen efter 4 månader.
Myndighet, verkställighet IFO samt socialpsykiatrin redovisar just nu ett nollresultat, men
förvaltningen aviserar för högre kostnader än budgeterat.
SvenBo har höjt hyrorna trots förhandlingar om motsatsen, vilket bidrar till ökade
kostnader. Även de minskade skatteintäkterna för kommunen kommer att påverka
nämndens ramar.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för att komma i ekonomisk
balans.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 mars 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-14, § 1019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 33
Reviderad delegationsordning
Diarienummer: SOF-2018-16-003

Socialnämnden beslutar
Godkänner upprättad reviderad delegationsordning och upphäver därmed tidigare
beslutad delegationsordning för socialnämnden (§ 133/2017).

Sammanfattning
Förvaltningen har genomfört en kontroll och granskning av nuvarande beslutad
delegationsordning och har konstaterat att revidering behöver göras. Dels gällande
strukturen på dokumentet i syfte att göra den mer lättläst och användarvänlig, och dels
innehållsmässigt.
Strukturen är ändrad till att mer följa nämndens organisation. Vidare föreslås ändring av
delegat gällande vissa beslut och även tillägg samt strykning av vissa beslut. Revidering
föreslås av ekonomienheten av delen som handlar om inköp och upphandling för att vara
lika för samtliga förvaltningar. Ändringar och tillägg är markerade med olika färger i
upprättat förslag.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna förslaget.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 mars 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden
Tjänsteutlåtande 2018-03-02
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-14, § 1020

Protokollsbilaga
Delegationsordning för socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 34
Svar på revisionens granskning av registerkontroll
av personal
Diarienummer: SOF-2017-149-007

Socialnämnden beslutar
Godkänner upprättat svar till revisionen gällande vidtagna åtgärder efter redovisat
resultat av granskning registerkontroll av personal inom socialnämnden och lämnar detta
vidare till revisionen.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
registerkontroller av personal inom socialnämnden. Deras bedömning är att nämnden
inte helt säkerställer en ändamålsenlig registerkontroll. Bedömningen grundar sig på att
den övergripande uppsatta rutinen inte helt motsvarar lagkraven. Det finns skriftliga
rutiner som i högre utsträckning överensstämmer med lagkraven men deras ställning och
betydelse för organisationen är klar.
Förvaltningen har vidtagit följande åtgärder för att säkra upp processen kring
registerkontrollen.




Personalfunktionen har uppdaterat information kring registerutdrag i
Personalhandboken för att motsvara lagkraven
Förvaltningen har upprättat och antagit en gemensam rutin för att motsvara
lagkraven
Uppdatering av information om hur registerkontrollen i anställningsbevisen ska
dokumenteras har genomförts med aktuella chefer

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna upprättat svar och överlämna detta till
revisionen.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 mars 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av registerkontroll daterad december 2017
Begäran om kommentarer, inkom 2017-12-13
Tjänsteutlåtande 2018-03-02
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-14, § 1021

Beslutet expedieras till
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 35
Reviderat förfrågningsunderlag LOV
Diarienummer: SOF -2018-17-050

Socialnämnden beslutar
Godkänner upprättat reviderat förfrågningsunderlag för LOV och upphäver därmed
tidigare beslutad version. (socialnämndens protokoll § 147/2014).

Sammanfattning
Svenljunga kommun har sedan 2011 haft valfrihet inom hemtjänst i ordinärt boende.
Valfriheten har omfattat idag enbart serviceinsatser.
Fram till 2016 har ett samarbete förekommit mellan MUST kommunerna i frågan, men då
kommunerna har olika förutsättningar samt beslut om vilka insatser som ska omfattas av
LOV, finns inte längre behovet kvar av att ha ett gemensamt förfrågningsunderlag vid
ansökan.
Förvaltningens LOV samordnare har tagit fram ett reviderat förslag till förfrågningsunderlag som gäller för Svenljunga kommun. Förändring av text är markerad med färg i
förslaget.
Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner upprättat reviderat
förfrågningsunderlag för LOV och upphäver därmed tidigare beslutad version.
(socialnämndens protokoll § 147/2014)
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 mars 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat förfrågningsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-03-02
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-14, § 1022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 36
Kvalitetsberättelse 2017
Diarienummer: SOF-2018-6-042

Socialnämnden beslutar
Godkänner upprättad kvalitetsberättelse 2017.

Sammanfattning
En kvalitetsberättelse har upprättas för året 2017. SAS Camilla Emmoth ger en
redogörelse för anledningen till kvalitetsberättelsens tillkomst och arbetet med att
upprätta den.
Inspektionen för vård och omsorg efterfrågar kvalitetsberättelse vid sina inspektioner.
Exempel på vad som bör finnas i kvalitetsberättelsen redovisas. Bland annat nämndens
förebyggande arbete, riskanalyser, egenkontroller, utvärderingar av trivsel/arbetsklimat,
granskningar och deras resultat etc.
Förbättringsområden 2018 är bland annat att genomföra riskanalyser, tydliga uppdrag via
uppdragsbeskrivning, fortsatta månadsuppföljningar, analys av öppna jämförelser och
Kolada samt tydligare beskriva processer för ett gemensamt arbetssätt.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna kvalitetsberättelse 2017.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 mars 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse 2017
Tjänsteutlåtande, 2018-03-28
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-14, § 1023

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 37
Förslag från S-gruppen om uppdrag till
förvaltningen
Diarienummer: SOC-2018-21-700

Socialnämnden beslutar
Framlagt förslag omformuleras till att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur stor
andel av brukarna på boendena som finns i riskzonen för undernäring.

Sammanfattning
S-gruppen har lämnat förslaget om att ge ett uppdrag till förvaltningen att utreda
möjlighet och kostnad att införa pedagogiska måltider på särskilda boende för äldre samt
införa tätare måltider. Syftet med förslaget är att måltidssituationen ska sporra den äldre
till att äta bättre.

Beslutsunderlag
Skrivelse från S-gruppen, inkommen 2018-03-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Framlagt förslag omformuleras till att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur stor
andel av brukarna på boendena som finns i riskzonen för undernäring.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 38
Kontroll av delegationsbeslut och loggar
Socialnämnden beslutar
Noterar informationen.

Sammanfattning
Nämnden följer upp och kontrollerar delegationsbeslut och loggar i verksamhetssystemet
med viss systematik.
En kontrollrutin har tagits fram där beslut från myndighetsavdelningen slumpvis väljs ut
och granskas varje månad. Närmaste chef avgör vem som ska utföra granskningen och
kontrollschema upprättas. Kontrollschemat lämnas till nämnden för granskning. Vidare
granskas för samma ärende, loggar i verksamhetssystemet.
En sammafattning och analys av granskningarna kommer att lämnas till nämnden vid 4
månaders-rapport, delårsbokslut samt årsbokslut och inte vid varje sammanträde.

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 39
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 §§ 42-58 samt övriga ärenden
§§ 1017-1023. Redovisningsintervall: 2018-02-26 till och med 2018-03-25.
Ordförandebeslut

0 beslut

Av/nedskrivning av fordran

4 beslut

Individ- och familjeomsorgen

248 beslut

Vård- och omsorg

521 beslut

Färdtjänst

11 beslut

LSS

35 beslut

Personalärenden

113-130=18 beslut

Bostadsanpassningsärenden

1-21=21 beslut

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 40
Information från förvaltningen
Socialnämnden beslutar
Tackar för informationen.

Sammanfattning


Intervjuer pågår av ny verksamhetschef vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 41
Förvaltningsrättsdomar
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-03-14
Ärende: Överklagan av beslutet att avslå ansökan om fortsatt placering på HVB
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan

Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-03-09
Ärende: Överklagan av beslut att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd för
tandvårdskostnader
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan

Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-03-02
Ärende: Överklagan av beslutet att avslå ansökan om ekonomsikt bistånd för december
månad
Beslut: Förvaltningsrätten bifaller överklagan och förordnar att ekonomiskt bistånd ska
utges för december månad

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 42
Inkomna meddelanden
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Nr

Från

Meddelande

1

Västra Götalandsregionen

Verksamhetsberättelse 2017 Uppsökande verksamhet med
munhälsobedömning

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-03-28

§ 43
Övriga frågor:
Anders Leijonhielm (-): Antal platser på boenden
samt kameror
Socialnämnden beslutar
Noterar informationen.

Sammanfattning
Anders ställer frågan om hur många platser det finns på kommunens äldreboenden.
Siffrorna delges nämnden kommande sammanträde.
Fråga kring kameratillsyn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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