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Socialnämnden
2018-09-26

§ 101
Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga
frågor
Socialnämnden beslutar
Tillägg av övriga frågor:



Anders Leijonhielm(-)Personalförsörjning
Alain Waern (LBPO) Bilfråga

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 102
Delårsbokslut 8 månader 2018
Diarienummer: SOF-2017-144-042

Socialnämnden beslutar
Delårsbokslut med ekonomisk redovisning samt verksamhetsuppföljning 8 månader
januari-augusti 2018, godkänns.

Sammanfattning
Socialförvaltningen redovisar ekonomi och verksamhetsuppföljning januari-augusti 2018.
Rapporten baseras på känd information per 2018-08-31. Rapporten fokuserar på en
helårsprognos.
Nämndens arbete under årets 8 månader har fortsatt präglats av att få kontroll på och
styra verksamheten så att maximal brukarnytta har kunnat skapas utifrån tilldelade
resurser. Mycket energi har lagts på att omstrukturera äldreomsorgen för att göra den
mer ändamålsenlig. Kostnadsnivån ligger nu i nivå med budget på nämnds-nivå men
framförallt äldreomsorgen dras fortfarande med för höga kostnader. De senaste
månaderna har dock kostnadsutvecklingen i äldreomsorgen planat ut vilket gör att
förvaltningen kommer att hålla kostnadsramen för 2018. Samtidigt visar de mätningar
som gjorts under året att kvalitén är bibehållen och i vissa fall förbättrad.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna rapporten.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 12 september 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 8 månader. Ekonomisk redovisning samt personal och
verksamhetsuppföljning
Tjänsteutlåtande, 2018-09-12
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-12, § 1051

Protokollsbilaga
Delårsbokslut 8 månader 2018 socialnämnden

Beslutet expedieras till
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 103
Reglemente för socialnämnden 2019-2022
Diarienummer: SOC-2018-76-003

Socialnämnden beslutar
Reglemente för socialnämnden 2019-2022 godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning
Det av kommunfullmäktige beslutat reglemente 2015-05-18 med viss revidering 2018-0820 § 125, för socialnämnden bör revideras och anpassas i enlighet med ny kommunallag
och rekommendationer från SKL.
Kommun- och nämndsekreterarna har samverkat i framtagande av reglemente för
respektive nämnd.
Vid antagande av nytt reglemente för socialnämnden bör kommunfullmäktige upphäva
reglemente beslutat 2018-08-20 § 125.
Förvaltningens förslag till beslut är att förslag till reglemente för socialnämnden 20192022 godkänns.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 12 september. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för socialnämnden 2019-2022
Tjänsteutlåtande, 2018-08-24
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-12, § 1052

Protokollsbilaga
Reglemente för socialnämnden 2019-2022

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
6 (15)

Socialnämnden
2018-09-26

§ 104
Reviderade riktlinjer för biståndsbedömning
Diarienummer: SOF-2018-7-711

Socialnämnden beslutar
Upprättade förslag till reviderade riktlinjer för biståndsbedömning av insatser i hemmet
till äldre och personer med funktionsnedsättning godkänns.

Sammanfattning
Kommunen har ansvar för stöd och hjälp till den som behöver det och det är lämnat åt
varje kommun att fastställa skälig levnadsnivå i insatserna utifrån de rättigheter som
anges i Socialtjänstlagen. Riktlinjens syfte är att de ska vara ett stöd för en rättssäker
och likvärdig handläggning av en ansökan.
Nuvarande riktlinjer beslutades av nämnden i februari 2018. Behovet av revidering och
klargörande har uppstått under året och en reviderad version presenteras nu för
nämnden.
Förvaltningens förslag till beslut är att reviderade riktlinjer godkänns.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 12 september 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderade riktlinjer för biståndsbedömning hemtjänst
Förslag till reviderade riktlinje för biståndsbedömt stöd till äldre/funktionsnedsatta utöver
hemtjänst
Tjänsteutlåtande, 2018-08-07
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-12, § 1053

Beslutet expedieras till
Omsorgsutredare

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 105
Överenskommelse om samarbete kring personer
med spelmissbruk
Diarienummer: SOF-2018-75-700

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta
personer med spelmissbruk.

Sammanfattning
VästKoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera kommunalförbunden
i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att
ställa sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer
med spelmissbruk.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 1
juni 2018 och översänder nu sitt beslut samt rekommenderad överenskommelse.
Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig bakom upprättat förslag.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 12 september 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Missiv 2018-06-17
Protokollsutdrag Sjuhärads kommunalförbund 2018-06-01 § 48
Överenskommelse om samarbete kring personer med spelmissbruk
Tjänsteutlåtande, 2018-09-05
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-12, § 1054

Beslutet expedieras till
Sjuhärads kommunalförbund info@borasregionen.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 106
Yttrande till IVO om åtgärder efter tillsyn på
Göteborgsvägens HVB
Diarienummer: SOF-2018-37-133

Socialnämnden beslutar
Upprättad redovisningen/yttrande gällande åtgärder på Göteborgsvägens HVB godkänns
och delges till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning
Enligt beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-08-23 ska nämnden redovisa
vidtagna åtgärder på Göteborgsvägens HVB. Inspektionen har ställt följande krav:




Vidta åtgärder så att Göteborgsvägens HVB lever upp till de krav om bemanning
som regleras i Socialstyrelsens föreskrifter
Vidta åtgärder så att Göteborgsvägens HVB har ett genomtänkt arbetssätt i enlig
het med de krav som anges i Socialtjänstförordningen
Att nämnden redogör för hur ungdomarna upplever sin nuvarande situation samt
hur nämnden försäkra sig om att ungdomarna är trygga och säkra i sitt boende.

Ett yttrande och redovisning av årgärder har upprättats och förvaltningens förslag till
beslut är att detta godkänns.

Beslutsunderlag
Beslut från IVO 2018-03-23
Yttrande 2018-09-17
Tjänsteutlåtande, 2018-09-17

Beslutet expedieras till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 107
Kontroll av delegationsbeslut och loggar
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen av genomförda kontroller.

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.
I aktuell redovisningen har int
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag
Kontrollista delegationsbeslut samt loggranskningar.

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 108
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 §§ 161-176 samt övriga
ärenden §§ 1050-1055. Redovisningsintervall:2018-08-27-2018-09-23.
Ordförandebeslut

0 beslut.

Individ- och familjeomsorgen

165 beslut

Vård- och omsorg

207 beslut

LSS

4 beslut

Personalärenden

9 beslut

Bostadsanpassningsärenden

0 beslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
11 (15)

Socialnämnden
2018-09-26

§ 109
Information från förvaltningen
Socialnämnden beslutar
Tackar för informationen.

Sammanfattning


Anställningsprövningen upphör då nämndens ekonomi har vänt till det positiva



Verksamhetschef Elisabeth Hindelius presenterar sina tankar kring äldreomsorg i
Svenljunga kommun

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 110
Förvaltningsrättsdomar
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-08-27
Ärende: Överklagan på nämndens beslut om avslag gällande ekonomiskt bistånd för
begravningskostnader.
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 111
Inkomna meddelanden
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Nr

Från

Meddelande

1

Inspektionen för vård och
omsorg 2018-09-06

Begäran om återredovisning gällande ankommet
klagomål på handläggning inom barn och
familjeomsorgen

2

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-09-03 § 168. Policy mot mutor

3

Kommunfullmäktige

Protokoll 2018-09-03 § 165. Reviderat reglemente
för socialnämnden

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-09-26

§ 112
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
Noterar informationen.

Sammanfattning
Fråga från Anders Leijonhielm(-): Personalförsörjningen för förvaltningen, hur tas de
nyutexaminerade undersköterskorna om hand och jobbas det med nya yrkesroller? Svar
lämnas från förvaltningen.
Fråga från Alain Waern (LBPO): Serviceavtalet för kommunens bilar fungerar dåligt och
medför merarbete och kostnader för verksamheterna. Förvaltningen svarar att denna
fråga lämnas på förvaltningsnivå och upphandlingsenheten för att reda ut vad
serviceavtalet innehåller.
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