VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-29

Plats och tid

1

Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 09.00-12.00
(ajournering kl 09.45-10.15, 10.32-10.39)

Beslutande

Ulf Genitz (C) ordf
Fredrik Pettersson (S)
Mikael Hernborg (S)
Inge Pettersson (S) tjg ers
Martin Strandholm (C) tjg ers
Agneta Edvardsson (M)
Håkan Svensson (M)
Leif Sandberg (M) tjg ers
Hannyah Jörtoft (SD)

Övriga deltagande

Veronica Persson-Lilja (L) ej tjg ers
Ulla Bengtegård (V) ej tjg ers
Ylva Morén, socialchef
Ann-Marie Brander, utredare/utveckl
Åsa Bäcklund, biståndshandl § 91
Veronica Hjertén, soc sekr § 91
Mikael Johansson, ftj handl § 91
Lennart Ivarsson, soc sekr § 94
Maria Gilbertsson, soc sekr § 95

Justerare

Mikael Hernborg

Justeringens plats och tid

Kansliavdelningen 2018-08-29 kl 12.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Lindali Bergenzaun

91-106
(§ 91-95 soc.tj.ärenden)

Ordförande

Ulf Genitz
Justerare

Mikael Hernborg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Datum för anslagets uppsättande

2018-08-30

Förvaringsplats för protokollet

Närarkiv kansliavdelningen

Datum för anslagets
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2018-09-21

Innehållsförteckning
Redogörelse delegeringsbeslut…………………………………….

2

Socialtjänstärenden………………………………………………

3-6

Rapportering till IVO enligt 16 kap 6 f-i §§ SoL……………………. 7
Rapportering till IVO enligt 28 f-i §§ LSS………………………….. 8
Yttrande över remiss gällande komplettering av
”Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna
i Västra Götaland avs personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk”……………………………………

9

Yttrande över motion ”Sjuksköterskemottagning i Kvänum”………. 11
Remiss avseende samråd budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst 2019-2021……………………………………. 14
Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av styrning och
uppföljning inom äldreomsorgen”………………………………….. 15
Yttrande över remiss avs ”Överenskommelse mellan VGR och
kommunerna i Västra Götaland om samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande
riktlinjer”…………………………………………………………… 18
Anmälan delegeringsbeslut………………………………………… 20
Urval delegeringsbeslut…………………………………………….. 21
Aktuellt från förvaltningen………………………………………… 22
Övrigt……………………………………………………………… 23

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-08-29

2

SN § 96
SN AU § 297

Rapportering till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO1) enligt 16 kap.6 f–i §§, Socialtjänstlagen (SoL)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, 2018.
Socialnämnden beslutar att tillsända kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.
_____________
Bakgrund
16 kapitlet 6 f-i §§ SoL innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut
enligt 4 kapitlet 1 § ska rapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som
icke verkställts inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader
från avbrottet. Rapportering ska också göras när beslutet ej kunnat verkställas
på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår.
Rapport kvartal 2, 2018
Antal

Insats

Icke verkställt beslut

1

kontaktperson

Avbrott i verkställighet

1

kontaktperson

3

Kontaktperson

1

Familjehem

Avbrott i verkställighet

2

Kontaktperson

Summa icke verkställda beslut

6

Summa efter kvartal 2, 2018
Icke verkställda beslut

1Tidigare

Socialstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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SN § 97
SN AU § 298

Rapportering till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO2) enligt 28 f-i §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Beslut
Socialnämnden noterar informationen för kvartal 2, 2018.
Socialnämnden beslutar att tillsända kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.
______________
Bakgrund
LSS 28 f-i §§ innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 §
skall inrapporteras kvartalsvis från socialnämnden till IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Beslut som avses är de som icke verkställts
inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten
av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från
avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på
grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår.
Rapport kvartal 2, 2018
Antal

Insats

Icke verkställt beslut
Tidigare inrapporterade
beslut som verkställts
under kvartalet

1

Kontaktperson

2

Kontaktperson

Summa efter kvartal 2, 2018
Antal

Insats

Icke verkställda beslut

3

Kontaktperson

Inrapporterade avbrott
som inte verkställts under kvartalet

5

Kontaktperson

Summa:

8

2

Tidigare Socialstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6/2018.029

Yttrande över remiss gällande komplettering
av ”Överenskommelse om samarbete mellan
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk”
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslag till komplettering av ”Överenskommelse om samarbete mellan VGR och
kommunerna i Västra Götaland avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”
___________
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen avseende
ovannämnda förslag till komplettering av ”Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR avseende samverkan vad gäller personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”.
Kommunerna i Västra Götaland och VGR reglerar ansvarsfördelning och
samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet är ett huvudavtal där
”Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk” är ett underavtal vilket gäller under samma tid som huvudavtalet, 2017-04-01- 2020-12-31.
”Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna i Västra
Götaland avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk” behöver kompletteras i enlighet med nya bestämmelser om
spelberoende. Detta mot bakgrund av att missbruk av spel om pengar, i såväl
Hälso-och sjukvårdslagen som Socialtjänstlagen sedan 2018-01-01 jämställs
med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel,
läkemedel och dopningsmedel. Föreslag till kompletteringar framgår av bifogat
dokument.

Utdragsbestyrkande
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Samordningsförbundet ställde sig bakom förslaget till komplettering 2018-0504.
2018-06-08 ställde sig styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund bakom föreslagen komplettering och rekommenderade medlemskommunerna att göra
detsamma.
Beslutsunderlag
Förslag till komplettering av ”Överenskommelse om samverkan mellan VGR
och Västra Götalands kommuner och VGR kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”.
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Kommunstyrelsen (Kansliavdelning)
__________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6/2018.024

Yttrande över motion ”Sjuksköterskemottagning i Kvänum, Vara kommun”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt
att föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föra dialog med Närhälsan utifrån aktuell motion.
__________
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige där motionären framför fördelarna med att kommunen öppnar en sjuksköterskemottagning i Kvänum.
Kommunfullmäktige beslutade (KF§ 51, 2018) att remittera motionen till
kommunstyrelsen som, för att kunna besvara motionen, önskar socialnämndens yttrande.
Av motionen framgår att en sjuksköterskemottagning i Kvänum skulle vara till
gagn för invånare i Kvänum som, sedan Närhälsan stängt vårdcentralen där,
hänvisas till Vara vårdcentral. Vidare anges i motionen att boende i Kvänum
kan få kontakt med Närhälsans läkare via en app men behöver bege sig till
Vara för provtagning när så erfordras.
Enligt motionären skulle en sjuksköterskemottagning i Kvänum avlasta Närhälsan i Vara och dessutom medföra färre sjukresor, vilket i sin tur är positivt
ur miljöhänseende.
Det är motionärens mening att med en sjuksköterskemottagning i Kvänum,
tillsammans med Närhälsans app, skulle vården bli snabbare och effektivare.
Livet för enskilda skulle också bli lättare och kommunen mer attraktiv att bo i.
Avslutningsvis yrkas det i motionen på att:


Vara kommun ska se över möjligheterna att gemensamt med Närhälsan
tillhandahålla en sjuksköterskemottagning i Kvänum samt se över möjligheter/behov för andra tätorter i kommunen, dit allmänheten kan gå
för att få hjälp med provtagning, lättare såromläggningar och andra
sjuksköterskeuppgifter.

Utdragsbestyrkande
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Yttrande
Inledningsvis kan konstateras att sjusköterskemottagning i såväl Kvänum som
övriga tätorter skulle vara positivt för Vara kommun. Beträffande huvudmannaskap för mottagningsverksamhet åvilar det dock Västra Götalands regionen
(VG-regionen).
Fortsättningsvis regleras all hälso-och sjukvård i Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL, 2017:30). Där kommunernas ansvar regleras i avdelning IV, kapitel 11,
12 och 13.
Mot bakgrund av HSL finns ett Hälso- och sjukvårdsavtal upprättat av VGregionen och kommunerna i regionen. Detta avtal gäller från och med
2017-04-01 till och med 2020-12-31.
Kommunen kan inom ramen vårdval vårdcentral initiera samarbete med Närhälsan.
Vare sig HSL eller Hälso- och sjukvårdavtalet ger kommunerna befogenheter
att öppna och bedriva sjusköterskemottagningar.
Avslutningsvis föreslår socialnämnden att kommunstyrelsen med hänvisning
till ovanstående bifaller motionen.
____________
Socialnämndens behandling
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 180822 att föreslå socialnämnden att i
yttrande till kommunstyrelsen föreslå att motionen ska avslås
Yrkande
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar att socialnämnden i sitt yttrande skall föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen med följande motivering:
”Eftersom kommunen inom ramen för ”vårdval vårdcentral” kan ansöka om
att drifta egen mottagning anser vi att om/när kommunen har en sjuksköterska
över som kan bemanna mottagningen ser vi det som en bra lösning”
Agneta Edvardsson (M) yrkar att socialnämnden i sitt yttrande skall föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen
Fredrik Pettersson (S) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta Närhälsan utifrån aktuell motion
Ajournering
Ajournering begärs och genomförs kl 10.32-10.39

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden ställer Hannyah Jörtoft (SD) och Agneta Edvardsson (M) yrkande och arbetsutskottets förslag under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt Hannyah Jörtofts (SD) och Agneta Edvardssons (M)
yrkande
Ordföranden ställer Fredrik Petterssons (S) tilläggsyrkande under proposition
och finner att socialnämnden beslutar enligt detta.
Protokollsanteckningar
Veronica Persson-Lilja (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Särskilt yttrande, protokollfört att lokalbefolkningen i Kvänum och Vedum har
önskat vårdmottagning i respektive tätort. Detta genom t ex lokalförening som
t ex Kvänum intresseförening
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6/2018.030

Remiss avseende samråd budget och
verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst
2019 - 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2019 – 2021
__________
Sammanfattning av ärendet
Remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen angående förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Tolkförmedling Väst.
Direktionen, Tolkförmedling Väst, beslutade 2018-06-01 att godkänna förslag
till budget och verksamhetsplan 2019-2021. Vidare beslutade direktionen att
förslaget till budget och verksamhetsplan ska översändas till förbundsmedlemmarna för samråd innan beslut fattas.
Förbundets budgetomslutning för 2019 är 205 448 tkr. Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster
och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en snitthöjning av
priserna med 2,5% för att nå en budget i balans.
Då kostnaderna för tolkförmedling är beroende på behovet är det svårt att
bedöma de ekonomiska konsekvenserna för Vara kommun vad gäller snitthöjningen på 2,5 %.
En tillbakablick på 2016 kan ge viss vägledning. Sammantaget för år 2016 betalade Vara kommun 1 561 tkr till tolkförmedling Väst. En snitthöjning med 2,5
% hade då motsvarat c:a 39 tkr.

Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Kommunstyrelsen
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6/2018.022

Yttrande över revisionsrapport ”Granskning
av styrning och uppföljning inom äldreomsorgen” PwC april 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. avge yttrande till kommunens revisorer över revisionsrapport från PwC
april 2018 ”Granskning av styrning och uppföljning inom äldreomsorgen, Vara
kommun”, enligt nedanstående förslag.
2. att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige för kännedom.
__________
Sammanfattning av ärendet
Vara kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning
av styrning och uppföljning inom äldreomsorgen. Revisorsgranskningen syftar
till att besvara revisionsfrågan:


Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig styrning och uppföljning av särskilda
boenden och hemtjänst?

Efter granskning har PwC konstaterat att Vara kommun delvis säkerställer en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av särskilda boenden och hemtjänst.
Revisionens bedömning grundar sig på de iakttagelser med efterföljande bedömningar som gjorts vad gäller de uppställda kontrollmålen. I revisionsrapporten framgår underlag för bedömningen samt förslag till rekommendationer
för att vidareutveckla rutinerna.
Nedan följer revisionens rekommendationer till socialnämnden och nämndens
kommentarer till dessa:
1. Gemensamma metoder för myndighetsutövningen behöver färdigställas.
Fastställda riktlinjer och rutiner finns och tillämpas i såväl myndighetsutövningen som verkställigheten. Rutinerna har kompletterats beträffande informationsöverföringen mellan verkställighet och myndighetsutövning gällande insatsernas uppstart.

Utdragsbestyrkande
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2. Kvalitetsledningssystemet behöver kompletteras med ett systematiskt sätt för utveckling av verksamheten.
Samtliga klagomål och synpunkter som lämnas in avseende socialnämndens verksamheter diarieförs av kansliet som vidarebefordrar till
berörd resultatenhetschef, denne utreder/behandlar/åtgärdar samt
återkopplar till synpunktslämnaren om önskemål finns. Tertialvis redovisas inkomna klagomål/synpunkter och åtgärder till socialnämnden.
3. Det måste säkerställas att rutinerna för hanteringen av avvikelser enligt socialtjänstlagen implementeras.
Vad gäller rutiner för hantering av avvikelser beslutade socialnämnden
(SN § 82, 2018) om riktlinjer omfattande klagomål/synpunkter, avvikelser LSS och SoL samt lex Sarah. Dessa implementeras under hösten
och börjar gälla 2019-01-01. Dessutom bifogas en ”Tyck-till blankett”
från biståndsenheten när utredning och beslut skickas till brukaren.
4. Systematiken kring arbetet med brukarundersökning och avvikelser samt synpunkter på verksamheten behöver stärkas så de används i arbetet med verksamhetsutveckling. För systematik kring avvikelser och synpunkter, se punkt
3. Resultatet av den årliga brukarundundersökningen redovisas för socialnämnden. Resultatenhetscheferna redovisar resultatet för medarbetarna, handlingsplaner utarbetas och följs upp för identifierade förbättringsområden. Vad rutinen kring brukarundersökningen beträffar har
den tillämpats under lång tid, dock behöver skriftliga rutiner för detta
utarbetas.
5. Efterföljandet av bestämmelser kring upprättande av genomförandeplaner måste säkerställas och en handlingsplan upprättas för detta.
Rutiner för upprättande av genomförandeplaner finns i föreliggande
”Rutiner för biståndshandläggning och verkställighet av beslut enligt
socialtjänstlagen” med tillhörande bilagor. Dessa rutiner kommer att tas
upp på möte med äldreomsorgens resultatenhetschefer som i sin tur
går igenom rutinerna med medarbetarna. På höstens träff med dokumentationsombuden kommer arbetet med upprättande av genomförandeplaner att fokuseras.
6. Personalens kompetens kring social dokumentation bör säkerställas.
För att stärka personalens kompetens arbetar äldreomsorgen med
dokumentationsombud. Träffar med ombuden genomförs vår och höst
då de får internutbildning med syftet att de ska kunna stötta sina kollegor i arbetet med dokumentation.

Utdragsbestyrkande
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7. Resursfördelningssystemet, inklusive tidsschabloner och bemanning på särskilda boende, bör utvärderas till sin rimlighet och funktionalitet.
Tidsschabloner tillämpas i hemtjänsten mot bakgrund av att ersättningssystemet ska likställa externa och interna utförare av hemtjänst.
Här genererar de olika insatserna tid som i sin tur genererar en summa.
Syftet är, som nämnts ovan, att externa utförare enligt lag om valfrihetssystem ska ersätts under samma förutsättningar som interna.
I de särskilda boendeformerna tilldelas resurser utifrån en fastställd
personaltäthet per plats, 0,52, äldreboenden och 0,69, demensboenden.
Den statiska resursfördelningen motiveras av att verksamhet som bedrivs dygnet runt kan vara svår att anpassa till ett rörligt system.
8. Följsamheten till årsarbetstidsavtal behöver säkerställas.
Vad gäller en gemensam tolkning av årsarbetstidsavtalet pågår ett samarbete mellan socialförvaltningen och HR-avdelningen.
9. För att säkerställa att det sammanlagda resultatet gällande brukarnas nöjdhet med
äldreomsorgen beaktas och ingår i kommande utvecklingsarbete, bör former för analysarbetet utarbetas.
Brukarnas nöjdhet med äldreomsorgen fokuseras ständigt i det dagliga
arbetet såväl i myndighetsutövningen som i verkställigheten.
IBIC innehåller ett antal kvalitetsindikatorer som handläggaren kommer att ställa frågor kring vid uppföljning hos brukaren. Återkoppling
kommer att göras till berörd chef. Detta utgör underlag för analys hos
berörda medarbetare.
Analysen kan fördjupas t. ex. av delårsrapporter, verksamhetsberättelse
och öppna jämförelser med syftet att förbättra och utveckla
Expediering av beslut
- Kommunens revisorer
- Kommunfullmäktige för kännedom
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6/2018.028

Yttrande över remiss avseende
” Överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen
(VGR) om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom
”Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”.
_____________
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till socialnämnden från kommunstyrelsen avseende
ovannämnda förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR.
Från och med 1 januari 2018 gäller lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Syftet med lagen är att göra patientens övergång till öppenvården trygg och säker.
Lagen reglerar:





Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den landstingsfinansierade öppna vården
Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna
Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.

Ärendebeskrivning
Vad gäller betalningsansvaret finns en tillfällig överenskommelse i Västra Götaland från 1 januari 2018 till 24 september 2018 då 2017 års regler gäller för
kommunernas betalningsansvar. En hantering som har gett tid för att arbeta
vidare med dialog och framtagande av förslag kring ekonomisk modell för betalningsansvar.
Föreslagen överenskommelse, som reglerar in- och utskrivningsprocessen i
Västra Götaland samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning, innebär
att betalningsansvaret för en kommun för inneliggande utskrivningsklara patiUtdragsbestyrkande
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enter, infaller om kommunen har ett genomsnittsvärde över 3,0 dagar under en
kalendermånad.
För psykiatrins del föreslås att nedtrappning för betalningsansvaret börja
2019-01-01. Förslaget innebär att under 2019 inträder kommunens betalningsansvar 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är
utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder en kommuns betalningsansvar efter 7 dagar. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller
somatisk vård.
Modellen för betalningsansvaret har varit utsänd på remiss och i sitt beslut
(SN § 32) föreslog socialnämnden kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget, vilket kommunstyrelsen beslutade (KS § 45) på sammanträde i april.
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats framförallt när det
gäller att processen kan se olika ut beroende på den enskildes behov.
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. Utvärdering av
överenskommelsen i sin helhet kommer att genomföras innan ställningstagande om ny överenskommelse efter 2020-11-30.
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR beslutade 2018-05-04 att rekommendera huvudmännen att anta överenskommelsen med tillhörande riktlinjer.
Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 2018-06-08 att rekommendera medlemskommunerna att anta ”Överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer”.
Beslutsunderlag
- Förslag till ”Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
och därtill hörande riktlinjer”.
Expediering av beslut
- Kommunstyrelsen
___________
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SN § 103

Anmälan delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden har tagit del av nedan förtecknade delegeringsbeslut.
__________
Sammanfattning
Socialnämnden har genom antagen delegeringsordning överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän.
Delegeringsbeslut
Nedanstående delegeringsbeslut har fattats av tjänstemän samt av arbetsutskottet avseende socialtjänstärenden
A18/934-1248

Beslut fattade av biståndshandläggare

B18/2023-2712

Beslut fattade av handläggare IFO

C18/97-114

Beslut fattade av färdtjänsthandläggare

D18/1112-1253

Beslut fattade av avgiftshandläggare

F18/44-75

Beslut fattade av ekonomichef

SNAU § 228-239,
247-254, 256-264

Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott
avseende socialtjänstärenden

______________
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SN § 104

Urval delegeringsbeslut
Beslut
Vid socialnämndens sammanträde skall beslut SN AU § 228 redogöras av delegat
_____________
Ledamot Mikael Hernborg (S) genomför urval ur fattade delegeringsbeslut
_____________
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SN § 105

Aktuellt från förvaltningen
Socialchef Ylva Morén informerar:
Antal tomplatser idag är 5 stycken
Sommaren har varit mycket varm och solskydd ska ses över på vissa boenden, i
första hand på Södergård inför kommande somrar.
Bemanningen under sommaren har i stort sett fungerat bra.
En utvärdering av sommaren ska göras tillsammans med bemanningsenheten
gällande tillgång av personal och vikarier mm
Fastighet- och tekniskas förvaltningar arbetar nu med att förbättra inomhusmiljön på vårdcentrum.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har haft inbrott
Utväg Skaraborg ska ge föreläsning till all personal som handlar om att förebygga våld den 17-18 september. Inbjudan finns på kommunens intranät för
den ledamot/ersättare som önskar närvara. Ingen ersättning utgår.
Statsbidrag, 750 000 kr, kan utgå för välfärdsteknik i äldreomsorgen och förvaltningen ska ansöka om detta och ska anordna en workshop kring lämpliga
områden för välfärdsteknik.
Samtliga enhetschefer, verksamhetschefer, MAS och stabs- och stödfunktioner
kommer att ha en kick-off dag den 30 augusti.
_____________
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Övrigt
Hannyah Jörtoft (SD) ställer fråga om kommunen kan stötta upp för de som
har assistans och ej får bidrag från försäkringskassan.
Socialchef Ylva Morén informerar att det finns ett ärende som inte är avgjort
än, personen ifråga får den vård den behöver.
________________
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