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Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§15
Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för
justering
Sammanfattning

Upprop förrättas, justerare välj s och tid för justering bestäms. I tur att justera är Camilla
Josefsson (M) alternativt Mikael Bjuhr (C). Beräknad tid för justering är onsdag 27
februari 2019, kl16:00.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att välja Camilla Josefsson (M) tilljusterare och attjusteringen äger rum onsdag 27
februari 2019, kl16:00.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

Dnr SN 2018/00338

§16

Verksamhetsberättelse 2018- socialnämnden
Sammanfattning
Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2018 är upprättad.
Verksamhetsberättelsen omfattar redovisning av organisation, personal, ekonomi och
kvalitet på en förvaltningsövergripande nivå. Verksamhetsberättelsen innehåller också
verksamhetemas berättelser kring ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, hur de
under året arbetat med uppdrag och handlingsplaner samt viktiga händelser i verksamheten. Socialnämnden redovisar ett underskott med 22,6 mkr. De största avvikelserna
återfinns inom individ- och familjeomsorgens verksamhet för barn och unga samt inom
hemtjänstens verksamhet både inom bistånd och utförama. Flera åtgärder är sedan
tidigare vidtagna och planerade med anledning av resultatet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll2019-02-06 § 10.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-25.
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2018,
att ge förvaltningen i uppdrag att fortlöpande redovisa åtgärder för att få en ekonomi i
balans till socialnämnden, samt
att informera kommunstyrelsen om resultatet och redovisa åtgärder, enligt riktlinjer för
ekonomi styrning.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§17
Fördjupad information av verksamheterna i socialnämndens
verksam hetsberättelse 2018
Sammanfattning

Avdelningschef Christer Fransson kommenterar verksamhetsområde Hälso- och sjukvård i socialnämndens verksamhetsberättelse 2018. AvdelningschefMatbilda Isaksson
kommenterar verksamhetsområde Stöd och service och HR-partner Eva Umeland
kommenterar delen som gäller personal inom socialtjänsten.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerand~&hfJ

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§18

Dnr SN 2019/00036

Ändrade avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för
tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl,
receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Sammanfattning
Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt självkostnadsprincipen. A v gifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige, KF, 2016-02-1 O för
perioden 2016- 2018. Ett särskilt beslut avseende avgifter för elektroniska cigaretter
fattades 2017-06-14 med anledning av ny lagstiftning.
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om "Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter" (proposition 2017/18: 156). Avgifter för att täcka kostnaderna för detta,
enligt självkostnadsprincipen, är med i föreliggande förslag.
Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för perioden 2019 - 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet protokoll2019-02-06 § 6.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-30.
Socialtjänstens utredning 2019-01-29.
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att årsavgifterna för serveringstillstånd förblir oförändrade 2019 enligt tabell l,
att årsavgifterna för serveringstillstånd höjs, den rörliga delen, med l 000 kr i samtliga
nivåer för åren 2020- 2021 enligt tabell l,
att ansökningsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade för perioden 2019 2021 enligt tabell 2,
att ansökningsavgifter för tobakstillstånd införs enligt tabell 3,

att årsavgifter för försäljning av tobak fastställs till 7 000 kr per år 2020 - 2021 enligt
tabell 3, samt
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls
oförändrade enligt tabell 4.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§19
Information från förvaltningen
Sammanfattning

sektionschef Kerstin Windemo återrapporterar utvecklingen av externa placeringar barn
och unga och visar månadsvis statistik över antal placeringar i hem för vård eller
boende, HVB, enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga, LVU. Nämnden får information om nuläge och den fortsatta planeringen
framåt.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerand~s41

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 20

Dnr SN 2019/00046

Delrapport sociala investeringsfonden -förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019
Sammanfattning
2014 fick Socialtjänsten, Barn- och utbildning samt Kultur och Fritid i uppdrag av sina
respektive nämnder att ansöka om pengar ur kommunens sociala investeringsfond.
Uppdraget var att ansöka om pengar för ett arbete med förebyggande insatser riktat till
familjer. Arbetet resulterade i en ansökan om medel som fokuserar på; ett generellt
föräldrastödsprogram - ABC, samordning och utveckling av förätdrastödet genom
förät drastödssamordnare samt förätdrastöd genom FöräldraResursen. Delrapport 2018
om förstärkt och samordnat familjestöd redovisas nu socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-02-06.
Delrapport 2018- Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019, 2019-01-21.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att lägga informationen om Förstärkt och samordnat familjestöd 2015- 2019 till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 21

Dnr SN 2019/00035

Plock av varor
Sammanfattning
Plock av varor till brukare i ordinärt boende hanteras idag av Jakobs Matcenter, som
packar varorna, och transporten sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen. Avtalet med
Jakobs Matcenter sträcker sig ti1131 maj 2019. Avtalet går inte att förlänga.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet protokoll2019-02-06 § 9.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-29.
Förslag till samarbetsavtal.
Yrkanden
Stefan Skoglund (S) yrkar att socialnämnden tillägger att förvaltningen får påbörja
arbetet under förutsättning att kommunala rådet för äldre inte motsätter sig avtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden
beslutar bifalla förslaget.

Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Skoglunds (S) tilläggsyrkande och
finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att teckna samarbetsavtal om "plock av varor" enligt
förslag till krav/avtal,
att ge förvaltningen i uppdrag att se över avgiften för hemhandling, samt
att förvaltningen får påbörja arbetet under förutsättning att kommunala rådet för äldre
inte motsätter sig avtalet.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 22

Dnr SN 2019/00013

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018
Sammanfattning
Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast l mars varje år upprätta
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
• Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
• Vilka resultat som uppnåtts.
I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs det hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka
åtgärder och vilka resultat som uppnåtts avseende patientsäkerheten under 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll2019-02-06 § 4.
Socialtjänstens tjänsteskri ve lse 2019-01-24.
Socialtjänstens patientsäkerhetsberättelse med bilagor 2019-01-21.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna socialtjänstens patientsäkerhetsberättelse för 2018.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 23

Dnr SN 2018/00375

Remiss från regeringskansliet gällande betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter SOU
2018:77
Sammanfattning
Socialnämnden ser positivt på utredningen med anledning av som utredningen kommer
fram till att bristen på specialistsjuksköterskor urholkar hälso- och sjukvårdens möjligheter att säkerställa hälsa, lindra lidande och främja en värdig död.

Socialnämnden delar uppfattningen om att
• specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter bör definieras,
• vid ökad kompetens ska andra arbetsuppgifter följas och ökad lön,
• staten kan till fortbildning vidta krav,
• det inrättas ett VULF -avtal (Verksamhetsförlagd utbildning).
Socialnämnden delar inte utredningens uppfattning att det enbart ska finnas tre särskilda
områden för examina. Socialnämnden anser att det krävs fyra områden och det fjärde
ska vara distriktssköterska. Socialnämnden delar heller inte uppfattningen att särskild
behörighet för tillträde till specialistsjuksköterskeutbildningen kan utgöra ett hinder för
försörjningen av specialistsjuksköterska. Socialnämnden anser att det krävs yrkeserfarenhet i minst två år för att kunna tillgodogöra sig utbildningen till fullo.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll2019-02-06 § 5.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-28.
Socialtjänstens remissvar 2019-01-26.
Regeringskansliets remiss 2018-12-18.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att till utbildningsdepartementet avge remissvar 2019-01-26.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 24

Dnr SN 2019/00023

Kvalitetsberättelse 2018
Sammanfattning
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd "Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete" (SOSFS 2011 :9) innehåller bestämmelser för hur kvaliteten i verksamheten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Detta ska dokumenteras genom
en sammanhållen kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen ger också förslag till nya
kvalitetsområden till det kommande året och är underlag för verksamhetsutveckling på
verksamhets- och förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-06 § 2.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-22.
Kvalitetsberättelse 2018.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna upprättad kvalitetsberättelse 2018.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 25

Dnr SN 2019/00024

Kvalitetsuppföljningsplan 2019
Sammanfattning
Socialtjänsten har tagit fram en plan för kvalitetsuppfoljning for 2019. Planen beskriver
inom vilka områden som kvalitetsuppfoljningen ska ha fokus på under 2019. Områdena
är identifierade utifrån fjolårets genomförda kvalitetsarbete och hänsyn har tagits till de
forbättringsområden som har framkommit i kvalitetsberättelsen.

Återrapportering av genomforda kvalitetsuppfoljningar sker löpande till berörda
verksamheter samt vid några tillfållen per år till socialtjänstens ledningsgrupp och
socialnämnden. Det genomforda kvalitetsarbetet sammanfattas i en kvalitetsberättelse.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-06 § 3.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-01-23.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att anta socialtjänstens kvalitetsuppfoljningsplan for 2019.

Justerandes ~ig\li

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 26

Dnr SN 273207

Information från ordföranden
Sammanfattning

Ordföranden informerar om att nämnden fått en inbjudan från öppna förskolan, som vill
visa och informera om sin verksamhet. Ordföranden skickar ut ett förslag på datum för
ett gemensamt besök, så får de ledamöter som har möjlighet delta.
Socialchef Malin Krantz meddelar ändring av datum för socialnämndens styrkortsdagar
till 4-5 april, med övernattning. Hon återkommer med tider och program.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerandest'gn&J'

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 27

Dnr SN 2018/00005

Socialnämndens månadsmått 2018
Sammanfattning
För nämndens kännedom foreligger socialnämndens månadsmått, som är en månatlig
sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
Socialnämndens månadsmått december 2018.
Beslut
Socialnämnden beslutar

att lägga månadsmåtten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 28

Dnr SN 2019/00005

Socialnämndens månadsmått 2019
Sammanfattning
För nämndens kännedom föreligger socialnämndens månadsmått, som är en månatlig
sammanställning av volym och kostnadsutveckling inom socialtjänstens verksamheter.
Beslutsunderlag
Socialnämndens månadsmått januari 2019.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga månadsmåtten till handlingarna.

Justerandes'!~

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 29

Dnr SN 2019/00004

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 2019
Sammanfattning

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls
•
•
•
•
•
•
•

Förteckning över beslut av ordföranden 2019-02-19.
Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2019-02-11.
Förteckning över beslut av ordföranden 2019-02-08.
Förteckning över beslut av enhetschef2019-02-08.
Förteckning över beslut av l :e socialsekreterare 2019-02-08.
Arbetsutskottets beslut/protokoll2019-02-06.
Insänt yttrande till Folkhälsomyndigheten 2019-01-08 (SN 2018/351).

Beslut
Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna.

Justerandes sigtu;;J

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

§ 30

Dnr SN 2019/00003

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2019
Sammanfattning

För nämndens kännedom anmäls följande inkomna skrivelser
•
•
•
•
•
•

Beslut från IVO gällande tillsyn av ej verkställt beslut (SN 2017/238).
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-30 § 19 gällande Handlingsplan för psykisk
hälsa i Västra Götaland (SN 2018/31 0).
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-30 § 11 gällande öppna sammanträden (275850
dok).
Patientsäkerhetsberättelse - Kvalitetsberättelse 2018 - Tesia (SN 2019/31 ).
Patientsäkerhetsberättelse 2018- Team Assistans (SN 2109/32).
Samverkansavtal mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämnden och
VGR avseende ungdomsmottagning (SN 2109/34).

Beslut
Socialnämnden beslutar

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Socialnämnden

2019-02-20

Dnr SN 2019/00002

§ 31

Socialnämndens ärendebalanslista 2019
Inget att notera vid dagens sammanträde.
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Justerandes

Utdragsbestyrkande

