Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24

1 (17)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-15.30
Beslutande
Ledamöter

Ann-Gret Olsson (S) ordförande
Daniel Bergman (S)
Patrik Andersson (KOSA)
Jonas Wittink (MP)
Birgitta Floresjö (C)
Marie Karlsson (FP)
Tjänstgörande ersättare

Annika Winlöf (M) tjänstgörande för Barbro Wallin (M)
Övriga närvarande
Ersättare

Lars Ljungman (KOSA)
Anders Eriksson, (MP)
Tjänstemän

Malin Lindén Ohlsson, Förvaltningschef
Yvonne Jacobsson Arons, Verksamhetschef Stöd och omsorg, § 32-33
Torben Stenberg, Verksamhetschef Integration, §§ 32-33
Anna Eklund, Verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 32-33
Jenz Ek, ekonom, §§ 32-39
Karin Halvarsson, § 35
Justering
Justerare

Birgitta Floresjö (C)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2017-05-02, kl. 11.30

§§ 32-41

Underskrifter
Sekreterare

________________________________
Margareta Marjeta
Ordförande

________________________________
Ann-Gret Olsson
Justerare

________________________________
Birgitta Floresjö (C)
Justerare

Sida

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Anslag/Bevis

2017-04-24
Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24

Justerade paragrafer

Datum för anslags uppsättande

§§ 32-41

2017-05-02

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret Djurås

2017-05-24

Underskrift

________________________________
Margareta Marjeta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24
Dnr SN/2017:63/04

SN § 32
Ökat behov av korttidsplatser – Begäran om utökning av budget
2017
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1.

Socialnämndens budget för 2017 utökas med 1,2 miljoner kronor.

Socialnämndens beslut
1.

Socialnämnden beslutar att hålla det utökade platsantalet till och med
30 september 2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden lämnade förslag på beslut till budgetberedningen 2016 om
neddragning av korttidsplatser på Rödklövern från 16 platser till 10 platser
2017. Syftet var att få en budget i balans 2017. Under 2016 var efterfrågan
på korttidsplatser stor och platser köptes på Skönvik i Hedemora. Verksamheten hade också höga kostnader för medicinskt färdigbehandlade på
lasarettet på grund av platsbrist i kommunen. Trycket på korttidsplatser
förväntades minska när Solgården öppnades under november månad 2016.
På Solgården finns tre korttidsplatser som är mer anpassade för personer
med demensdiagnos.
Verksamhetsansvariga planerade i och med detta för en neddragning från
och med januari 2017. Nattpersonal har erbjudits andra tjänster och vakanta
tjänster under dagtid har tagits bort. En schemaförändring har gjorts där
färre personal är i tjänst. Sängar har också tagits bort. Under några få veckor
minskade antalet personer med behov av korttidsplats till 8–12 personer på
Rödklövern. Korttidsplatserna på Solgården har varit belagda sedan årets
början.
Behovet av korttidsplatser har dock fortfarande varit stort. Detta har
inneburit att Rödklövern varit tvungna att göra överbeläggningar, dels för att
kommunen inte ska få betalningsansvar på lasarettet och för att människor
inte ska fara illa i hemmet. Personal har rekryterats fram till och med
september 2017 då en ny utvärdering görs angående behovet av antal
korttidsplatser.
Den 1 mars 2017 tog ordförande i socialnämnden ett muntligt beslut om att
öppna sex platser igen, eftersom nämndens beslut inte kunde avvaktas.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24

SN § 32 Forts.
Finansiering
Socialförvaltningen äskar om utökning av budget 2017 med
1,2 miljoner kronor.
Tidigare beslut i ärendet
SN 160516 § 54
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
__________

Förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24
Dnr SN/2017:21/00

SN § 33
Verksamhetsrapport Socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapport Socialförvaltningen 2017-04-24 till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skriftlig rapport från socialförvaltningens verksamheter har sammanställts
och delgetts socialnämndens ledamöter inför dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, Socialförvaltningen, 2017-04-24, åtta sidor

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24

SN § 34
Socialnämndens ärendebalanslista
Socialnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inga ärenden har tillförts på socialnämndens ärendebalanslista eller föreslås
att avslutas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2017-04-21, en sida
Ärendebalanslista för socialnämnden, 2017-04-24, en sida

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24
Dnr SN/2016:148/04

SN § 35
Ekonomisk prognos 2017-03-31
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Prognos 2017-03-31 Socialnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens prognos för mars är 9,4 mnkr sämre än budget. De största
avvikelserna mot budget finns hos Särskilt boende, Administration IFO där
fortsatt behov av konsulter påverkar prognosen negativt och Heden, en
obudgeterad verksamhet på LSS.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2017-04-21, en sida
Prognos 2017-03-31 Socialnämnden
Protokollsutdrag
Ekonomiavdelningen
Ekonom, JE, KH
Kommunstyrelsen + handling
__________

Förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24
Dnr SN/2017:12/73

SN § 36
Kvalitet i särskilt boende – rekommendation från SKL
Socialnämndens beslut
1.

Anta rekommendation från SKL för arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre i Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fattat beslut att
rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta
rekommendationen för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende.
Rekommendationen är framtagen som ett stöd och ett verktyg i
kvalitetsarbetet.
Socialtjänstförordningen är sedan den 15 april 2016 förändrad. Regeringen
har förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt
boende för äldre.
SKL rekommenderar kommunerna att utvecklingen ska göras enligt fyra
punkter.
∙ Individuella behovsbedömningar av omsorg och tillsyn på natten.
∙ Planera utifrån individens behov med genomförandeplaner och
kontinuerliga uppföljningar.
∙ Ta fram en strategi för utveckling av digitaliseringens möjligheter.
∙ Stärkt ledarskap. Förvaltningsledningen tar aktivt ansvar för förbättringsoch kvalitetsarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2017-04-12, en sida
Meddelande från Styrelsen Nr 3/2017, 2017-01-20, två sidor
PM, Kvalitet i särskilt boende, 2016-12-15, 12 sidor
Lagrum
1 kap. 1 §, 3 kap 3 §, 4 kap 1 § samt 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
2 kap 3 § (2001:937)
Protokollsutdrag
Sveriges Kommuner och Landsting
Förvaltningschef
Verksamhetschef, vård och omsorg

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-24
Dnr SN/2017:73/70

SN § 37
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016
Socialnämndens beslut
1.

Lägga Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2016 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har som vårdgivare skyldighet i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659) att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Berättelsen ska beskriva:
 Hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens
olika delar under föregående år.


Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.



Vilka resultat som uppnåtts.

Enligt Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsledningssystem (SOFS 2011:9, 7 kap 1§) bör den som bedriver
socialtjänst och/eller verksamheter enligt LSS också årligen upprätta en
sammanhållen kvalitetsberättelse. Den berättelsen kan exempelvis beskriva:
 Hur arbetet med att säkra att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten i verksamhetens olika delar har bedrivits under föregående
kalenderår.


Hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten varit fördelade.



Hur risker har analyserats och hanterats.



Hur kvaliteten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats.



Hur rapporter, klagomål och synpunkter har hanterats.



Vilka förbättringar som ovanstående aktiviteter gett upphov till.



Vilka resultat som uppnåtts.

Socialchefen inom socialförvaltningen har sammanställt fakta i kvalitetsberättelsen och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har ansvar för den
del som handlar om patientsäkerheten. Vårdgivaren kan upprätta sin
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i samma dokument så länge det går
att utläsa de uppgifter som anges i patientsäkerhetslagen och i förskrifterna
och de allmänna råden.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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SN § 37 forts.
Socialförvaltningen i Gagnefs kommun har valt att presentera kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen i samma dokument.
Socialförvaltningen har till hjälp för att säkerställa arbetet med SOFS
2011:9 ett IT-baserat verktyg som heter QPR.
Beslutsunderlag
Kvalitets och patientsäkerhetsberättelse 2016, 2017-04-24, 43 sidor
Protokollsutdrag
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr SN/2015:1/00

SN § 38
Socialnämndens delegationsordning – revidering
Socialnämndens beslut
1.

Anta delegationsordning inom socialnämndens verksamhetsområde
med föreslagen revidering.

Ärendebeskrivning
Förslag på revideringar har presenterats avseende
följande ärendeslag i delegationsordningen:
1. Bistånd – vård utom hemmet
-Nr 1.14a, 1.15a och 1.24
7. Övrigt inom socialtjänsten; Överklagande, yttrande och anmälningar
m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter
- Nr 7.1, 7.2a, 7.4, 7.5
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, förslag på revidering av Socialnämndens i delegationsordning, 2017-04-24, utdrag ur delegationsordning, sidor 1-8, 11-13, 27
Tidigare beslut i ärendet
Sn 150401 § 1
Sn 160912 § 79
Sn 161121 § 109
Sn 170213 § 16
Protokollsutdrag
Socialförvaltningen + handling
Kommunikationsavdelningen/intranet C.S + handling
Kommunsekreterare + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24
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Dnr SN/2017:64/70

SN § 39
Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporten till handlingarna samt överlämna den till
kommunfullmäktige och revisorer.

Ärendebeskrivning
Kommunen har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdagen till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in
avbrott i verkställigheten om beslut inte verkställts på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Rapporteringen ska till tillsynsmyndighet, kommunens revisorer och
fullmäktige en gång per kvartal. Skyldigheten att rapportera gäller beslut i
alla verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL). Omsorg om äldre och
funktionshindrade (ÄO och OF), individ- och familjeomsorgen (IFO) samt
beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
När ett beslut verkställs, som tidigare rapporterats som ej verkställt, ska
nämnden anmäla detta till tillsynsmyndigheten och revisorerna. Datum för
verkställighet ska då anges. Det ligger i nämndens intresse att underrätta
tillsynsmyndighet och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare
granskning.
Sammanfattning av rapportering - 1:a kvartalet 2017
IFO:
Gynnande beslut
Avbruten
Skäl
verkställighet
Kontaktperson 161209
Annat

OF:
Gynnande beslut

Avbruten
Skäl
verkställighet
Kontaktperson 161201 Tackat nej
Ledsagare 161201
Tackat nej

Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Verkställt

Avslutat

Verkställt

Avslutat

170405
170405

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24
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SN § 39 forts.
ÄO:
Gynnande beslut

Avbruten
verkställighet

Särskilt boende 150524
Särskilt boende 160407
Särskilt boende 160407
Särskilt boende 160502
Särskilt boende 160616
Särskilt boende 161020
* 151229, 160426, 161209, 170224
** 160720
*** 161101
**** 170216

Skäl
Tackat nej*
Tackat nej**
Tackat nej**
Tackat nej***
Tackat nej****
Annat skäl

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 2017-04-11, två sidor
Lagrum
16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL)
Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
Revisorer
__________

Kommunsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Verkställt

170302
170302
170327

Avslutat

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24
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SN § 40
Rapporter
Socialnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Sammanfattning
1.

Plan Budgetprocessen 2018

Ärendebeskrivning
En plan för budgetarbetet har tagits fram, där datum för budgetberedningens
sammanträden framgår. En sådan plan måste ha en viss flexibilitet, och kan
behöva justeras. Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera
tidsplanen.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 170404 § 44
Plan Budgetprocessen 2018, Ekonomiavdelningen, 2017-03-13, två sidor
Dnr: SN/2017:59/04 KS/2017:60/04
2.

Föranmälan – Inspektion gällande arbetsmiljön för första linjens
chefer

Underlag
Brev, Arbetsmiljöverket, 2017-03-22, fyra sidor
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsmiljön för första linjens chefer inom
vård och omsorg över hela landet 2015-2017. Avsikten är att förebygga
ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden.
Arbetsmiljöverket kommer att inspektera arbetsmiljön för era enhetschefer inom LSS.
Dnr: SN/2017:53/02
3.

Migrationsverket – Färre personer anvisas till kommuner under
2017

Underlag
Skrivelse, Migrationsverket, 2017-03-27, två + tre sidor
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-24
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SN § 40 forts.
4.

Ombyggnation av före detta kommunhus, Björbo 26:12

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har fattat beslut 2017-03-30 att bygga om plan 1 i före
detta kommunhuset, Björbo 26:12 för att tillskapa bostäder åt nyanlända
flyktingar.
Underlag
Protokollsutdrag, Tn 170330 § 15
Dnr: TN/2017:51/28
5.

Avsiktsförklaring mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet
och Sveriges Kommuner och Landsting om kompetenshöjning i
äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Ärendebeskrivning
Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren, och
efterfrågan ser inte ut att minska. De kommande tio åren behöver över en
halv miljon nya medarbetarerekryteras till kommuner, landsting och
regioner. Parterna behöver mot bakgrund av detta gemensamt verka
för att trygga kompetensförsörjningen genom att attrahera fler
medarbetare till dessa yrken.
Underlag
Avsiktsförklaring, Sveriges kommuner och Landsting, 2017-03-09, två sidor
6.

Verksamhetsberättelse för Lovisgruppen/Lovismottagningen
2016-01-01 – 2016-12-31

Underlag
Verksamhetsberättelse 2016, Lokal vård i samverkan (Lovis), 2017-04-24,
fyra sidor
Dnr: SN/2017:74/70

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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SN § 41
Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till individ- och
familjeomsorgsutskottet, ordförande och tjänstemän enligt antagen
delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområden.
Delegationsbeslut ska fortlöpande redovisas till socialnämnden.
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Delegationsbeslut
39-2017-5, Utökning av platsantal på korttidsavdelningen Rödklövern
40-2017-5, Ifou § 22; Bistånd till barn och ungdom i form av vård i familjehem
41-2017-5, Ifou § 23;Bistånd till barn och ungdom i form av vård i familjehem
42-2017-5, Ifou § 24; Ansökan om vård i familjehem
43-2017-5, Ifou § 25; Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs
44-2017-5, Ifou § 26; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
45-2017-5, Ifou § 27; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
46-2017-5, Ifou § 28; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
47-2017-5, Ifou § 29; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
48-2017-5, Ifou § 30; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
49-2017-5, Ifou § 31; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
50-2017-5, Ifou § 32; Klagomål från enskild – yttrande till IVO
51-2017-5, Ifou § 33; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida
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SN § 41 Forts.
52-2017-5, Ifou § 34; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
53-2017-5, Ifou § 35; Övervägande om vård utom hemmet fortfarande
behövs
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Delegationsbeslut (IFO-verksamheten) 20 mars 2017-23 april 2017
kronologiskt utdrag ur Procapita (förvaras i socialkontorets arkiv)
• Delegationsbeslut (ÄO) 20 mars 2017-23 april 2017
• Delegationsbeslut enligt LSS och SoL (LSS/psykiatriverksamheten)
20 mars 2017-23 april 2017
Beslutsunderlag
Lista, Redovisning av delegationsbeslut Socialnämnden,
31-2017-5 – 53-2017-5, 170424, tre sidor
Tjänsteutlåtande, Socialförvaltningen, 170424, en sida

Justerare

Utdragsbestyrkande

