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Dnr SN 2014/054.050

Utvärdering av ”Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland”

Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar synpunkterna enligt tjänsteskrivelsen till Västkom för
vidare handläggning och samråd.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna
går ut den 31 mars 2016. Avtalet ska i god tid utvärderas av huvudmännen både
enskilt och i samverkan. Förslag från kommunerna på förändringar av nuvarande
avtal ska lämnas in till Västkom senast 22 december.
Jämför man dagens uppgifter och uppdrag för kommunens hälso- och sjukvård med
det beräknade underlaget för skatteväxlingarna som gjordes vid Ädel reformen
1992 så har kommunerna insatser ökat kraftigt och utvecklats mot alltmer
avancerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Slutenvårdsplatserna i Sverige har minskat med mer än 70 % sedan 1996.
Patienterna vårdas allt kortare tid på sjukhus. Utskrivningsklar betyder inte att
patienten inte har behov av stora medicinska insatser som spänner över många
områden. Redan idag förväntas kommunerna kunna ta emot alla personer oavsett
ålder med olika typer av vårdbehov såväl basala som avancerade. Det kan i
enskilda fall bli kostnader runt miljonen. Vi förväntas också stå för
utbildningskostnader och rekryteringar av kompetent personal. För patienter med
behov av specialistläkare ansvarar kliniker i slutenvården för den medicinska
vården eftersom det inte ingår i Närhälsans uppdrag men kommunen förväntas
sköta hälso- och sjukvården i hemmet. Det kommunala hälso- och
sjukvårdsansvaret ska enligt gällande lagstiftning följa primärvårdsnivå.
Skatteväxling som gjordes i samband med Ädelreformen gjordes på helt andra
förutsättningar och den tidens möjligheter till vård i hemmet. Den kan inte
jämföras med dagens vårdtekniska utveckling.
I samband med patienternas hemgång från sjukhusen har kommunerna stora
problem med brister i informationsöverföringen från sjukhuset och då framförallt
när det gäller läkemedelshanteringen. Bristen på läkare inom primärvården skapar
mycket merarbete för kommunens sjuksköterskor som också känner att dom
tvingas ta på sig ett alldeles för stort ansvar när stödet från läkare inte är
tillräckligt.
När det brister i en organisation påverkar det den andra och ger negativa effekter
på patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med synpunkter skickas ut med e-post
Beslutet skickas till Västkom
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2013/160.720

Revidering av handikappolitisk plan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att en revidering av den nu gällande
handikappolitiska planen görs och att socialnämnden som facknämnd får uppdraget
att genomföra revideringen och att kommunstyrelsen blir sammanhållande i det
förvaltningsövergripande arbetet.
Sammanfattning av ärendet
2007 antog kommunfullmäktige i Mellerud den nu gällande handikappolitiska
planen.
2013-05-15 diskuterades frågan i kommunala handikapprådet (KHR) och det
framfördes önskemål om att planen var i behov av revidering.
2013-08-20 fattade socialnämnden i Mellerud beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att planen och åtgärdsplanen skulle revideras. Frågan
återlämnades till socialnämnden för beredning.
2014-11-25 informerades kommunala handikapprådet att frågan skulle anmälas till
kommunstyrelsen för att starta upp arbetet med planen.
Beslutsunderlag
Tidigare beslut som rör planen samt handikappolitisk plan och åtgärdsplan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/166.050

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Mellerud
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger i uppdrag åt ordförande att underteckna samverkansavtal om
ungdomsmottagning mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland och Melleruds
kommun.
Sammanfattning av ärendet
Samverkansavtal om ungdomsmottagning finns sedan tidigare men uppdateringar
har gjorts.
Syftet med avtalet är att tydliggöra samarbetets omfattning och former samt
parternas ansvar. Avtalet syftar även till att ta tillvara på möjliga
samverkansfördelar.
Målet med avtalet är att utifrån ungdomars behov skapa förutsättningar för att
kunna planera och genomföra hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och
behandlande insatser med god kvalitet och med god tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Mellerud.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/249/040

Igångsättningsbeslut för investeringsprojekt – nyckelfri
hemtjänst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
genomföra projektet med nyckelfri hemtjänst.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna investering är att slippa den fysiska nyckelhanteringen bland
annat för att reducera risken för borttappade nycklar. Det finns även brister i
redovisningen av utförd tid och behov at att ta bort manuellt arbete vid redovisning
av tid som ska ligga till grund för avgiftsdebitering.
Målet är att slippa fysisk nyckelhantering, spara tid, samt att få träffsäkrare
registrering och mätning av tid.
Projektet beräknas upphandlas våren 2015 och starta hösten 2015.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2014/249/040

Igångsättningsbeslut för investeringsprojekt – datorer och
övrig IT-utrustning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
genomföra projektet datorer och övrig IT-utrustning.
Sammanfattning av ärendet
Ökat IT-användande för administrativa rutiner och dokumentation kräver fler
datorer i verksamheten. Syftet med investering är att utföra fler administrativa
rutiner och dokumentation med hjälp av IT-stöd.
Projektet beräknas genomföras med beställningar via IT-enheten succesivt under
2015.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning.

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/249/040

Igångsättningsbeslut för investeringsprojekt – sängar och
taklyftsystem
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att
genomföra projektet med sängar och taklyftssystem.
Sammanfattning av ärendet
Fler boende är i behov av lyfthjälpmedel inom särskilt boende.
Syftet är att underlätta personalens arbetsmiljö och ökad integritet för den enskilde
brukaren.
Projektet beräknas bli klart under första halvåret 2015.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning.

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/040.042

Verksamhetsuppföljning till och med november 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och ger i uppdrag till förvaltningschefen
att fortsatt bedriva verksamheten inom budgetram.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.
Förvaltningschefen har i uppdrag att vidta åtgärder eller föreslå åtgärder för att
bedriva verksamheten inom budgetram.
Förvaltningschefen fick förra sammanträdet i uppdrag att i möjligaste mån undvika
betaldagar för medicinskt färdigbehandlade. Lägesrapport ska lämnas till nämnden
månadsvis.
Prognosen redovisar ett överskott med ca 3 845 tkr. Jämfört med föregående
prognos är detta en försämring med ca 400 tkr. Orsak till försämringen är ökade
kostnader för utskrivningsklara, hemvården och personlig assistans/FSB. Prognosen
för de särskilda boendena bedöms bli ett ytterligare förbättra resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen, Kerstin Nordström, Patrik Tellander
9/12 socialnämndens utskott och presidie
Kerstin Nordström, Daniel Jensen
12/12 USD
Daniel Jensen
8/12 Miljö- och hälsoråd
Michael Melby
25/11 ”När vården flyttar hem”
Daniel Jensen, Michael Melby, Christine Andersson, Marianne Larsson,
Ann-Christin Larsson
15/12 Seminarie “Framtidens äldreomsorg”
Thomas Jubell
Återkoppling HVB verksamheten för ensamkommande
Ersättningsbelopp för utskivningsklara patienter i Västra Götaland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Delegeringsärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska
anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla
lämnad delegering.
Beskrivning av ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Vård och omsorg samt Stöd och service
Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt
LSS, november 2014.
Dom Förvaltningsrätten i Göteborg 28 november 2014 avslagen överklagan.
Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för november 2014.

Justerandes sign
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Dnr SN 2014/251.005

Framställan om översyn av organisationen avseende
välfärdsteknik/e-hälsofrågor
Socialnämndens beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att en översyn sker av organisationen
så att nuvarande och framtida behov av stöd, införande och underhåll av tekniska
tjänster som gäller välfärdsteknik/e-hälsofrågor kan tillgodoses inom kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Den kommunala sektorn genomgår stora förändringar för tillfället och då främst
inom området välfärdsteknik/e-hälsa. Det sker stora förändringar inom synen på
och behov teknik inom socialtjänstens område. För att kunna följa med i
utvecklingen behövs en helhetssyn på teknik och stöd för införande av ny teknik
och behovet är att kommunen som helhet ser över det behovet och tar hänsyn till
det när organisationen av kommunens införande, support och utveckling av
tekniska tjänster. Med teknik menas i första hand olika typer av välfärdstekniker,
exempelvis digitala trygghetstelefoner, dokumentation, uppföljning av
trygghetstelefontjänst, nya tjänster inom välfärdsteknik. Socialnämnden ska ta
ansvar för vård- och omsorg av äldre men saknar den tekniska kompetensen som
krävs för att kunna införa, underhålla och utveckla olika typer av välfärdsteknik.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 122

Nästa sammanträde
Socialnämndens beslut
Socialnämnden flyttar första sammanträdet med socialnämndens utskott till
kl 13:00 den 13 januari.
Sammanfattning av ärendet
Första sammanträdet med socialnämnden 2015 är planerat till den 12 januari för
att kunna välja ledamöter till utskottet och ha viss utbildning till den nytillträdda
nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Tack till medarbetare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden bifaller ordförande Daniel Jensens tack och tillönskan om en God Jul
till alla medarbetare.
Sammanfattning av ärendet
Ordförande tackar alla medarbetare i hela socialförvaltningens verksamheter för
goda insatser under det gångna året och mandatperioden å socialnämndens
vägnar. Det budskapet ska vidarebefordras via ledningsgruppen med tillägget om
en God Jul och ett Gott Nytt År!

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

