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Dnr SN 2016/106.705

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande om
socialsekreterarnas arbetsmiljö
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef Birgitta Bergh redovisar svaret som lämnas på tjänstemannanivå.
Yttersta ansvaret för arbetsmiljön är inte delegerat från kommunstyrelsen och
socialnämnden har därmed inte ansvar för arbetsmiljön.
Svaret kommer att behöva kompletteras bland annat vad gäller tidsplan.
Uppföljning av inspektionen kommer ske den 7 december 2016 vid ett besök av
arbetsmiljöverket.
Beslutsunderlag
Svar på inspektion 7 oktober 2016.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Michael Melby

Anita Augustsson
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§ 78

Kostnad per brukare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Linda Lagerblad från Ensolution AB redovisar översiktligt 2015 års resultat av
kostnad per brukare.

Michael Melby

Anita Augustsson
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Dnr SN 2016/073.042

Åtgärder för att reducera prognosticerat underskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen om att:
1. Fortsätta anställnings och inköpsstoppet under 2016.
2. Fortsätta med planeringen för avveckling av boendeverksamheten för
ensamkommande barn, Spera, med inriktningen att verksamheten upphört
senast 31/12 2016.
Socialnämnden beslutar att:
Begära ersättning av kommunstyrelsen motsvarande hyreskostnaden för 2016 för
lokaler på järnvägsstationen.
Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet per den 30/7 2016 utvisade ett prognostiserat utfall på minus 12,7
miljoner kronor i förhållande till lagd budget för 2016.
Utifrån ovanstående beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
reducera det prognosticerade överskridandet genom att
-Avveckla HVB Spera snarast med anledning av det minskande antalet
ensamkommande barn.
- Införa anställnings och inköpsstopp resten av året för socialnämndens samtliga
enheter, innebärande att ansvarsnivån flyttas från enhetschef till sektorschef.
- Att se över avgiftsnivåer, lokaldisponering, bilparken, daglig verksamhets LSS och
vakanshållning av fältsekreterartjänster.
För att minska det befarade underskottet för 2016 är de mest adekvata åtgärderna
att inköpsstopp och anställningsstopp, vilket i princip är genomfört utan beslut från
Socialnämnden. Vilken effekt det har är svårbedömt eftersom de inköp som
verksamheterna gör löpande inte är så omfattande. Anställningsstoppet skulle i
normalfall kunna ge effekt men idag är de flesta verksamheterna underbemannade
eller har vakanser som fylls upp av timvikarier eftersom det inte går att hitta fast
personal. Dessutom är situationen sådan i både hemvård och särskilda boenden att
vårdtyngden är stor och det är svårt att undvika att sätta in personal på tomma
rader. Trots detta prövas varje lucka innan tillsättning.
Förvaltningen betalar hyra på järnvägsstationen för café Rocket och utegruppen
med ca 300 000kr/år som inte har täckts av kommunala bidrag. Det var sagt vid
starten att verksamheten skulle vara hyresbefriad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen justeras omedelbart
Michael Melby

Anita Augustsson
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Dnr SN 2016/073.042

Prognos 3
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av prognos 3.
Socialnämnden begär ytterligare finansiering för 2016 med 10 mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens resultat mot budget bedöms i denna prognos till ett underskott på
10,2 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med prognos 2 med knappt 2,6 mnkr.
Det förbättrade resultatet beror till stor del på att de kostnadsökningar som
belastar individ- och familjeomsorgs insatser för det ökande antalet flyktingar kan
finansieras genom de ökade statsbidraget för detta ändamål. Vidare har kommunen
avsatt medel för extrasatsningar i lönerörelsen. Socialnämnden kan tillgodoräkna
cirka 750 tkr i ökat anslag för lönekostnadsökningar utöver ram. Bakgrunden till
detta är att i årets lönerörelse gjordes en satsning på personal med utbildning och
titulaturen undersköterska. Detta medförde att sektorn vård och omsorg fick ökade
personalkostnader utöver avsatt lönenivå. Sektorn stöd och service visar på ett
förbättrat resultat jämfört med tidigare prognoser med cirka 1 mnkr.
Förbättringarna beror på något färre beslut med egenfinansiering, ej tillsätta
vikariat fullt ut samt insatser på hemmaplan som bedöms falla väl ut.
För 2016 bedöms nettokostnaderna för insatserna riktade till barn samt vuxna inom
individ- och familjeomsorg överskrida budget med 2,4 mnkr. På grund av en kraftig
tröghet i att rekrytera bland annat socialsekreterare har sektorn ökade kostnader
för att klara bemanningen. Nettokostnaden beräknas till 3,6 mnkr.
Inom vård och omsorg har de särskilda boendeenheterna hanterat
överbeläggningar och ökat omsorgsbehov. Inom hemvården har antalet brukare
och utförda timmar ökat jämfört med 2015 och utöver planerade nivåer i budget.
Den ökade omfattningen motsvarar cirka 4,1 mnkr i ökade kostnader. Utöver detta
har hemvården haft ökade kostnader för förstärkning- och vikarierekrytering
genom bl.a. sommaravtal, ökade kostnader för fyllnads- och övertid.
Beslutsunderlag
Prognos och verksamhetsstatistik
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Paragrafen justeras omedelbart
Michael Melby

Anita Augustsson
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Dnr SN 2016/102.041

Ramförstärkning 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden begär inför 2017 ytterligare finansiering 8 190 tkr för följande
åtgärder:
IFO – Försörjningsstöd
IFO- kostnader för bemanning
Fagerlidshemmet – demensbemanning 20 platser
Fagerlidshemmet – bemanning för ytterligare fyra platser
Hemvård – anpassning till befolkningsökning
Ökade intäkter vård och omsorg
Stöd och service – minskat omsorgsbehov natt
Summa

3 000 tkr
2 000 tkr
1 500 tkr
1 200 tkr
1 840 tkr
-500 tkr
-850 tkr
8 190 tkr

Ovanstående finansieringsbehov förutsätter att kompensation för merkostnaderna i
lönerörelsen 2016, sammanlagt 757 tkr, finansieras i socialnämndens budgetram
för 2017.
Sammanfattning av ärendet
I samband med prognosarbete under 2016 har socialnämnden och förvaltningen
konstaterat att det sammantagna resultatet mot budget innebär ett underskott med
minst 10 mnkr. Orsakerna är i flera fall inte av engångs eller kortsiktig karaktär. I
ramtilldelningen för 2017 fick socialnämnden förstärkning med 5,5 mnkr. Två mnkr
av denna förstärkning ska användas till ändrad hantering fördelning av anslag
avseende ensamkommande. Resterande anslagsökning ska användas till
förstärkning inom individ- och familjeomsorg samt hemvård.
En ökad finansiering inför 2017 behövs avseende försörjningsstöd, bemanningskostnader socialsekreterare och ökat antal brukare inom hemvården. Vidare
hanterar kommunens särskilda boenden, med inriktning mot somatisk vård, allt fler
med demenssjukdomar. I normalfallen kräver demenssjuka en ökad omsorg.
Personaltätheten behöver av den anledningen förstärkas. Under 2016 har trycket
på platser i särskilt boende och korttidsboende har varit stort. Sektorn vård och
omsorg behöver också förbereda omställningen till det nya särskilda boendet på
Ängenäs. Förvaltningen föreslår att den lediga rumskapaciteten om fyra rum på
Fagerlidshemmet tas i bruk från 2017. De ökade kostnaderna kan socialnämnden
egenfinansiera genom ökade intäkter samt en omfördelning av anslag från sektorn
stöd och service. Ovanstående finansieringsbehov förutsätter att kompensation för
merkostnaderna i lönerörelsen 2016, sammanlagt 757 tkr, finansieras i
socialnämndens budgetram för 2017.
Beslutsunderlag
Socialchefens tjänsteskrivelse 2016-10-24
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen justeras omedelbart
Michael Melby

Anita Augustsson
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Mål för socialnämnden 2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta målen för nämndplanen för socialnämndens
verksamheter oförändrade från föregående år.
Redaktionella ändringar av målformuleringar kommer att göras av förvaltningen i
samråd med socialnämndens utskott men kommer vara innehållsmässigt
oförändrade gentemot nuvarande mål.
Sammanfattning av ärendet
Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget
och dess styrning av förvaltningen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Paragrafen justeras omedelbart
Michael Melby

Anita Augustsson
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Dnr SN 2016/101.705

Ej verkställda beslut tredje kvartalet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skicka redovisningen av
beslut ej verkställda inom tre månader till kommunstyrelsen och att redovisa som
delegeringsbeslut nästa sammanträde.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:
SoL, äldreomsorg
SoL, omsorg om personer med funktionsnedsättning
SoL, individ- och familjeomsorg
LSS, omsorg om personer med funktionsnedsättning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Michael Melby

Anita Augustsson
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Dnr SN 2016/072.770

Sammanställning Lex Sarah/Lex Maria för delåret
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlagen ska insatser i socialtjänsten vara av god kvalitet och
kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvärderas. Varje
kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda god och säker hälso- och
sjukvård.
Enligt kvalitetsledningssystemet ska uppföljningar med analys och eventuella
åtgärdsplaner genomföras halvårsvis och återrapporteras till socialnämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställning Socialförvaltningens Lex Sarah rapporter jan-jun 2016.
Sammanställning Socialförvaltningens avvikelser för hälso- och sjukvårdsuppgifter,
tryckskada, fallskada och medicintekniska produkter jan – juni 2016.

Michael Melby

Anita Augustsson
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Dnr SN 2016/190.700

Yttrande angående förslag om Dalslands sjukhus
Socialnämndens beslut
Socialnämnden avstyrker förslaget om samverkan mellan kommunerna och
praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt färdigbehandlade och
palliativ vård.
Socialnämnden beslutar för egen del att uppta dialog om platser och framtida
behov med närliggande kommuner.
Sammanfattning av ärendet
Kommittén för Dalslands sjukhus förslår i skrivelse ( Dnr.SN 2019/190 ) ställd till
Dalslands -och Vänersborgs kommuner att överlägga med Praktikertjänst om
förslag till nyttjande av Dalslands sjukhus för vård av medicinskt färdigbehandlade
och svårt sjuka.
Socialnämnden har fått skrivelsen för yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Kommittén för Dalslands sjukhus.
Beskrivning av ärendet
Kommittén för Dalslands sjukhus framför behovet av omvårdnad och rehabilitering
för medicinskt färdigbehandlade kombinerad med rehabilitering i olika former samt
för personer i behov av palliativ vård.
Dalslands sjukhus skall enligt förslaget erbjuda omvårdnad som en ”mellanstation”
innan hemgång till respektive kommun. Verksamheten ska bedrivas i nära
samverkan mellan Dalslandskommunerna och Praktikertjänst. Lämpliga lokaler för
ändamålet finns att tillgå samt tillgång till varmbassäng och närhet till
vård/jourcentral.
Socialnämnden har ansvar att i första hand tillgodose insatser för målgruppen äldre
inom den egna kommunen. För personer i behov av korttidsvård finns 16 platser
vid Bergs korttidsboende. Behovet av platser för målgruppen varierar över tid men
för närvarande är vår bedömning att behovet är relativt väl tillgodosett.
Den palliativa vården bedrivs såväl inom hemtjänst/hemsjukvård som inom våra
särskilda boenden. Verksamheten är relativt väl utbyggd och håller hög kvalité.
Socialnämnden finner förslaget om nyttjande av Dalslands sjukhus intressant men
bedömer för närvarande att det saknas förutsättningar att samverka om ytterligare
utökning av platser.
Michael Melby

Anita Augustsson
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Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Socialnämnden avstyrker förslaget om samverkan mellan
kommunerna och praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt
färdigbehandlade och palliativ vård.
Tilläggsförslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar för egen del att uppta dialog om
platser och framtida behov med närliggande kommuner.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslagen och finner att socialnämnden bifaller dessa.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Michael Melby

Anita Augustsson
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§ 86

Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Karin Nodin
18/10 Socialnämndens utskott och presidium
Michael Melby, Daniel Jensen
28/9 KPR/KHR
Michael Melby
5/10 Kommundialog HSN
24/10 Verksamhetsbesök hemvården Kroppefjäll
25/10 Dialog med KSAU

Michael Melby

Anita Augustsson
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§ 87

Delegeringsärenden och anmälan av beslut
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:
Serveringstillstånd för september 2016.
Följande beslut anmäls vid dagens sammanträde:
Dom Kammarrätten i Göteborg 26 september 2016 avslår socialnämndens
överklagan angående LVU ansökan.
Domar Tingsrätten i Vänersborg 8 september och 5 oktober 2015 ansökan särskild
förordnad vårdnadshavare.
Kommunfullmäktige § 98, 103, 105, 108, 28 september 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 329, 27 september 2016

Michael Melby

Anita Augustsson

