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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

Sid 3

SN § 55
Godkännande av dagordningen
Förslag till beslut
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i
nämnden.
Inger Gustavsson (L) anmäler ett extra ärende till dagordningen:
• Fråga om utbildning i bemötande
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

Sid 4

SN § 56
Socialförvaltningen informerar
Sammanfattning
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande:
• Inom hemtjänsten finns planer på att samlokalisera verksamheten och utöka samarbetet mellan chefer för att undvika stuprörsarbete. Detta bedöms vara positivt utifrån ett brukarperspektiv och kan leda till att man
kan spara in på både tid och kostnader.
• Hemtjänsten har installerat runt 125 nyckelfria lås inom hemtjänsten. Ungefär lika många fattas innan verksamheten är helt nyckelfri. Förvaltningen ser nu över möjligheten att använda statsbidrag för att färdigställa installationen.
• Kostnaderna inom hemtjänsten ses över och en internkontroll har inletts
av kommunens SAS/kvalitetssamordnare.
• Kommunen håller på att installera digitala signeringslistor genom programmet Appva. Dessa ska vara i bruk i maj och kommer att leda till en
ökad patientsäkerhet.
• Det har skett läkemedelsstölder i verksamheten. Säkerhetschefen är inkopplad i frågan. Det finns planer på att skaffa digitala medicinskåp som
kommer att logga vem som går in i skåpet.
• Idag köps korttidsvistelser enligt Lag med stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) externt från andra kommuner, vilket innebär en
kostnad om cirka 4,5 miljoner kronor om året. Det finns planer och förutsättningar för att skapa ett eget korttidsboende för LSS inom kommunen.
• Flytten till nya lokaler för individ- och familjeomsorg (IFO) pågår. Kostnaden för IT, brand och larm har visat sig bli större än tidigare beräknat.
• Covid-19-situationen är förhållandevis lugn i verksamheten. Personalen
kommer att få sin andra vaccindos i mitten av maj.
• En annons ligger ute gällande rekrytering av en anhörigsamordnare, vilket
kommer att finansieras genom statsbidrag i år. Initialt kommer tjänsten att
organiseras under socialchefen, då tanken är att anhörigsamordnaren är
till för samtliga verksamheter i förvaltningen.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

Sid 5

SN § 57
Information om åtgärder för att minska antalet medarbetare
som besöker brukare inom hemtjänsten
Sammanfattning
Michaela Hektor, enhetschef för hemtjänsten i Herrljunga centrum, och AnnMarie Olfwenstam, enhetschef för hemtjänsten i Ljung, informerar nämnden om
de åtgärder som görs för att minska antalet medarbetare som besöker brukarna
inom hemtjänsten.
Hemtjänsten består av tre hemtjänstenheter; Herrljunga tätort, Herrljunga landsbygd och Ljung. I grunden lägger enhetscheferna fyraveckorsscheman utifrån de
behov som finns och när varje personal ska vara i tjänst. Varje medarbetare ingår
och arbetar till största del i ett ordinarie arbetslag, men det finns en flexibilitet så
att medarbetare även kan röra sig till de andra arbetslagen.
En faktor som påverkar personalkontinuiteten är sjukfrånvaro, vilket leder till att
personal får flyttas från grundplaneringen. Även larm kan påverka kontinuiteten,
då dessa inte ingår i den dagliga planeringen. Den medarbetare som är närmast
brukaren som larmar åker vanligtvis till brukaren. En ytterligare faktor är rörlighet bland personal. I nuläget är många inom personalen föräldralediga eller studerar. Även budget och samplanering kan påverka. Sedan samplaneringen startades sker en större förflyttning av personal. Fördelen är att brukaren får möta en
mer van personal, men nackdelen att personalen inte alltid är känd för brukaren.
Slutligen är dubbelbemanning en faktor som påverkar personalkontinuiteten. När
en brukare är i behov av dubbelbemanning har personen ofta ett stort omvårdnadsbehov, vilket leder till många besök per dag.
Verksamheten arbetar aktivt med frågorna, bland annat gällande synen på sjukfrånvaro. Man vill också motivera personal att vidareutbilda sig till undersköterskor och skaffa aktuella delegeringar. I dagsläget har hemtjänsten många vikarier
som är i valideringsprocessen. Även introduktion för nyanställda är ett särskilt
fokus för att säkerställa en god och välkomnande introduktion med extra återkoppling efter några veckor i tjänsten. När det gäller dubbelbemanningar handlar
det om tunga insatser och det är viktigt att fördela ut dessa insatser för personalens skull. Det sker ändå en planering för att insatsen fördelas i respektive undergrupp inom personalen. Månadsvis sker en uppföljning enhetsvis rörande den aktuella personalkontinuiteten.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

SN § 58

Sid 6

DNR SN 62/2021

Rättelse av patientsäkerhetsberättelse 2020
Sammanfattning
På socialnämndens senaste sammanträde fastställdes patientsäkerhetsberättelsen
för 2020 (SN § 46/2021-03-30). Efter analys av resultatet i Palliativa registret avseende punkten ”avlidna med mänsklig kontakt i dödsögonblicket” framkom det
att ett fel uppstått i sammanräkningen av inrapporterat resultat. Ett mer positivt
resultat uppenbarades vid ny sammanräkning, då 85,7 procent av de avlidna visade sig ha haft någon person närvarande vid dödsögonblicket istället för tidigare
inrapporterade 39,3 procent. Arbetet med att höja närvarotalet ytterligare kommer att fortsätta under året för att nå rikets målvärde.
Nuvarande:

Verksamhet

Antal
registreringar
i palliativa
registret

Munhälsobedömning
sista
levnadsveckan

Ordinerat
ångestdämpa
nde vid behov

Närvarande vid
dödsögonblicket

Herrljunga kommun
2019

26

49,5 %

100 %

91,5 %

Herrljunga kommun
2020

28

53,6 %

82,1 %

39,3 %

-

90 %

98 %

90 %

Verksamhet

Antal
registreringar
i palliativa
registret

Munhälsobedömning
sista
levnadsveckan

Ordinerat
ångestdämpa
nde vid behov

Närvarande vid
dödsögonblicket

Herrljunga kommun
2019

26

49,5 %

100 %

91,5 %

Herrljunga kommun
2020

28

53,6 %

82,1 %

85,7 %

-

90 %

98 %

90 %

Målvärde

Rättelse:

Målvärde

Förväntat dödsfall

Förväntat dödsfall

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-08
Analys av siffror kring inrapportering från verksamhetschef daterad 2021-03-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

Sid 7

Fortsättning SN § 58
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden godkänner rättelsen och lägger den reviderade patientsäkerhetsberättelsen för 2020 till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Rättelsen godkänns och den reviderade patientsäkerhetsberättelsen för
2020 läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

SN § 59

Sid 8

DNR SN 75/2021

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
2021
Sammanfattning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa
vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av
annan kommun än hemkommunen.
VästKoms styrelse har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att för
egen del besluta om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun enligt nedan:
• Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma.
• Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma.
Hemtjänst
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års omsorgsprisindex (OPI)
Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under
2021 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är för 2021 satt till 710 kr/timma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-08
Tjänsteutlåtande från Västkom daterad 2021-03-09
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden antar Västkoms rekommendationer för ersättning för
hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens beslut
1. Västkoms rekommendationer för ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun 2021 antas..
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Boråsregionen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

SN § 60

Sid 9

DNR SN 85/2021

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och
LSS per 2021-03-31
Sammanfattning
Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SOL och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid
som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Totalt antal rapporter för kvartalet är 38. Av dessa är åtta insatser verkställda eller avslutade av annan anledning. Avbrott i verkställighet har rapporterats i tolv
ärenden. I nio av dessa avbrott är orsaken stängning av dagverksamhet på grund
av covid-19-pandemin. I övrigt finns tre beslut inom äldreomsorg avseende särskilt boende varav ett beslut har verkställts vid rapporteringstillfälligt, med en
väntetid på 3,5 månad. Inom individ- och familjeomsorg finns sju inrapporterade
ärenden, varav ett ärende avseende kontaktperson verkställts. Kvarvarande ej
verkställda beslut avser kontaktfamilj och kontaktperson. Inom LSS finns 17 inrapporterade ärenden för första kvartalet, varav sex är verkställda. För verkställighet i flertalet av de övriga ärendena behöver det finnas lämpliga personer eller
familjer som matchar brukarnas behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-0331
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
• Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej
verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 2021-03-31 till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per 202103-31 läggs till handlingarna (bilaga 1, SN § 60/2021-05-04).
______
Expedieras till:
Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

SN § 61

Sid 10

DNR SN 87/2021

Initiativärende avseende arbetsscheman inom vård och omsorg
Sammanfattning
Magnus Lennartsson (M) inkom inför socialnämndens senaste sammanträde med
en skrivelse med förslag till beslut om hur arbetsscheman inom vård och omsorg
kan planeras. Ärendet bordlades till kommande nämndsammanträde (SN §
52/2021-03-30).
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 52/2021-03-30
Skrivelse från Magnus Lennartsson (M) daterad 2021-03-30
Förslag till beslut
Magnus Lennartssons (M) förslag är att vid fastställande av arbetsscheman ska:
• Maximalt ett delat pass läggs ut på en fyraveckorsperiod (undantag kan
självklart göras om arbetstagaren så önskar och verksamheten så tillåter)
• Minst en sammanhängande ledighetsperiod på tre dagar i samband med
veckoslut finnas (undantag kan självklart göras om arbetstagaren så önskar och verksamheten så tillåter)
Kerstin Setterberg (KD) yrkar på att förslaget avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar
i enlighet med Kerstin Setterbergs (KD) förslag.
Votering begärs.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med Kerstin Setterbergs (KD) förslag
Nej = i enlighet med Magnus Lennartssons (M) förslag
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster finner ordförande att socialnämnden beslutar i
enlighet med Kerstin Setterbergs (KD) förslag.
(Voteringslista bilaga 1, SN § 61/2021).
Socialnämndens beslut
1. Förslaget avslås.
______
Reservation
Magnus Lennartsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

Sid 11

SN § 62
Fråga om utbildning i bemötande
Sammanfattning
Inger Gustavsson (L) lyfter frågan om politikerna i socialnämnden kan få en utbildning i bemötande av människor med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sandra Säljö, socialchef, meddelar att man i första hand kan hänvisa
till primärvården om någon mår psykiskt dåligt så att de får göra en professionell
bedömning. Om personen behöver stöd i vardagen kan personen hänvisas till biståndshandläggare. Det går alltid att fråga förvaltningen om hjälp då det finns
kompetens i verksamheten. Sandra Säljö, socialchef, tar med sig frågan och ska
skicka ut länkar med lättillgänglig information om bemötande som kan skickas ut
till nämnden.
Förslag till beslut
Inger Gustavsson föreslår att nämnden får en utbildning i bemötande av personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Inger Gustavssons förslag till beslut antas och finner att
så sker.
Socialnämndens beslut
1. Nämnden får en utbildning i bemötande av personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

Sid 12

SN § 63
Återrapport från kontaktpolitiker
Sammanfattning
Inger Gustavsson (L) informerar nämnden om sitt besök hos Emma Sjöberg, enhetschef verkställighet. Sedan verksamheten Träffpunkten lades ner finns många
fortsatta idéer om hur man kan arbeta med de personer som lider av psykisk
ohälsa.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

SN § 69
Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet
NR

Meddelandeförteckning

DNR

1

Domar inkomna under tidsperioden
2021-03-30 - - 2021-05-03

--

2

Protokoll från FSG 2020-04-29

SN 23/2021

3

KF § 38/2021-03-22 Rapportering av
ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS per 2020-12-31

SN 51/2021

4

KF § 39/2021-03-22 Fyllnadsval av
SN postlista
ledamot i krisledningsnämnden, ersät- 2021:7
tare i kommunstyrelsen samt ledamot
i socialnämnden

5

KS § 46/2021-03-22 GIS-strategi

SN postlista
2021:8

6

KS § 47/2021-03-22 Geodataplan

SN postlista
2021:9

Socialnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sid 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-04

SOCIALNÄMNDEN

Sid 14

SN § 70
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2021-03-30–
2021-05-03
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet
Nr

Delegationsbeslut

DNR

1

Delegeringsbeslut – IFO,
fattade under tidsperioden
2021-03-30 - - 2021-05-03

Lista på delegeringsbeslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

2

Delegeringsbeslut – bistånd,
fattade under tidsperioden
2021-03-30 - - 2021-05-03

Lista på delegeringsbeslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

3

Delegeringsbeslut – färdtjänst,
fattade under tidsperioden
2021-03-30 - - 2021-05-03

Lista på delegeringsbeslut förvaras
på socialförvaltningen, Torgg 4 A,
Herrljunga

Socialnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04
2021-04-13

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut1 enligt SOL och LSS 2021-03-31
SOCIALTJÄNSTLAGEN – SOL
Äldreomsorg

Typ av bistånd
Särskilt boende
Särskilt boende
Avlastning/växelvård

Individ
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Kön
Man
Kvinna
Kvinna

På grund av Coronapandemi stängning av verksamhet
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-03-17
Dagverksamhet
2020-04-06
Dagverksamhet
2020-04-24

Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen
Vuxen

Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Man

Funktionshinderomsorg
Typ av bistånd
Datum för beslut Datum för avbrott

Individ

Kön

Verk/avs.

Individ och familjeomsorg
Typ av bistånd
Datum för beslut Datum för avbrott

Individ

Kön

Verks/avs.

Kontaktfamilj
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktfamilj
Kontaktfamilj
Kontaktperson
Kontaktperson

1
2

Datum för beslut
2020-03-25
2020-08-31
2020-11-03

2020-06-17
2020-08-24
2020-09-18
2020-09-18
2020-10-14
2020-10-27

Datum för avbrott

2020-05-26

Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom

Pojke
Pojke
Kvinna
Pojke
Pojke
Pojke
Flicka

Verk/avs 2.
2021-01-11

2020-12-17

Beslut är, per definition, verkställda om verkställighet har skett inom 3 (tre) månader från beslutsdatum.
Datum för verkställt beslut eller avslutat av annan orsak vid datum för rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Bilaga 1, SN § 60/2021-05-04
2021-04-13
LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE – LSS
Handikappomsorg
Typ av bistånd

Korttidsvistelse
Ledsagarservice
Kontaktperson
Daglig verksamhet
Kontaktperson
Korttidstillsyn
Boende vuxna
Korttidsvistelse
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet
Personlig assistans
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse
Kontaktperson
Ledsagare
Korttidsvistelse
Boende barn och unga

Datum för beslut Datum för avbrott

2018-11-05
2019-02-28
2020-01-10
2020-03-31
2020-05-11
2020-06-24
2020-07-07
2020-08-06
2020-11-06
2020-11-19
2020-12-15
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-16
2020-12-18

I tjänsten
Heléne Backman Carlsson
SAS/Kvalitetssamordnare

2019-12-31

2020-07-31

Individ

Ungdom
Vuxen
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Ungdom
Vuxen
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom
Ungdom

Kön

Pojke
Kvinna
Flicka
Man
Kvinna
Flicka
Kvinna
Pojke
Man
Man
Flicka
Pojke
Pojke
Pojke
Flicka
Flicka
Flicka

Verks/avs.

2021-02-02
2021-01-10
2021-01-27
2020-08-01

2021-02-10

2021-03-22

Omröstningsbilaga 1, SN § 61/2021-05-04
Eva Larsson, Ordförande (C)
Anette Rundström, Vice ordförande (S)
Kitty Andersson, Ledamot (S)
Carina Fredriksen, Ledamot (S)
Anette Aleryd, Ledamot (L)
Magnus Lennartsson, Ledamot (M)
Jan Knudsen, Ledamot (Kv)
Ronnie Rexwall, Ledamot (Kv)
Kerstin Setterberg, Ledamot (KD)
Emma Blomdahl Wahlberg, Ledamot (C)
Alexander Strömborg, Ledamot (SD)

Armina Dzananovic, Ersättare (S)
Harry Nilsson, Ersättare (S)
Inger Gustavsson, Ersättare (L)
Göran Lindgren, Ersättare (M)
Börje Aronsson, Ersättare (Kv)
Diana Landén, Ersättare (Kv)
Erik Hjertén, Ersättare (KD)
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)
Torbjörn Holgersson, Ersättare (C)
Marita Einarsson, Ersättare (C)

Summa

Tjänstgörande

§ 61/2021 Kerstin Setterbergs
förslag (JA) mot Magnus
Lennartssons (M) förslag gällande
arbetsscheman (NEJ)

X
X
X
X

X
X
X
X

JA

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

NEJ

Avstår

X

X

9

2

0

