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Sn § 32

SN 2013/0043-751

Studiebesök på familjecentralen Pärlan:
Redovisning av förebyggande insatser för barn och familjer
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar informationen.
Bakgrund

En viktig del av kommunens arbete är stödet till barn och deras föräldrar. Socialnämnden är
därför inbjuden till ett studiebesök på familjecentralen Pärlan den 12 mars 2013. I samband
med detta ges en bredare information om vikten av och metoder för förebyggande insatser .
Informationen ges av IFO:s resursteam och förskollärare på familjecentralen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-02-21.
______________________________________________________
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Socialnämnden
Sn § 33

SN 2013/0023-702

Tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner tillsynsplanen för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl
för år 2013 i Mariestads Kommun.
Bakgrund

Kommunen ska enligt alkohollagen, 9 kap 2 § bedriva tillsyn över den som har rätt att servera alkohol. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Tillsynen omfattar förebyggande,
inre, yttre samt samordnad tillsyn.
I Mariestads kommun finns 33 stadigvarande serveringstillstånd. Varje objekt ska ha ett tillsynstillfälle per år. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten får även tillsyn vid varje ansökningstillfälle.
Kommunen och polisen har också tillsyn över detaljhandel med folköl. Alla som har anmält
försäljning eller servering av folköl bör vid minst två tillfällen om året få tillsynsbesök. Samordnad tillsyn sker tillsammans med andra myndigheter.
Förbyggande tillsyn menas det som kommunen gör genom informations- och utbildningsinsatser såsom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen,
nätverksmöten mellan myndigheten och branschen. Kommunen arbetar genom detta för att
sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället.
Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänst, skatteverket och kronofogden arbetar med att granska att den
som har serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig och
ekonomisk lämplighet. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete och genom remisser och underrättelser mellan berörda myndigheter.
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framförallt kvällar och nätter och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen.
Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga att kommunen tillsammans med
olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten gör
en gemensam tillsyn på serveringsstället. Resultatet av den yttre tillsynen kan leda till att tillsynsärenden inleds och att förnyade remisser skickas till berörda myndigheter samt till förslag på beslut om sanktionsåtgärder.
Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är nödvändigt och avgörande för att skapa en
trygg restaurangmiljö. Gemensamma krogkontroller förbättrar det förebyggande arbetet och
ökar stödet till restaurangerna.
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Samarbetet mellan olika myndigheter förenklar tillsynsbesöken på krogarna. Gemensam tillsyn är kraftfull och effektiv.
Chefen för IFO Elisabeth Olsson samt restauranginspektör Annica Bringsved har upprättat
ett förslag till Tillsynsplan för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl 2013.
Alkoholhandläggare Björn Claesson informerar om tillsynsplanen på arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och Elisabeth Olsson; 201302-01.
Mariestads kommuns tillsynsplan 2013 för serveringstillstånd och detaljhandel med folköl.
______________________________________________________

Expedieras till:
Alkoholhandläggaren Annica Bringsved
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
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Ansökan om permanent serveringstillstånd på Ekuddens Camping
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Nordic Camping & Resort AB, organisationsnummer
556618-9873, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker
och andra jästa alkoholdrycker på Ekuddens Camping, Ekudden, 542 45 Mariestad.
Tillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten med serveringstid kl 11.00 – 01.00.
Tillståndet avser även uteservering med samma tid.
Marcus Eklund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Nordic Camping & Resort AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) om att servera servera starköl, vin, spritdrycker andra jästa alkoholdrycker på Ekuddens Camping, Ekudden, 542 45 Mariestad. Tillståndet är avsett att gälla
året runt till allmänheten med serveringstid kl 11.00 – 01.00. Tillståndet avser även uteservering med samma tid.
Verksamheten är belägen på en campingplats strax utanför stadens centrum. Inga närboendestörningar finns. Servering sker till gäster på campingplatsen och övriga som besöker restaurangen.
Sökanden genom restaurangansvarig Isabell Ståhl har genomgått folkhälsoinstitutets kunskapsprov med betyget godkänd. Meny är inlämnad och hyresavtal finns. Samtliga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan och inget negativt har framkommit som diskvalificerar
sökanden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Marcus Eklund (S) yrkar avslag på ansökan om alkoholtillstånd.
Jan Hallström (FP) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets beslut.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av socialnämnden godkända
propositionsordning. De ledamöter som vill att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag röstar ja. De ledamöter som vill att kommunstyrelsen beslutar enligt Marcus Eklunds(S) yrkande röstar nej.
Justerandes signatur
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Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 1 nej-röst. Socialnämnden har därmed beslutat
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Hur respektive ledamot röstat framgår av bilagd omröstningslista, bilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och förvaltningschef Elisabeth
Olsson; 2013-02-22.
______________________________________________________

Expedieras till:
Nordic camping och resort AB
Alkoholhandläggare Annica Bringsved
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
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Gemensam alkoholhandläggning i Skaraborg – KAS
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningschefen för IFO i uppdrag utarbeta ett förslag till avtal
med Lidköpings kommun avseende handläggning, tillsyn och information inom
ANDT-ärenden (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) enligt regeringens direktiv. Avtalet ska gälla från och med 2013-04-01. Detta avtal ersätter nuvarande avtal om handläggning av alkoholärenden med Skara kommun som löper ut den 31 mars 2013.
2. Socialnämnden beslutar att kostnaderna för samarbetsavtalet med Lidköpings kommun
inte ska överstiga nuvarande eller förslagen kostnad för fortsatt samarbete med Skara
kommun.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen för IFO i uppdrag att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för att diskutera förutsättningarna för socialnämnden att överta tillsynen för tobak medicin och dopning. Socialnämndens förslag sker mot bakgrund av
regeringens direktiv om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47).
Emelie Olsson (V) samt Marcus Eklund reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Handläggning av alkoholärenden är en av socialnämndens uppgifter och den har under ett
antal år köpts från Skara kommun. Skara kommun har beslutat att säga upp avtalet och
därmed uppstår behov av en ny organisation.
Lidköpings kommun kommer den 1 april att erbjuda handläggning till Lidköping, Götene,
Grästorp och Vara kommuner. De har även erbjudit Mariestad att ingå. Övriga kommuner i
Skaraborg har utifrån detta samrått och föreslår att man inrättar en gemensam enhet förlagd
till Skara i enlighet med bifogad inriktning.
Förvaltningschef bedömer att det bredare alternativet med Skara i centrum ger en hållbar,
kompetent och effektiv handläggning och föreslår socialnämnden att besluta att följa föreslagen inriktning och ge förvaltningschef i uppdrag att förhandla och teckna avtal i enlighet
med denna.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott överlämnade ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.
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Behandling på sammanträdet

Björn Fagerlund (M) yrkar att socialnämnden ska ge förvaltningschefen för IFO i uppdrag
utarbeta ett förslag till avtal med Lidköpings kommun avseende handläggning, tillsyn och
information inom ANDT-ärenden (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) enligt regeringens
direktiv. Avtalet ska gälla från och med 2013-04-01. Detta avtal ersätter nuvarande avtal om
handläggning av alkoholärenden med Skara kommun som löper ut 2013-03-31.
Fagerlund (M) yrkar vidare att kostnaderna för samarbetsavtalet med Lidköpings kommun
inte ska överstiga nuvarande kostnader för samarbetet, eller förslagen kostnad för fortsatt
samarbete, med Skara kommun
Fagerlund (M) yrkar vidare att socialnämnden ska ge förvaltningschefen för IFO i uppdrag
att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för att diskutera förutsättningarna för socialnämnden att överta tillsynen för tobak, medicin och dopning. Socialnämndens förslag sker
mot bakgrund av regeringens direktiv om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47).
Jan Hallström (FP), Janne Jansson (S), Anita Ahl (M), Anna Stenlund (MAP), Margareta
Alexandersson (KD), Rune Skogsberg (C), May-Brith Jansson (C), Leif Johansson (S) samt
Eivor Hallén tillstyrker Fagerlunds (M) förslag till beslut.
Emelie Olsson (V) tillstyrker individ- och familjeomsorgschefens förslag till beslut vilket är
att förhandla och teckna avtal med en gemensam enhet förlagd till Skara kommun.
Ordförande Björn Fagerlund (M) ställer förslagen under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt eget yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson.
Inriktning för gemensam alkoholhandläggning i Skaraborg ”Kommungemensam alkoholhandläggning i Skaraborg ”KAS”; 2013-02-25.
Budget 2013 för kommungemensam alkoholhandläggning i Skaraborg; 2013-02-25.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
Miljö- och byggnadschef Lars Sylvén
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SN 2013/0040-752

Redovisning av projekt spelberoende
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner delrapporten och lägger den till handlingarna.
Bakgrund

Kommunerna i MTG saknade år 2010 kompetens kring spelberoende men stötte ständigt
på problematiken. Det gjordes därför en projektansökan till Folkhälsoinstitutet som beviljade MTG-kommunerna 960 tkr.
Projektet har utgått från beroendecentrum och utvecklingen har skett på fyra nivåer:
1.
2.
3.
4.

Förebygga
Upptäcka
Motivation
Behandling

Projektet är nu avslutet och alla planerade aktiviteter är genomförda. Projektet har kontinuerligt utvärderats och en delrapport har lämnats. Slutrapporten kommer under hösten då
man kan se effekterna över längre tid.
Så här långt är resultatet mycket bra med klienter som upplever att de fått mycket god hjälp
och därmed klarat av att minska eller sluta med spelandet.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-02-21.
Delrapport projekt spelberoende.
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
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SN 2013/0041-752

Slutredovisning projekt Mötesplatsen MTG
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Bakgrund

ESF beviljade år 2010 medel till ett treårigt projekt - Mötesplatsen MTG. Projektet är nu
slutfört i sin grundform men har beviljats att få använda ej förbrukade medel. Detta innebär
att projektet fortsätter fram till den 31/10 2013. Under de kvarvarande månaderna ska projektets erfarenheter, kunskaper och stöd till det sociala företaget överföras till kommunens
befintliga organisation.
Under projekttiden har en extern utvärderare följt projektet, lämnat delrapporter och nu
kommit med en slutredovisning. Slutrapporten visar att projektet i stor utsträckning har
fungerat i enlighet med projektansökan. De som deltagit i projektet har i många fall på ett
påtagligt sätt förbättrat sin livssituation socialt, hälsomässigt och ekonomiskt. Starkt bidragande orsaker till detta är projektdeltagarnas egen drivkraft, motivation och arbetsinsatser,
projektets metodik samt projektledarnas engagemang och kompetens.
I redovisningen ingår en socioekonomisk analys som visar på att i princip alla är vinnare på
projektet. Det är utvärderarnas uppfattning att de som har deltagit i projektet inte skulle ha
kunnat få ett lika kvalitativt och relevant stöd av de samverkande myndigheterna i deras reguljära verksamheter som de har fått i projektet. De medverkande kommunerna uppmanas
därför att reflektera kring och ta tillvara projektets erfarenheter.
Arbetsutskottets förslag

Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-02-21.
Rapport – ”Mötesplatser – en metod för att bygga socialt företagande genom empowerment”.
______________________________________________________
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Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
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SN 2013/0042-752

Ekonomi: Månadsavstämning februari 2013 för individ- och
familjeomsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska avstämningen för individ- och familjeomsorgsförvaltningen, februari, 2013.
Bakgrund

Socialförvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden. Utifrån
redovisat resultat föreslås inga åtgärder.
2013 års första avstämning redovisas den 12 mars.
Ekonomerna Annica Olsson samt Pia Möller redovisar månadsavstämningen för februari
månad år 2013 på socialnämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos efter februari månad år 2013 för individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
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SN 2013/0042-700

Ekonomi: Månadsavstämning februari 2013 för vård- och
omsorgsförvaltningen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska avstämningen för vård- och omsorgsförvaltningen, februari, 2013.
Bakgrund

Socialförvaltningen redovisar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningar av det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden. Utifrån
redovisat resultat föreslås inga åtgärder.
2013 års första avstämning redovisas den 12 mars.
Ekonomerna Annica Olsson samt Pia Möller redovisar månadsavstämningen för februari
månad år 2013 på socialnämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Prognos efter februari månad år 2013 för vård- och omsorgsförvaltningen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Ekonom Annica Olsson
Ekonom Pia Möller
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Svar på revisionsrapport - övergripande granskning av socialnämnden 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden noterar att nämnden inte behöver vidta ytterligare åtgärder med anledning
av kommunrevisionens rapport.
Bakgrund

Kommunrevisorernas uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna har utfört en övergripande granskning av socialnämndens verksamheter.
Syftet med granskningen är att göra en bedömning av om den styrning, uppföljning och interna kontroll som socialnämnden utövar är ändamålsenlig och tillräcklig.
Åtgärder

Revisorerna framför i sin rapport synpunkt på att socialnämnden bör ta initiativ till en modell för kostnadsfördelning av bemanningsenhetens kostnader. Kommunledningskontoret
ansvarar för bemanningsenheten och har framhållit att socialnämnden ska få kontinuerlig
uppföljning av kostnaderna.
I övrigt behöver socialnämnden inte, enligt rapporten, vidta några åtgärder.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-02-21.
Övergripande granskning, Socialnämnden.
______________________________________________________
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Kommunrevisionen
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Förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson
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SN 2012/0323-731

Svar på tillsyn på gruppbostaden Hagabergsvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag till skrivelse till Socialstyrelsen där
vidtagna åtgärder redovisas.
Bakgrund

Socialstyrelsen har genomfört tillsyn på gruppbostaden Hagabergsvägen och beslutat att
nämnden måste vidta vissa åtgärder.
Förvaltningschefen har redogjort för vidtagna åtgärder och dessa kommer att verkställas i
mars 2013.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg.
Beslut från socialstyrelsen.
Svar på ärende Dnr 9.1-51102/2012.
______________________________________________________
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SN2012/0324-731

Svar på tillsyn på gruppbostad Spolvägen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag till skrivelse till Socialstyrelsen där
vidtagna åtgärder redovisas.
Bakgrund

Socialstyrelsen har genomfört tillsyn på gruppbostaden Spolvägen och beslutat att nämnden
måste vidta vissa åtgärder.
Förvaltningschefen har redogjort för vidtagna åtgärder och implementering av ny social dokumentation är påbörjad.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg.
Beslut från socialstyrelsen .
Svar på ärende Dnr 9.1-51100/2012.
______________________________________________________
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SN 2013/0002-772

Riskanalys: Hög patientsäkerhet och god kvalitet inom vård och
omsorg i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ger förvaltningschefen för VoO i uppdrag att inarbeta ytterligare sjukskötersketjänster i förvaltningens förslag till budget för år 2014.
Syftet är att öka antalet sjuksköterskor i hemvården för att uppfylla Hälso- och sjukvårdslagen 28 § som säger att ledningen ska tillgodose hög patientsäkerhet och god kvalitet samt
främja kostnadseffektivitet.
Bakgrund

Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011 och betonar särskilt
hur viktigt det är att arbeta förebyggande. Det står i lagen att hög säkerhet inom hälso- och
sjukvården bygger på fungerande system som gör det lätt för personalen att arbeta säkert.
Vi har sedan dess arbetat med flera nya system för att säkra vår verksamhet, det gör avvikelser, brister och risker synliga. Det som tidigare endast dokumenterades i patientjournal behöver idag också registreras i andra system, detta för att vi i våra verksamheter ska kunna
arbeta systematiskt med patientsäkerheten. Registreringarna är viktiga och ska prioriteras i
lika omfattning som det patientnära arbetet, det är den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar enligt PSL.
PSL gav också vårdgivaren ett större och tyngre ansvar för att rapportera och utreda händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada, samt att ge patienter
och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet. Det utökade patientinflytandet ska också uppmuntra dem att lämna synpunkter. Patientsäkerhetsarbetet ska vara ett skydd mot vårdskador och stärka patientens ställning. Vårdgivaren ska
årligen sammanställa en patientsäkerhetsberättelse, ha ett fungerande rapporteringssystem
och tillsyn.
Läkemedelshantering är ett område som tar allt mer av den legitimerade sjuksköterskans tid,
det finns ett system (ApoDos) som innebär att läkemedel kommer dosförpackat från apotek
det är patientsäkert och enklare att kontrollera för oss. Västra Götalandsregionen gör bedömningen att det systemet är kostsamt och inte helt säkert, därav har receptförskrivningen
ökat och får då till följd att våra legitimerade sjuksköterskor får dela läkemedel i dosetter
något som är tidskrävande.
Slutsats:
Den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs av många olika lagar och föreskrifter ex. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763), Patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659), Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård (SOSFS 2000:1), Patientdatalagen, PDL (2008:355) och
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
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Av det som framgår i bakgrunden kan vi nu år 2012 se att de resurser vi idag har med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte räcker till för att följa nuvarande lagstiftningar.
Sedan 2011 har vi genom systematiskt arbete kunnat påvisa brister och upptäckt fler förbättringsområden än tidigare, nu behövs det mer resurser för att fortsätta det påbörjade patientsäkerhetsarbete att systematiskt rapportera och registrera men också för att gå vidare
med att dokumentera och återföra kunskap till verksamheten.
Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen har ett stort ansvar inom detta område
samtidigt som allt ansvar för det patientnära arbetet kvarstår som tidigare. Dessutom har vi
sedan några år sett att patienterna har ett större vårdbehov där är den legitimerade personalen mest lämpad för att ge en god och säker vård. Det är endast legitimerade sjuksköterskor
som får dela läkemedel i dosetter.
Enhetschefer för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen har gjort bedömningen
att 4 sjukskötersketjänster skulle ge resurser för att uppfylla nuvarande krav på patientsäkerhet.
Arbetsmiljön skulle också förbättras för den personal som idag har en pressad situation och
ofta känner sig otillräckliga både i arbetet med patientsäkerhet och i det patientnära arbetet.
I en nyligen gjord arbetsmiljöenkät framgår det att legitimerade sjuksköterskor trivs med sitt
arbete men upplever stress och frustration över att alltid behöva prioritera bort arbetsuppgifter som de enligt lagstiftning ska utföra.
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta om att äska medel hos kommunstyrelsen för
att inrätta 4 tjänster, legitimerade sjuksköterskor som tillskott i hemvården för att uppfylla
Hälso- och sjukvårdslagen 28 § som säger att ledningen ska tillgodose hög patientsäkerhet
och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet.
Ärendet återremitterades av socialnämndens arbetsutskott den 5 februari med uppdraget till
förvaltningen att ta fram mer information om hur det äskade behovet av fler sjukskötersketjänster ser ut i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Förvaltningen har i skrivelse daterad 21 februari gett sitt svar på den efterfrågade informationen.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socialnämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
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Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av MAS Carina Gustavsson och förvaltningschef VoO; 2013-01-02.
Skrivelse upprättad av MAS Carina Gustavsson och förvaltningschefen VoO; 2013-02-21.
______________________________________________________
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Socialnämndens mål för år 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden fastställer följande målområden för det fortsatta arbetet med nämndens
mål för år 2014:
Målområde 1: VoO
Alla brukare/kunder inom vård och omsorgsförvaltningen ska uppleva ett positivt och respektfullt bemötande. Målet är att resultatet ska vara minst i nivå med genomsnittet i Sverige.
Målområde 2: VoO
Öka antalet personer med en individuell arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden.
Målområde 3: VoO/IFO
All verksamhet inom socialnämnden ska vara kvalitetssäkrad genom kompetent personal.
Etappmål 2 (2014) : Ta fram kompetensutvecklingsplaner för personal inom Individ och
familjeförvaltningen och Vård och Omsorgsförvaltningen.
Målområde 4: IFO
Genom samordnade sociala insatser och pedagogiskt stöd ska inga elever i åk 1 - 9 bli
hemmasittare. Antalet vårddygn på institution för barn och unga (födda 1998 till och med
2007) ska minska.
2014 års etappmål: Antalet hemmasittare ska minska med 25 % och antalet vårddygn på institution ska minska med 5 %.
Målområde 5: IFO
Alla ungdomar som inte studerar på gymnasieskola och personer som får försörjningsstöd
ska följas upp, ges vägledning och vid behov erbjudas någon form av sysselsättning.
2014 års etappmål: Minst 80 % av alla ungdomar som inte studerar på gymnasieskola och
personer som får försörjningsstöd ska ha någon form av sysselsättning.
2. Socialnämnden ger förvaltningscheferna för IFO och VoO i uppdrag att ytterligare
precisera delar av målen så att de uppfyller kraven i målstyrningsmodellen (Specifika,
Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta).
Socialnämnden kommer att besluta om nämndens mål för år 2014 vid sammanträdet
2013-04-09.
Bakgrund

Socialnämndens förvaltningar har utarbetat fem förslag till socialnämndens mål för år 2014.
Arbetsutskottet diskuterade och lämnade förslag till revideringar/kompletteringar av förvaltningens förslag på sammanträdet.
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Arbetsutskottets förslag

Socialnämndens arbetsutskott överlämnade ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.
Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att revidera/komplettera förslaget till nämndens mål för år 2014 enligt de synpunkter som framfördes på sammanträdet.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Beslut om ”Regler för kurser och konferenser för förtroendevalda” KS 2012/0323
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Detaljplan för del av Sundet 5:1 m.fl. Torsö
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Detaljplan för Nolskogen Etapp 1, Mariestads tätort
______________________________________________________

Inbjudan kurs/konferens
Tylösandsveckan- Ungdomsarbetslösheten i fokus
Halmstad 13-14 maj 2013
______________________________________________________

Socialstyrelsen
Folder om rapport- Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom
eller sköra äldre- en systematisk översikt
Foldern tas med till sammanträdet
______________________________________________________

Temadag
Ansvaret för personer med neuropsykiatriska svårigheter och psykisk ohälsa
Stockholm 23 maj 2013
______________________________________________________

Kurs
Grundkurs i Offentlighet och sekretess
______________________________________________________

Kurs
Juridik för assistenter, handläggare och förtroendevalda i kommuner och landsting
______________________________________________________
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Konferens
Kan vårdskandaler stoppas genom bättre upphandling och avtal?
Halmstad 13 maj
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut om ”Organisatorisk placering av bemanningsenheten” KS 2012/0342
______________________________________________________
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