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Plats och tid

Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp 2017-09-13,

kl 08.00 – 12.15

Beslutande
Närvaro/Frånvaro
Ordinarie
N/F Tjänstgörande ersättare
Carina Torpenberg (M)
N
Tobias Svensson (S)
F Tore Emanuelsson (S)
Kent Hansson (M)
N
Annica Johansson (M)
F Monia Persson (M)
Tobias Leverin (C)
N
Rose-Marie Edvardsson (C)
N
Emma Andersson (S)
N

Övriga
deltagande

Utses att justera

Hans Ekensskär, socialchef
Pia Gidensmed, 1:e socialsekreterare
Anne Arvidsson, socialsekreterare
Johan Abrahamsson, socialsekreterare’
Linda Kartberg, socialsekreterare
Niclas Toll, familjebehandlare
Carina Arvidsson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Ann Fransson, sekreterare

Paragrafer
188-204
172
192
172-180
181-191
202
195-196
172-204

Rose-Marie Edvardsson (C)

Tid och plats för
justering
Medborgarkontoret, 2017-09-19, kl 09.00
Underskrifter

Sekreterare
Ann Fransson
Ordförande
Justerande

Carina Torpenberg (M)
Rose-Marie Edvardsson(C)

Paragrafer
172-204
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2017-09-13

Anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkontoret, Grästorp

Underskrift

Ann Fransson

Anslaget tas ner

2017-10-11
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Innehållsförteckning

§ 172-192

Personärenden, sekretess

§ 193

Tillfälligt alkoholtillstånd

§ 194

Tertialrapport 2, social verksamhet

§ 195

Avvikelser social verksamhet juni – augusti 2017

§ 196

Information om Synpunkter på förslag till Överenskommelse till Överenskommelse om samverkan mellan
Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande
och nödvändig tandvård.

§ 197

Arbetsskador och tillbud första halvåret 2017 i social
verksamhet

§ 198

IVO:s tillsyn av hem för vård eller boende för barn och
unga vid HVB Industrigatan 18 i Grästorps kommun

§ 199

IVO:s tillsyn av hem för vård eller boende för barn och
unga vid HVB Jon Jespersgatan 43 i Grästorps kommun

§ 200

IVO:s tillsyn av hem för vård eller boende för barn och
unga vid HVB Södergatan 45 i Grästorps kommun

§ 201

Integration – Nyanlända, ensamkommande barn

§ 202

Information om ”Scott Miller” – utvärderingsverktyget
Fit Outcomes som används i social verksamhet

§ 203

Budget 2018, social verksamhet

§ 204

Dialog kring extramedel avseende ökad sysselsättningsgrad
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Su § 193

Dnr 32-2017-00132
(Tillståndsenheten i Lidköpings kn:s dnr)

Tillfälligt alkoholtillstånd till allmänheten på Nossans Ljusfestival,
Grästorp
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622)
bevilja Magdalena Ahl Martinsson org: 710401-5966 tillstånd att servera
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Forshall
inom inhägnat område under Ljusfestivalen 2017-09-30 – 2017-10-07.
Serveringstid kl 18.00 – 24.00. Villkor: Förordnade vakter och värdar
enligt polisens tillstånd.
Beslutsunderlag

Tillståndsenhetens utredning
Ärendebeskrivning

Nossans ljusfestival har funnits i ett antal år. Formerna för festivalen är
det samma som tidigare år, alltså verksamhet med familjekaraktär på
Forshall under kvällstid. Alkohollagens krav på lagad mat och godkänd
serveringsyta är uppfyllt. Sökande har kunskaper i alkoholservering.
----

Beslutsexp:
Tillståndsenheten i Lidköping
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Su § 194

Dnr 239/2016

Tertialrapport 2, social verksamhet
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tertialrapport 2, social verksamhet
Ärendebeskrivning

Tertialrapport 2 avseende social verksamhet är en del av kommunens
totala budgetuppföljning för år 2017. Den kommunövergripande
tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.
----

Beslutsexp:
Kommunstyrelsen
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Su § 195

Dnr 58/2017

Avvikelser social verksamhet juni – augusti 2017
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse avvikelsestatistik 2017
Ärendebeskrivning

Beskrivning av inkomna avvikelser inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården under juni – augusti 2017 i Grästorps kommun lämnas av
medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Arvidsson.
Social verksamhet arbetar med systemet Alfa e-läkemedel vilket varit ett
stöd för verksamheten. Det är sällan patienterna får fel mediciner man
får rätt läkemedel och dos vid rätt klockslag som ges till rätt patient.
Ny förskrift och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS 2017:40) och Inspektionen för vård
och omsorgs föreskrift (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser
som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex
Maria) trädde i kraft 1 september 2017. Föreskrifterna förtydligar hur vi
ska hantera avvikelser och hur omfattande en utredning bör vara
beroende på allvarlighetsgraden.
----
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Su § 196

Dnr 294/2017

Information om Synpunkter på förslag till Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att remissvaret hanteras av socialchef och informationen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag

Förslag Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård
Remissvar Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård
Ärendebeskrivning

Ett förslag till överenskommelse som beskriver huvudmännens
gemensamma ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig
tandvård har tagits fram. En partssammansatt arbetsgrupp med
företrädare från kommuner i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen har tagit fram förslaget.
Västra Götalandsregionen, VGR, har enligt tandvårdslagen ansvar för
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Individer som har
rätt till nödvändig tandvård ska erbjudas munhälsobedömning och ges
möjlighet till god munhälsa. Detta förutsätter en god samverkan mellan
huvudmännen där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd
hos berörda verksamheter.
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland
och VGR ska parterna i en överenskommelse reglera samverkan,
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande
och nödvändig tandvård.
Samtliga kommuner i Västra Götaland samt berörda nämnder och
styrelser i VGR ges möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna
överenskommelsen om samverkan kring munhälsa innan 25 september.
Överenskommelsen kommer att bearbetas utifrån inkomna synpunkter
och överlämnas sedan till det politiska samrådsorganet (SRO) för
ställningstagande. Därefter återgår ärendet i respektive huvudmans
berednings- och beslutsprocess, för kommunerna via VästKom och för
VGR till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
---Beslutsexp: Socialchef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Su § 197

Dnr 318/2017

Arbetsskador och tillbud första halvåret 2017 i social verksamhet
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Sammanställning över arbetsskador och tillbud
Ärendebeskrivning

Vid sociala utskottets sammanträde 2017-03-15, § 76 fattades beslut om
att be personalfunktion om halvårsrapporter till sociala utskottet över
tillbud som gäller personalens mående t ex hur personal blir bemötta.
Personalspecialist Jessica Brattström har tagit fram en sammanställning
över arbetsskador och tillbud under första halvåret 2017 i social
verksamhet.
Arbetsskador och tillbud som sker på arbetstid eller på väg till eller från
arbetet ska anmälas och utredas. Arbetsskada avser en skada till följd av
ett olycksfall. Tillbud avser händelser som kunnat leda till personskada.
Personalenheten sammanställer samtliga anmälda tillbud och
arbetsskador.
Sociala utskottet diskuterar sammanställningen på sammanträdet och
konstaterar att man saknar information om samtliga verksamheter och
även om psykisk ohälsa.
----

Beslutsexp:
Socialchef
Personalspecialist
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Su § 198

Dnr 304/2017

IVO:s tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga vid HVB
Industrigatan 18 i Grästorps kommun
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Beslut daterat 2017-07-03, Inspektionen för vård och omsorg dnr 8.4.21287/2017-11 (vårt dnr 304/2017
Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2017-04-26 en
föranmäld inspektion vid HVB Industrigatan 18 i Grästorps kommun.
Fokus för tillsynen vid detta tillfälle var att granska ungdomarnas
trygghet och säkerhet utifrån personal och bemanning samt hantering av
avvikelser.
----
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Su § 199

Dnr 297/2017

IVO:s tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga vid HVB
Jon Jespersgatan 43 i Grästorps kommun
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Beslut daterat 2017-08-18, Inspektionen för vård och omsorg dnr 8.4.211093/2017-9 (vårt dnr 297/2017)
Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2017-06-20 en
föranmäld inspektion vid HVB Jon Jespersgatan 43 i Grästorps
kommun. Fokus för tillsynen vid detta tillfälle var att granska trygghet
och säkerhet för de inskrivna barnen, utifrån personal och bemanning
samt rutiner för klagomål och avvikelser.
----
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Su § 200

Dnr 298/2017

IVO:s tillsyn av hem för vård eller boende för barn och unga vid HVB
Södergatan 45 i Grästorps kommun
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Beslut daterat 2017-08-18, Inspektionen för vård och omsorg dnr 8.4.211073/2017-11 (vårt dnr 298/2017
Ärendebeskrivning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2017-06-20 en
föranmäld inspektion vid HVB Södergatan 45 i Grästorps kommun.
Fokus för tillsynen vid detta tillfälle var att granska trygghet och
säkerhet för de inskrivna barnen, utifrån personal och bemanning samt
rutiner för klagomål och avvikelser.
----
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Su § 201
Integration – Nyanlända, ensamkommande barn
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Socialchef Hans Ekensskär informerar om hur läget inom integration är
idag. Vi har skyldigheter att ta emot nya personer som hänvisas hit från
migrationsverket. Som det ser ut idag kommer ensamkommande
barn/ungdomar att komma även till Grästorp. Efter årsskiftet kommer
vi att behöva ytterligare lokaler för att tillgodose detta behov, vilket
betyder att vi kommer att behöva använda ”gröna villan”.
----
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Su § 202
Information om ”Scott Miller” – utvärderingsverktyget Fit Outcomes
som används i social verksamhet
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Familjebehandlare Niclas Toll informerar om och visar utvärderingsverktyget Fit Outcomes som används i social verksamhet.
Fit Outcomes är ett samtalsredskap för att påvisa förändringar för
klienten. I samband med samtal med behandlare, kring olika ämnen eller
upplevelser, fyller klienten själv i utvärderingen i Fit Outcomes. Vid
nästa samtalstillfälle fyller klienten i förändringen sedan sist, vilket
tydliggör förändringar. Verktyget passar inte alla men det fungerar
mycket bra för andra.
----
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Su § 203
Budget 2018, social verksamhet
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Social verksamhet har fortsatt sitt arbete med att planera verksamheternas kostnader och att hitta effektiviseringar. Flera projekt pågår för att
utveckla verksamheten och möta kommande behov, och att hitta det
mest optimala sättet att arbeta. Inom verksamheten har man kommit
fram till ett förslag till budget 2018 men under veckan har tillkommit
ökade kostnader för hyror, vilket gör att budgeten ännu inte är i balans.
Social verksamhet har i sin planering inför 2018 gjort stora neddragningar i många verksamheter. Det som nu återstår är att ytterligare ta
bort delar som är mycket kännbara för verksamheterna och kan göra att
verksamheten får problem längre fram. Det finns också vissa neddragningar som behöver längre tid för omställning för att inte bli ett problem för personal och/eller klienter, beroende på vad man väljer.
Sociala utskottet diskuterar medel för kompetensutveckling, vilket är en
viktig post som bör finnas kvar.
----
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Su § 204

Dnr 317/2017

Dialog kring extramedel avseende ökad sysselsättningsgrad
Sociala utskottets beslut

Sociala utskottet beslutar att
• lägga informationen till handlingarna
• föra ärendet vidare till budgetberedningen inför 2018 års budget.
Ärendets tidigare behandling

Sociala utskottet 2017-08-16, § 167
Beslutsunderlag

Önskad sysselsättningsgrad – Projektförslag – ”Extra medel”
Ärendebeskrivning

Social verksamhet har ett sparkrav resterande del av år 2017 och står inför en effektivisering i budget 2018. Sociala utskottet meddelar att det
finns en politisk vilja att genomföra projektet med ökad sysselsättningsgrad till anställda.
Vid sociala utskottets sammanträde 2017-08-16 beslutade sociala utskottet att be social verksamhet att göra en beräkning vad det innebär för arbetsgrupperna om man ökar sysselsättningsgraden.
På dagens sammanträde med sociala utskottet redovisar socialchef Hans
Ekensskär en utredning som beskriver vad olika alternativ kan betyda
för verksamheten och vad man kan få för pengarna. Social verksamhet
betonar att en viktig förutsättning ur ett både kvalitets- och ekonomiskt
perspektiv är att användandet av externa vikarier minskar i motsvarande
grad som medarbetarna önskar ökad sysselsättningsgrad. Nyckeln till en
sådan framgång är en mycket god logistik och personalplanering vilket
verksamheten anser bör skötas av en logistiker. Verksamheten förordar
alternativ 2 i beslutsunderlaget – Önskad sysselsättningsgrad – Projektförslag – ”Extra medel”.
Sociala utskottet är nöjda med redovisningen och vill att ärendet förs
vidare till budgetberedningen inför 2018 års budget.
---Beslutsexp:
Budgetberedningen

