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§ 58 Dnr 2017/00002  

Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Beslutsunderlag 

Kallelse 2017-08-16 
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§ 59 Dnr 2017/00132  

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård i Gävleborg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Projektarbetare Kaisa Nilsson informerar om överenskommelsen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg som 

börjar gälla 2018-01-01; 

Målet för hela utskrivningsprocessen är att en patient, när alla samverkat och 

tagit sitt ansvar för planering, skrivs hem samma dag som patienten är 

utskrivningsklar oavsett vilken boendeform patienten har eller behöver. 

Patienter ska vara på sjukhus när de behöver det av medicinska skäl. Syftet 

med nya lagstiftningen och Gävleborgs överenskommelse är att främja en 

god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde. Den ska främja 

utskrivning från sluten vård när läkaren bedömt att patienten är 

utskrivningsklar. 

Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter. 

- vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation 

- patientens och närståendes synpunkter och resurser tas tillvara genom en 

kontinuerlig och god dialog 

- patientens samtycke och delaktighet är grundläggande för samverkan 

Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser 

ur ett helhetsperspektiv för den enskilde. Förhållningssätt mellan 

överenskommelsens parter: 

- positiv samspelskultur råder 

- tillit till varandra präglar möten och kontakter på alla nivåer 

- förtroende finns för varandras kompetens 

- insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte till den enskilde 

- lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet 

Överenskommelsen omfattar hanteringen utifrån lag om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gällande: 

- Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut 

från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den 

kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. 

- Hur insatserna ska planeras för enskilda i en samordnad planering (SIP) 

som efter utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter inom 

aktuella verksamheterna. 
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Optimal planeringssituation för varje unik individ eftersträvas. 

- Kommunens ersättningsskyldighet för vissa utskrivningsklara patienter.   

 

Samverkan vid utskrivning omfattar patienter i alla åldrar som är inskrivna i 

sluten vård på länets samtliga sjukhus. 

Den nya lagen omfattar även patienter som vårdas enligt lag om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård 

 (LRV). I dessa två tvångslagstiftningar kvarstår gällande delar via 

förvaltningsdomstol kring utskrivningsprocessen. 

Utöver denna överenskommelse finns annan gällande lagstiftning och ett 

antal gemensamma avtal, överenskommelser samt rutiner som styr delar av 

samverkan t.ex. kring särskilda målgrupper och specifika processer. 

Dokumenten finns publicerade på samverkanswebben med hemsideadress: 

www.regiongavleborg.se/samverkanswebben 

 

 

http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben


 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(13) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2017/00044  

Delårsbokslut januari-augusti 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet, januari-augusti 2017 och lämnar 

över den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott på 450 tkr. 

Nämnd och stab prognostiserar ett budgetöverskott på 750 tkr. Överskottet 

förklaras av att det bl.a. är två stycken som är långtidssjukskrivna samt att vi 

håller nere kostnaderna. 

Individ och familjeenheten prognostiserar ett budgetunderskott på 3 250 

tkr. Personalkostnader för socialsekreterare antas bli lägre än budgeterat (1 

000 tkr). Största kostnaderna är placeringar av vuxna, barn och unga samt att 

ser vi en ökning av försörjningsstödet och har runder årets åtta månader 

överskridit årsbudgeten.  

Ensamkommande verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott på  

1 000 tkr.  

Omsorgsenheten prognostiserar ett budgetunderskott på 250 tkr. 

Anledningen till budgetunderskottet är kostander för utredningar. 

Omvårdnadsenheten prognostiserar ett budgetöverskott med 2 500 tkr. Här 

är det personalkostnader inom hemtjänsten som antas bli lägre än budgeterat 

och intäkterna inom hemtjänsten som förväntas bli högre än budgeterat. 

Sjukfrånvaro  

När det gäller förvaltningens sjukfrånvaroutveckling i förhållande till 2016-

08—2017-08 är sjukskrivningarna över 60 dagar är i stort sett oförändrad 

och antalet kortidssjukskrivningar har förändrats obetydligt.  

Beslutsunderlag 

Delårsannalys som innefattar verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser, 

prognos, måluppfyllelse och framtid, samt måluppfyllelse med analys. Samt 

tjänsteskrivelse 2017-09-14, Urban Sundström 

 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret, 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr 2017/00130  

 Revidering av delegeringsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

1. anta reviderad delegeringsordning 

2. godkänna tillägget enligt förslag i delegeringsordningen 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande delegeringsordning är antagen av socialnämnden 2004-03-17, nu 

har den setts över och behöver dels revideras och även göras ett tillägg 

Fördelning av fondmedel. Varför detta tillägg har tillkommit är att det finns 

två fonder som socialnämnden förvaltar över och utbetalningen av 

avkastningen har socialnämnden ansvar för. Dessa fonder finns: 

Gyllengården 
Karin och Anders Anderssons minnesfond där testamentet säger att 

utdelning ur fonden får ske med årsbelopp som motsvarar avkastningen av 

fonden från föregående och förslag till utdelning skall lämnas av hemmets 

(Gyllengården) förtroenderåd till sociala centralnämnden (Sn). Fondens 

ändamål är till underhållning och förströelse på ålderdomshemmet 

Gyllengårdens boendevårdtagare.  

Sunnangården 
Fredrik Karlsson fond där säger testamentet att utdelning ur fonden ska ske 

årligen till ett belopp lika med utdelad ränta. Den som har hand om 

åldringsvården (Sn) får även bestämma huru egendomen skall förvaltas. 

Fondens ändamål är att medel ska tillfalla åldringsvården i Alfta socken och 

den som nu har hand om denna (Sn) skall varje år ge något av värde, efter 

vad kassa finnes då till den som har haft det genom en blombukett med 

present. 

Enligt detta så är det socialnämnden som bestämmer om hur avkastningen av 

dessa fonder ska fördelas ut. Förslaget är att nämndsekreterare får fördela 

dessa fondmedel för att förkorta handläggningstiden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till ny delegeringsordning och delegeringsordning som gäller nu, 

samt tjänsteskrivelse 2017-09-15, Urban Sundström 

 

Beslut skickas till 
Maria Hedström 
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§ 62 Dnr 2017/00133  

Information om Vändplatsens verksamhet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Susanne Olars informerar om Vändplatsens verksamhet. 

Vändplatsen är en lågtröskel/öppen verksamhet. Detta innebär att personer 

som har en beroendeproblematik, psykiska funktionshinder/nedsättningar 

eller har behov av ett socialt sammanhang är välkommen till verksamheten. 

På vändplatsen får besökarna använda sina kreativa/skapande sidor i olika 

sysselsättningar/aktiviteter, likväl som man bara kan komma in på ett besök 

för att fika och få träffa och möta andra människor. 

Vändplatsens öppettider är alla vardagar mellan 9:00 – 12:00 och två dagar 

13:30 – 16:00.  
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§ 63 Dnr 2017/00001  

Information fån socialförvaltningen 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. förvaltningschef Urban Sundström informerar:  

*Att det är i dagsläget en som väntar på erbjudande om lägenhet i särskilt 

boende, det finns13 lediga lägenheter. 

*Annonserat efter enhetschef på IFO med en sökande. 

*Även annonserat efter två enhetschefer på omsorgsenheten med fyra 

sökande som kallats på anställningsintervju och MAS med fyra sökande 

även där är alla kallade till anställningsintervju.   

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(13) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2017/00054  

Anpassning 2018-2020  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anpassa med att avveckla 14 platser på det 

särskilda boendet Lärkan-Svalan i Alfta 

 

Beslutsgång 

Centerpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om att avveckla 14 

platser på det särskilda boendet Lärkan-Svalan.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden den 2017-08-23 beslutades det om att ta bort ett särskilt 

boende motsvarande 14 lägenheter. Nu har ett förslag tagits fram om att göra 

anpassningen med att avveckla det särskilda boendet Lärkan- Svalan 

helårseffekten med denna anpassning beräknas bli 5 300 tkr 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-09-14, Urban Sundström 

 

Beslut skickas till 

Urban Sundström 
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§ 65 Dnr 2017/00131  

Medarbetarundersökning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Tf. socialchef Urban Sundström redogör för resultatet av 

medarbetarundersökningen 2017.  
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§ 66 Dnr 2017/00004  

Delegeringsbeslut 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 

tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Besluten 

skall redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att 

socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står 

det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut: 

*Beslut om försörjningsstöd (sekretess) 

*Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (sekretess) 

*Tillsvidareanställningar 

*Ledighetsansökningar 
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§ 67 Dnr 2017/00003  

Meddelande 2017 

Sammanfattning av ärendet 

A. Uppsägning av avtal gällande Camp Timsbo 

 


