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3 februari 2015

Till ledamöterna i

socialnämnden
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kännedom

_________________________________________________________________________

Kallelse till socialnämndens sammanträde:
Datum: Tisdagen den 10 februari 2015
Plats: Bornholm plan 4, Rådhuset, Visborgsallén 19
Ordinarie ledamot som inte kan delta på sammanträdet anmäler detta till Karl Risp som
kallar in ersättare. Telefon 20 43 66 eller e-post karl.risp@gotland.se

_________________________________________________________________________
Lokaler för förmöten kl 08.00-09.00
 (S),(V) och (MP), Dagö
 (M), (C) och (FP), Ösel

Dagordning
Justeringsledamot i tur:
Lisa Kalström (S)

Ärenden
1. Socialdirektören informerar
Informationspunkt utan bilaga.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner informationen.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator_son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

1

1 (7)

Socialnämnden

2 (7)

Region Gotland

Ekonomiärenden
2. Årsredovisning för 2014
Bilaga skickas senare per e-post och tas med i pappersformat till förmötet.
3. Åtgärder för att få kvittera ut medel till budget för 2015
Bilaga tidigare utsänd i tillägget dagordning för arbetsutskottet, ärende 11. SON/Au § 2.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna och
planerade åtgärder för få en budget i balans 2015.
Sammanfattning
Den ekonomiska prognosen för 2015 pekar mot ett underskott på drygt 30 miljoner
kronor (inklusive buffert) jämfört med budgeten. Underskottet finns framför allt
inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård. På grund av detta har
regionstyrelsen ställt som krav att socialnämnden måste redovisa åtgärder mot
underskottet för att få kvittera ut medel för 2015. Förvaltningen har lämnat en
sammanfattning över vidtagna och planerade åtgärder till regionstyrelsen.
4. Upphandling. Särskilt boende i Burgsvik
Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 6. SON/Au § 3
Förslag till beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av
särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen i Burgsvik.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämnden beslutade 2007 att upphandla driften av särskilt boende
i Burgsvik. Attendo Care AB vann upphandlingen och har från och med 1 september
2009 ansvarat för driften av verksamheten. Avtalet går ut 31 augusti 2016.
Förvaltningens bedömning är att verksamheten bedrivs med god kvalitet enligt de
kvalitetskrav som nämnden ställt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att en
ny upphandling genomförs för särskilt boende i Burgsvik.
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Tema: Missbruks- och beroendevård
5. Information. Beroendeverksamheten i socialförvaltningen
Informationspunkt utan bilaga.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning
6. Återremiss. Överenskommelse. Missbruks- och beroendevård
Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 14-57. SON/Au § 5
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden
och socialnämnden avseende missbruks- och beroendevård.
Sammanfattning
Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den
13 juli 2013 införs en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma
överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol,
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Syftet
med lagändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen.
Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick i under 2014 i
uppdrag att gemensamt upprätta en överenskommelse om samarbete i fråga om
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopningsmedel (SON § 52/2014, HSN § 343/2014). Överenskommelsen ska klargöra omfattningen av och innehållet i den verksamhet som
parterna skall bedriva samt parternas uppgifter och ansvar.
På socialnämndens sammanträde 4 december 2014 återremitterades ärendet för att
förtydliga hur överenskommelsen förhåller sig till de bilagor som hänvisas till i
överenskommelsen. Ett klargörande finns i bifogad tjänsteskrivelse.

Övriga verksamhetsärenden
7. Överenskommelse socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden –
läkarmedverkan
Bilaga tidigare utsänd i kallelse till arbetsutskottet, sid. 8-13. SON/Au § 4.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa den reviderade överenskommelsen med hälso- och
sjukvårdnämnden avseende läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård.
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Sammanfattning
En överenskommelse mellan socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdförvaltningen om
läkarmedverkan har funnits sedan 2006.
I ett förslag till reviderad överenskommelse har den enskildes tillgång till läkarresurs
gjorts mer likalydande, oavsett boendeform, i de fall där socialnämnden har hälsooch sjukvårdsansvar. För korttidsenheten i Visby med palliativa vårdplatser föreslås
utökad läkartid. Vid läkarbrist ska kontinuitet för socialnämndens patienter
prioriteras. Ansvarsfördelningen gällande läkemedelsgenomgångar, läkarnas informationsansvar samt betalningsansvar för förbrukningsartiklar ordinerade av stomiterapeut och uroterapeut har tydliggjorts.
8. Förslag till utbildning i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga utsänd i tillägget dagordning för arbetsutskottet, ärende 12. SON/Au § 12.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar till distriktssköterskeföreningen på Gotland och lämnar det som
sitt.
Sammanfattning
Distriktssköterskeföreningen på Gotland har kommit in med skrivelse till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden med ett förslag till utbildning i öppen
hälso- och sjukvård. Bakgrunden är bristen på distriktssköterskor och att föreningen
ser ett stort behov av utbildning för att säkerställa bemanningen i de olika verksamheterna i framtiden.
9. Internremiss. Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd till evidensbaserad praktik
för god kvalitet i socialtjänsten
sid. 8-28
Bilaga
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på remiss om plan för
långsiktig stöd- och samverksansstruktur till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Ledningskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar arbetat fram ett förslag
på långsiktig regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling. En slutrapport
med förslag på fortsatt vidareutveckling av den regionala stöd- och
samverksansstrukturen har remitterats till socialnämnden för yttrande.
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Socialförvaltning ställer sig positiv till idén med långsiktig plan för stöd- och
samverkansstruktur i Region Gotland. Samverkan kring identifierade målgrupper är
nödvändigt för att klara behov och ekonomi i framtiden.
Socialförvaltningen kan dock se att införandet av nya nätverk och inrättandet av nya
tjänster och arbetsformer är kostnadsdrivande i ett initialt skede och att dessa
kostnader inte ryms inom ramen för befintlig budget.
Socialförvaltningen anser att ansvaret för den nya organisationen bör placeras under
ledningskontoret för att säkra det regionala och koncernövergripande perspektivet.
Det är av vikt att Region Gotland lyfter välfärdsfrågorna och arbetar utefter bästa
tillgängliga kunskap.
10. Utdelning av stiftelsemedel 2014
Bilaga

sid. 29-31

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av utdelade stiftelsemedel 2014.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag beslutat om fördelning av
stiftelsemedel för år 2014. Ansökningsblanketter till de olika stiftelserna och informationsblad som innehåller information och instruktioner för den sökande finns
tillgängliga för allmänheten på Region Gotlands hemsida. Serviceförvaltningen
ansvarar för den ekonomiska redovisningen av samtliga stiftelser inom Region
Gotland.




Annonsering om möjligheten att söka medel ur Gotlands kommuns sociala
samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse, och Nanny och Dika Åkermans
donationsstiftelse har gjorts under året.
Ansökningarna har bedömts utifrån de kriterier som finns för respektive
stiftelse, samt utifrån de uppgifter som den sökande lämnat. Barnfamiljer har
prioriterats. Behovet för varje sökande har prövats individuellt. Kostnader för
arbetstid och material under 2014 har debiterats stiftelserna.

11. Generell fullmakt för regionjuristerna
Bilaga

sid. 32-34

Förslag till beslut


Socialnämnden förordnar chefsjuristen Jan Olsson och regionjuristen Patrik
Pettersson att var för sig såsom ombud företräda socialnämnden inom Region
Gotland inom nämndens ansvarsområde. Med undantag för rätt att ta emot
delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i
rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på
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nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande
medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de
tillfällen, då socialnämndens rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara
ifråga, densamma iakttaga och bevaka.


Detta fullmaktsförordnande gäller i ärenden som påbörjas hos socialnämnden
efter det att protokollet över förordnandet justerats.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har efter valet 2014 utfärdat en ny generell rättegångsfullmakt för
regionjuristerna så att de ska kunna företräda regionen i rättegångar med mera.
Det förekommer i lag att nämnder, till exempel socialnämnden, har egen processbehörighet. Vidare har fullmäktige i reglementen beslutat att respektive nämnd har
sin egen processbehörighet. Därför utfärdade socialnämnden
en motsvarande generell fullmakt för regionjuristerna under förra mandatperioden.
Även denna fullmakt bör omprövas och nytt beslut fattas.
12. Ej verkställda beslut
Bilaga

sid. 35-37

Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 31 december 2014 enligt SoL 4:1 och LSS 9§ till
regionfullmäktige och regionens revisorer.
Sammanfattning
Socialnämnden har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum till IVO (Inspektionen för vård och omsorg),
regionens revisorer samt regionfullmäktige. Skyldigheten omfattar även att rapportera
in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet. Socialförvaltningen har rapporterat 49 beslut som inte har
verkställts inom tre månader. I 18 av ärendena är orsaken resursbrist.
13. Socialförvaltningens organisation
Bilaga

sid. 38

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har under 2014 planerat för en organisationsförändring som
genomfördes vid årsskiftet.
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14. Delgivings- och anmälningsärenden
Bilaga bifogas.

sid. 39

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delgivningarna.
15. Delgivning av individutskottets beslut
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner delgivningen av individutskottets beslut §§ 814-874 för
2014 och §§ 1-59 för 2015.
Sammanfattning
Socialnämndens individutskott fattar beslut i individärenden enligt socialtjänstlagen
(SoL), LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lagen om
vård av missbrukare i vissa fall) och LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) på delegation från nämnden.

Övrigt
16. Övriga ärenden

Björn Jansson
ordförande
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Protokoll

Au § 1

Socialdirektören informerar

Au § 2

Åtgärder för att få kvittera ut medel till budget för 2015

Au § 3

Upphandling. Särskilt boende i Burgsvik

Au § 4

Överenskommelse socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden – läkarmedverkan. Återremiss.

AU § 5

Överenskommelse. Missbruk och beroendevård

Au § 6

Uppdrag och kvalitetskrav. Familjebehandling

Au § 7

Uppdrag och kvalitetskrav. Familjehemsplacering

Au § 8

Uppdrag och kvalitetskrav. Jourhemsplacering

Au § 9

Uppdrag och kvalitetskrav. Jourhem för föräldrar och barn

Au § 10

Uppdrag och kvalitetskrav. Kontaktfamilj

Au § 11

Riktlinjer för erbjudande av lägenhet i särskilt boende

Au § 12

Förslag till utbildning i öppen hälso- och sjukvård

Au § 13

Övriga frågor
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Protokoll

Plats och tid

Rådhuset, Visborg, kl 09:00 – 11:25

Beslutande

Björn Jansson (S), ordförande
Monika Eriksson (V)
Inger Olofsson (C)
Lena Stenström (MP)
Margareta Persson (M)

Övriga

Tjänstemän SOF: Marica Gardell socialdirektör, Marianne Haglund, nämndsekreterare, §§ 1-13, Anna-Lena Gutedal,
ekonomichef, §§ 1-3

Justerare

Inger Olofsson, (C)

Justeringens
plats och tid

Visby den 26 januari 2015

Paragrafer:

SON/Au §§ 1-13

Underskrifter
Marianne Haglund, sekreterare

Björn Jansson, ordförande

Inger Olofsson, justerare

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-01-22

Datum för anslags uppsättande:

2015-01-27

Förvaringsplats för protokollet:

Socialförvaltningen, Visborg, Visby

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift:

______________________________

9

2015-02-17

Socialnämndens arbetsutskott 22 januari 2015

Protokoll

SON/Au § 1
Socialdirektören informerar
Arbetsutskottets förslag till beslut


Socialnämnden godkänner informationen.

Bokslut 2014
När alla fakturor för 2014 har räknats med blir det ett underskott på drygt 30 miljoner
kronor för socialnämnden. Underskottet beror till stor del på volymökningar, det vill
säga att behovet av socialförvaltningens tjänster/insatser har ökat mer än planerat under
året. Underskottet beror inte på personalökningar. De största kostnadsökningarna har
skett inom insatser enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade),
insatser för äldre samt inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Störst har kostnadsökningarna varit inom IFO, 9,5 %.
De besparingar som socialnämnden har gjort har haft effekt, men på grund av de stora
volmökningarna blir det fortfarande ett underskott.
Förnyelsepriset
Socialförvaltningen har anmält sex förändringsarbeten inom förvaltningen till regionens
förnyelsepris. Priset vill uppmuntra till förbättringsarbete inom regionen. Mer information kommer på socialnämndens sammanträde
Invigning av ”Mini-Maria”
Arbetsutskottet får en inbjudan till invigningen av ”Mini-Maria”, en ny verksamhet för
unga missbrukare som socialnämnden kommer att driva tillsammans med hälso- och
sjukvårdsnämnden. Invigningen är den 27 januari. Samtidigt invigs den nya verksamheten socialpsykiatriskt team som ligger i samma hus.
Utbildning och information till den nya socialnämnden
Den nya socialnämnden kommer att få utbildning och information vid flera tillfällen
under våren. På socialnämndens sammanträde 10 februari blir det en genomgång av
socialförvaltningens organisation med presentation av chefer och deras uppdrag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 2
Åtgärder för att få kvittera ut medel till budget för 2015
SON 2014/3
- Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-16

Arbetsutskottets förslag till beslut


Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna
och planerade åtgärder för få en budget i balans 2015.

Den ekonomiska prognosen för 2015 pekar mot ett underskott på drygt 30 miljoner
kronor (inklusive buffert) jämfört med budgeten. Underskottet finns framför allt inom
individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård. På grund av detta har regionstyrelsen ställt som krav att socialnämnden måste redovisa åtgärder mot underskottet för
att få kvittera ut medel för 2015. Förvaltningen har lämnat en sammanfattning över
vidtagna och planerade åtgärder till regionstyrelsen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 3
Upphandling. Särskilt boende i Burgsvik
SON 2014/570
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-24

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av särskilt
boende för äldre enligt socialtjänstlagen i Burgsvik.

Social- och omsorgsnämnden beslutade 2007 att upphandla driften av särskilt boende
i Burgsvik. Attendo Care AB vann upphandlingen och har från och med 2009-09-01
ansvarat för driften av verksamheten. Avtalet går ut 2016-08-31.
Förvaltningens bedömning är att verksamheten bedrivs med god kvalitet enligt de
kvalitetskrav som nämnden ställt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att en
ny upphandling genomförs för särskilt boende i Burgsvik.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av särskilt
boende för äldre enligt socialtjänstlagen i Burgsvik.
Från arbetsutskottets sammanträde
Monika Eriksson (C) yrkar att socialnämnden övertar driften av det särskilda boendet i
Burgsvik och driver det i egen regi.
Ordförande Björn Jansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställer Monika Eriksson yrkande mot sitt yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Han finner att arbetsutskottet följer förvaltningens förslag till beslut.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 4
Överenskommelse mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden – läkarmedverkan. Återremiss.
SON 2014/507
HSN 2012/421
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-05

Arbetsutskottets förslag till beslut


Socialnämnden beslutar att fastställa den reviderade överenskommelsen med
hälso- och sjukvårdnämnden avseende läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård.

En överenskommelse mellan socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdförvaltningen
om läkarmedverkan har funnits sedan 2006.
I ett förslag till reviderad överenskommelse har den enskildes tillgång till läkarresurs
gjorts mer likalydande, oavsett boendeform, i de fall där socialnämnden har hälsooch sjukvårdsansvar. För korttidsenheten i Visby med palliativa korttidsplatser föreslås
utökad läkartid. Vid läkarbrist ska kontinuitet för socialnämndens patienter prioriteras.
Ansvarsfördelningen gällande läkemedelsgenomgångar, läkarnas informationsansvar
samt betalningsansvar för förbrukningsartiklar ordinerade av stomiterapeut och
uroterapeut har tydliggjorts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 5
Återremiss. Överenskommelse. Missbruks- och beroendevård
SON 2014/574
HSN 2012-/369
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-11-06, inklusive bilagor

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden


Socialnämnden fastställer överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden avseende missbruks- och beroendevård.

Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen 2013 infördes en
skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Syftet med lagändringarna
var att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose
behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen.
Socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen fick under 2014 i uppdrag
att gemensamt upprätta en överenskommelse om samarbete i fråga om personer som
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel (SON § 52/2014, HSN § 343/2014). Överenskommelsen ska klargöra
omfattningen av och innehållet i den verksamhet som parterna skall bedriva samt
parternas uppgifter och ansvar.
På socialnämndens sammanträde 2014-12-04 återremitterades ärendet för att förtydliga
hur överenskommelsen förhåller sig till de bilagor som hänvisas till i överenskommelsen. Ett klargörande finns i förvaltningens tjänsteskrivelse till nämnden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 6

Uppdrag och kvalitetskrav. Familjebehandling
SON 2014/632
- Tjänsteskrivelse 2015-01-07, inklusive bilaga

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden


Socialnämnden antar Uppdrag och kvalitetskrav familjebehandling inom Region Gotland.

Dokumentet Uppdrag och kvalitetskrav familjebehandling inom Region Gotland syftar till att
beskriva de krav på kvalitet och innehåll som ställs på utförare av familjebehandling på
socialnämndens uppdrag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 7
Uppdrag och kvalitetskrav. Familjehemsplacering inom Region
Gotland
SON 2014/633
- Tjänsteskrivelse 2015-01-07, inklusive bilaga

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden


Socialnämnden antar Uppdrag och kvalitetskrav familjehemsplacering inom Region
Gotland.

Dokumentet Uppdrag och kvalitetskrav familjehemsplacering inom Region Gotland syftar till
att beskriva de krav på kvalitet och innehåll som ställs på utförare av familjehemsplaceringar på socialnämndens uppdrag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Socialnämndens arbetsutskott 22 januari 2015

Protokoll

SON/Au § 8

Uppdrag och kvalitetskrav. Jourhemsplacering inom Region
Gotland
SON 2014/634
- Tjänsteskrivelse 2015-01-07, inklusive bilaga

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden


Socialnämnden antar Uppdrag och kvalitetskrav jourhemsplacering inom Region Gotland.

Dokumentet Uppdrag och kvalitetskrav jourhemsplacering inom Region Gotland syftar till
att beskriva de krav på kvalitet och innehåll som ställs på utförare av jourhemsplaceringar på socialnämndens uppdrag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 9

Uppdrag och kvalitetskrav. Jourhem för föräldrar och barn inom
Region Gotland
SON 2014/635
- Tjänsteskrivelse 2015-01-07, inklusive bilaga

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden


Socialnämnden antar Uppdrag och kvalitetskrav jourhem för föräldrar och barn inom
Region Gotland.

Dokumentet Uppdrag och kvalitetskrav jourhem för föräldrar och barn inom Region Gotland syftar
till att beskriva de krav på kvalitet och innehåll som ställs på utförare av jourhemsplaceringar av föräldrar och barn på socialnämndens uppdrag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 10

Uppdrag och kvalitetskrav. Kontaktfamilj inom Region Gotland
SON 2014/636
- Tjänsteskrivelse 2015-01-07, inklusive bilaga

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden


Socialnämnden antar Uppdrag och kvalitetskrav kontaktfamilj inom Region Gotland.

Dokumentet Uppdrag och kvalitetskrav kontaktfamilj inom Region Gotland syftar till att beskriva de krav på kvalitet och innehåll som ställs på utförare av insatsen kontaktfamilj på
socialnämndens uppdrag.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 11

Riktlinjer för erbjudande av lägenhet i särskilt boende
SON 2014/637
- Tjänsteskrivelse 2015-01-07

Arbetsutskottets beslut


Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för erbjudande av lägenhet i särskilt
boende.

Personer som har stort behov av omsorg och service kan få beslut enligt socialtjänstlagen om boende i så kallat särskilt boende (äldreboende). Den enskilde ska så långt det
är möjligt erbjudas boende i det särskilda boende han eller hon själv väljer. Men det
finns ingen absolut rättighet att få komma till ett visst särskilt boende, eftersom tillgängliga lägenheter är begränsade.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar riktlinjer som innebär erbjudande av
lägenhet i särskilt boende vid maximalt tre tillfällen inom ramen för ett och samma
beslut. Syftet är att undvika köbildning och långa väntetider.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 12

Förslag till utbildning i öppen hälso- och sjukvård
SON 2014/525
HSN 2014/541
- Tjänsteskrivelse 2015-01-09, inklusive bilagor

Arbetsutskottets beslut


Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningens svar till distriktssköterskeföreningen på Gotland och
lämnar det som sitt.

Distriktssköterskeföreningen på Gotland har kommit in med en skrivelse till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden med ett förslag till utbildning i öppen
hälso- och sjukvård. Bakgrunden är bristen på distriktssköterskor och att föreningen
ser ett stort behov av utbildning för att säkerställa bemanningen i de olika verksamheterna i framtiden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

SON/Au § 13

Övriga frågor
Överförande av flyktingmottagande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Inger Olofsson (C) frågar om boendena för ensamkommande flyktingbarn, Haima 1-3,
kommer att överföras från socialförvaltningen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN). Socialdirektör Marica Gardell svarar att ansvaret för vuxna flyktingar
kommer att lämnas över till GVN.
I och med etableringsreformen 2010 fördes ansvaret för flyktingmottagande över från
kommunerna till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna har dock
fortsatt ansvar för bostäder, undervisning i svenska (SFI) och samhällsorientering.
Men ansvaret för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn kommer att ligga kvar
på socialnämnden eftersom en plats i boende för ensamkommande barn kräver beslut
enligt socialtjänstlagen eller, i vissa speciella fall, beslut enligt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
Äldreboendet Pjäsen
Margareta Persson (M) lämnar skriftliga frågor om äldreboendet Pjäsen. Socialdirektör
Marica Gardell återkommer med svar på socialnämndens sammanträde.
EU-migranter
För att förbättra situationen för de EU-medborgare från Rumänien som vistas på
Gotland finns ett förslag till regionstyrelsen om bidrag till Röda korset under ett halvår.
Röda korset kommer att tillsammans med andra frivilligorganisationer och kyrkor
använda bidraget till att kunna öppna ett härbärge vid Axelsro. Även för norra Gotland
planeras insatser genom att Röda korset anställer en person. För närvarande vistas cirka
35 rumänska EU-medborgare på Gotland.
Information från socialnämnden om arbetet med medarbetarskap och kvalitet
På arbetsutskottets sammanträde den 20 november togs det mediala fokuset på förhållandena på det särskilda boendet Pjäsen upp. Socialnämndens presidium fick i
uppdrag att föreslå åtgärder för att ge en utåtriktad information om socialnämndens
personalpolitik samt kvalitetsuppföljning av såväl egenregin som upphandlade tjänster
av privata företag.

Forts
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Forts SON/Au § 13
Tanken var att uppdraget skulle resultera i en insändare i tidningarna för att beskriva det
arbete som utförs gällande medarbetare och kvalitet. Inger Olofsson (C) undrar vad
uppdraget har lett fram till. Marica Gardell återkommer på socialnämndens sammanträde.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/631
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mariann Godin Luthman, Lisa Etzner

Datum 29 januari 2015

Ärende 9

Socialnämnden

Internremiss. Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd till
evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten,
2013
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på remiss om plan för
långsiktig stöd- och samverksansstruktur till regionstyrelsen.
___________________________________________________________
Sammanfattning

Socialförvaltning ställer sig positiv till idén med långsiktig plan för stöd- och
samverkansstruktur i Region Gotland. Socialförvaltningen ser fördelar med en
samordnad kunskap och utveckling, med samordnade processer.
Samverkan kring identifierade målgrupper är nödvändigt för att klara behov
och ekonomi i framtiden.
Socialförvaltningen kan dock se att införandet av nya nätverk och inrättandet
av nya tjänster och arbetsformer är kostnadsdrivande i ett initialt skede och att
dessa kostnader inte ryms inom ramen för befintlig budget.
Socialförvaltningen kan också se en risk med att organisatoriskt placera
ansvaret för samverkansstrukturen under en nämnd, Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Risken är att socialtjänstfrågorna inte får det fokus som var
tänkt utifrån de nationella överenskommelserna.
Socialförvaltningen anser att ansvaret för den nya organisationen bör placeras
under ledningskontoret för att säkra det regionala och koncernövergripande
perspektivet.
Det är av vikt att Region Gotland lyfter välfärdsfrågorna och arbetar utefter
bästa tillgängliga kunskap.
Bakgrund

Ledningskontoret har, tillsammans med berörda förvaltningar, arbetat fram ett
förslag på långsiktig regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling.
En slutrapport med förslag på fortsatt vidareutveckling av den regionala stödoch samverksansstrukturen har remitterats till socialnämnden för yttrande.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-son@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/631

Region Gotland

Brukare

Syftet med den regionala stöd och samverkansstrukturen (SAM) är att det ska
leda till ännu bättre förutsättningar för patienter och brukare med sammansatta
behov att få samordnade insatser. Det ligger i brukares intresse att bli väl
bemötta och att få insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.
Samverkan mellan verksamheterna och en väl fungerande vårdkedja/process är
viktigt för att patient och brukare ska känna sig väl bemötta och
omhändertagna. De i rapporten identifierade målgrupperna, individer med
psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruks- och beroendeproblematik
och den mest sjuka äldres problematik samt individer med erfarenhet av våld i
nära relationer torde gynnas i stor utsträckning av samordnade insatser.
Ekonomi

Socialförvaltningen kan se att långsiktig plan för stöd- och samverkansstruktur
i Region Gotland torde ge förbättrad kvalitet vid beslut om och utförandet av
insatser, men socialförvaltningen kan även se att verksamheten initialt kan bli
kostnadsdrivande genom införande av nya nätverk och nya tjänster. Att
samverka kring målgrupper som har stora behov av insatser inom både hälsooch sjukvården och socialtjänsten torde dock leda till framtida besparingar rent
ekonomiskt, bl.a. genom att undvika dubbelarbete.
Socialförvaltningen har ett ansträngt ekonomiskt läge och bedömer att det
finns risk för ett underskott i storleksordningen 30 miljoner kronor under
2015. Socialförvaltningens inriktning är att i första hand finansiera befintlig,
lagstadgad verksamhet. Det finns därför tyvärr ytterst begränsad möjlighet att
finansiera ytterligare verksamhet i dagsläget.
Systemförvaltare inom socialförvaltningen vill även uppmärksamma att det kan
finnas behov av ändring i, och förbättring av, IT-system för att möjliggöra
utökad samverkan, vilket kan vara tidskrävande och innebära utökade
kostnader.
Processer

En väl fungerande vårdkedja/process kan ge nytta och värde för den enskilde.
Tanken med gemensamt AU där ärenden som kräver samverkan bereds utav
ledamöter från två eller fler nämnder samtidigt är en bra idé. Det förutsätter
dock en god organisation och planering i förväg, för att möjliggöra
gemensamma sammanträden. Att förlägga sammanträden vid samma
tidpunkter är en god tanke, men förutsätter att det finns tillräckligt med
möteslokaler för att vara genomförbart.
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/631

Region Gotland

Inrättande av nya tjänster i form av verksamhetsledare för VuxenSam och
ÄldreSam, i likhet med vad som i dag finns i BarnSam, ställer sig
socialförvaltningen positiv till. Arbetet med BarnSam har uppvisat goda
resultat, varför ett liknande arbetssätt för målgrupperna vuxna och äldre torde
vara av positiv karaktär.
Införandet av nya nätverk och ökad samverkan kan komma att kräva
förändrade processer och arbetsmetoder för såväl ledning som medarbetare,
men torde leda till minskat dubbelarbete och förkortade arbetsprocesser.
Medarbetare

Syftet med SAM är att skapa bättre förutsättningar för att samordna processer
och lösa komplexa och gränsöverskridande uppgifter med brukarens bästa för
ögonen. Med en långsiktig stöd- och samverkansstruktur skapas ökad närhet
mellan den politiska styrningen och den operativa nivån samtidigt som risken
för dubbelarbete kan minskas för såväl medarbetare som för ledning. Ökat
samarbete över förvaltningsgränserna torde även leda till ökad förståelse och
respekt för respektive verksamhet.
Samhälle

Det finns nationella krav på att förbättra kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Styrningen ska vara effektiv, samordnad och
anpassad efter de behov som patienter och brukare har. Det är av vikt att
Region Gotland lyfter välfärdsfrågorna och arbetar utefter bästa tillgängliga
kunskap. Genom ökad samverkan kan Region Gotland erbjuda patienter och
brukare bättre förutsättningar att få samordnade insatser som bygger på
evidensbaserad praktik.
Bedömning

Socialförvaltningen bedömer att det finns ett behov av en långsiktig plan för
stöd och samverkan för att ge patienter och brukare samordnade insatser som
bygger på bästa tillgängliga kunskap.
Det finns goda erfarenheter från barnnätverket och BarnSam, varför
VuxenSam och ÄldreSam med tillhörande nätverk bedöms som användbara i
arbetet med samverkan och samutveckling.
Socialförvaltningen kan dock se att inrättandet av två nya tjänster som
verksamhetsledare för dessa två nätverk är kostnadsdrivande i ett initialt skede.
Socialförvaltningen gör för tillfället bedömningen att det inte är möjligt att
skapa en långsiktig plan inom ramen för befintlig budget. Socialförvaltningen
prognostiserar ett stort underskott för 2015, varför det inte finns möjlighet att
omdisponera medel från befintliga verksamheter för att finansiera SAM.
Socialförvaltningen ser även en risk med att organisatoriskt placera ansvaret för
den regionala, koncernövergripande stöd- och samverkansstrukturen inom
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/631

Region Gotland

hälso- och sjukvårdsnämnden. Den nationella överenskommelsen, ”Stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten” fokuserar på
utveckling inom socialtjänsten. Den centrala överenskommelsen utgår även
från regional samverkan, vilket motiverar en organisatorisk tillhörighet till
ledningskontoret.

Avdelning/Enhet

Marica Gardell
socialdirektör

Expedieras till:
Ange till vem eller vilka beslutet ska meddelas.

Diarienummer hos mottagare:
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/540
Handlingstyp Remissmissiv

Lisa Stark

Ärende 9, bilaga 1

Datum 17 december 2014

Berörda nämnder

Remiss; plan för långsiktig stöd- och samverkansstruktur
för barn-, vuxen- och äldrefrågor.
Bakgrund

Ledningskontoret har i samarbete med berörda förvaltningar utarbetat förslag
till långsiktigt uppdrag, organisation och finansiering av en regional
stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling (2013-11-21 § 323).
En slutrapport beskriver hittillsvarande erfarenheter av samverkan, analyserar
utvecklingspotentialen och lägger fram förslag till en vidareutvecklad stöd- och
samverkansstruktur. Efter beslut i regionstyrelsen (2014-12-17 § 419)
remitteras rapporten till socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barnoch utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för ställningstagande. Remisstiden är till den
9 mars 2015.
Remissfrågor

Regionstyrelsen önskar särskilt att nämnderna analyserar konsekvenser av
finansiering utifrån befintlig budgetram och omfördelningar, som alternativ till
budgetäskanden inför 2016.
Vidare önskar regionstyrelsen att nämnderna reflekterar över förutsättningarna
att lösa behovet av samordnad politisk styrning. I rapporten föreslås att det på
sikt skapas förutsättningar för att ett antal ledamöter från flera nämnder,
utifrån aktuell sakfråga, kan delta i gemensamt arbetsutskott. En lösning på
vägen kan vara att fler nämnders arbetsutskott genomförs samtidigt för att
möjliggöra gemensam beredning av en fråga.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

28

1 (1)

Ärende 9, bilaga 2

Regionstyrelsen

Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd till evidensbaserad
praktik för god kvalitet i socialtjänsten, 2013
Förslag till beslut

Rapport och förslag till ny regional stöd- och samverkansstruktur remitteras till
socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Bakgrund

Regionstyrelsen har givit Ledningskontoret i uppdrag att i samarbete med
berörda nämnder utarbeta förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och
finansiering av en regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling. (Rs
§ 323, 2013-11-21)
Arbetet har genomförts i projektform med en styrgrupp bestående av
biträdande regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, socialdirektör samt
folkhälsochef. En projektgrupp med nyckelpersoner från förvaltningarna har
tagit fram förslaget i dialog med berörda verksamheter, nätverk och
samverkansgrupper.
En slutrapport beskriver hittillsvarande erfarenheter av samverkan, analyserar
utvecklingspotentialen och lägger fram förslag till en vidareutvecklad stöd- och
samverkansstruktur.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att rapporten och förelaget bör remitteras till
berörda nämnder för ställningstagande. Remisstiden bör vara 18 december
2014 till 9 mars 2015.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Regional stöd- och samverkansstruktur
för
barn, vuxna och äldrefrågor

30

Projektuppdrag och ramar
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge ledningskontoret i uppdrag att i samarbete
med berörda nämnder utarbeta förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och
finansiering av en regional stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling.
Förslaget ska, enligt projektdirektivet
innehålla:
Uppdrag för funktionen samordnad
kunskapsutveckling.
Regionövergripande styrning av samordnad
kunskapsutveckling - arbetsformer för
regionstyrelsen och nämnder.
Organisatorisk placering.
Samverkansformer - universitet, högskolor,
brukarorganisationer och alternativa utförare.
Resurser.
Genomförandeplan.
”Modellen ska kunna fungera långsiktigt även
om nuvarande nationella satsningar upphör
och nya tillkommer”.

Ramar för projektet framtaget av förvaltningschefer i BarnSam och projektets styrgrupp
Vad ska åstadkommas?
Underlätta vårdkedjor och flöden för
uppgifter/grupper som behöver samverkas
kring.
Stärka professionerna.
Ta emot, bedöma, sortera och prioritera
nationella initiativ
Arbeta förebyggande.
Avgränsning:
Framför allt vuxna och äldre, HSF och SOF.
Tänk på att:
BarnSam utgör systemreferens.
Håll fast i det som är bra.
Fokus på dem vi är till för.
Det är få, och samma, personer som ytterst
ska vara beslutande.
Vad ska utredningen INTE göra:
Bygga en stor och tung överbyggnad.
Föreslå ny nämndsorganisation.

Syfte
En regional stöd- och samverkansstruktur ska leda till:
Ännu bättre förutsättningar för patienter och brukare med sammansatta behov att få
samordnade insatser.
Ännu bättre förutsättningar för ledare/medarbetare att, utifrån nationella initiativ och
regionala behov, samordna processer och lösa komplexa, gränsöverskridande uppgifter
med patientens/brukarens bästa för ögonen.

Bakgrund
Varje dag möter patienter, brukare och anhöriga olika professionella grupper inom
Region Gotland. Dessa möten har olika karaktär och anledningen till att de äger rum
varierar men gemensamt för samtliga målgrupper är att de förväntar sig att bli väl
bemötta och få insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Patienter, brukare och
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anhöriga förväntar sig att bli bemötta utifrån sina samlade behov. Organisatoriska gränsdragningar får aldrig bli ett hinder mot att den enskilde får tjänster av god kvalitet. En
fungerande samverkan mellan verksamheter är en förutsättning för ett individuellt gott
bemötande.
Nytta och värde för den enskilde skapas i hög grad i mötet mellan en patient/brukare
och en medarbetare. Det förutsätter väl fungerande vårdkedja/process och goda
relationer mellan människor som agerar i kedjan. En verksamhets kvalitet är aldrig bättre
än den svagaste länken.

Resultat
1. Brukarens upplevelser av nytta
och värde

Behov och
efterfrågan

2. Kvalitet på tjänsten
3. Kostnadseffektivitet

Värde för den enskilde och samhället skapas i mötet mellan patienten/brukaren och
medarbetaren.

I den här rapporten har fokus varit på gränssnitten mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten men hela tiden med andra berörda förvaltningar i tanken.
I dagsläget finns ett antal identifierade målgrupper som kräver samordning av vård och
insatser.
Personer – barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre
• med psykisk ohälsa
• med funktionsnedsättning
• med missbruk och beroendeproblematik
• med den mest sjuke äldres problematik
• med erfarenhet av våld i nära relationer

Fakta - Kunskapsstyrning:
Det finns nationella ambitioner och krav på att förbättra kunskapsstyrningen av hälso- och
sjukvården och socialtjänsten. Kunskapsstyrningen ska vara samordnad, effektiv och anpassad
till de behov som patienter och brukare har. Kunskapsstyrning definieras som ledning, styrning
och stöd som fokuserar på kvalitetsutveckling och verksamhetens resultat utifrån
patienters/brukares synvinkel.
Kunskapsstyrning är en förutsättning för evidensbaserad praktik d.v.s. att patienter ges vård och
får insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap. Med bästa tillgängliga kunskap menas en
sammanvägning av kunskap från forskning, professionell expertis, resultat från uppföljningar
och jämförelser samt patientens/brukarens kunskap.
(En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst DS2014:9)
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Kunskapsutveckling i samspel
Regeringskansliet, socialdepartementet, Ds 2014:9

Goda erfarenheter av samverkan på Gotland
Redan i början av 2000 riktade förtroendevalda styrningen mot processer och
processernas gränssnitt för att lösa komplexa problem som krävde samordning.
Barnnätverket har funnits sedan 1994 och BarnSam, som en formaliserad
samverkansgrupp med en verksamhetsledare, etablerades 2011. På uppdrag av flera
förvaltningschefer* arbetar BarnSam med att samordna och lösa operativa,
gränsöverskridande frågor, framför allt med inriktning på barns psykiska ohälsa och
prevention.
Både förtroendevalda, ledare på alla nivåer och medarbetare har goda erfarenheter av
vad BarnSam har åstadkommit. Uppföljningar med anhöriga uppvisar positiva resultat.
BarnSams framgång beror mycket på att det finns en verksamhetsledare med mandat
och förtroende. En verksamhetsledare som hanterar samägda frågor på såväl strategisk
som operativ nivå. En framgångsfaktor är också att arbetet koncentreras till ett område i
taget.
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har sedan 2011 drivit genombrottsområdet
Bättre liv för de mest sjuka äldre , finansierat med statliga medel. Utifrån de mest
sjuka äldres behov har projektet fokuserat på att främja samverkan och effektivisera
användandet av resurser.
*från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ledningskontoret, barn och utbildning, gymnasie- och
vuxenutbildning och kultur – och fritid
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En framgångsfaktor har varit att det tidigt skapades en gemensam, samordnad
ledningsstruktur på alla nivåer inklusive den politiska nivån – ett ” gemensamt AU”.
Projektet upphör vid årsskiftet 2014 – 2015.
Med statliga medel har också en regional stödstruktur, Kunskapsplattformen , byggts
upp för kunskapsutveckling inom socialtjänstens område och angränsande hälso- och
sjukvård.
Kunskapsutveckling i meningen att patienter och brukare ska ges vård och insatser som
baseras på bästa tillgängliga kunskap. Genom ett flertal gemensamma projekt och
satsningar har projektet påvisat värdet av en kunskapsbaserad verksamhet och att
evidensbaserad praktik är en förutsättning för patienter och brukare.
Projektet upphör vid årsskiftet 2014 – 2015.
Kunskap om samverkan
Det finns inom forskningen om samverkan ett antal slutsatser om vilka framgångsfaktorer som underlättar samverkan. Det måste finnas en tydlig uppgift att samverka
kring. Det måste prioriteras av ledningen, ligga i linje med och ses som en del av det
ordinarie arbetet samt ges tillräckligt med resurser.
Av detta följer att samverkan kring kunskapsstyrning behöver ligga på en strategisk nivå,
ges ett tydligt uppdrag och uppfattas som en del av ordinarie uppdrag.

Tillvägagångssätt
Arbetet med regionstyrelsens uppdrag har skett i projektform. För en detaljerad
beskrivning se bilaga 1.

Resultat
Nedan presenteras ett förslag på en regional stöd- och samverkansstruktur som rymmer
förtroendevalda, chefer och specialister från olika förvaltningar. Utgångspunkten för
arbetet är prioriterade målgrupper och utveckling av kunskap inom områden som kräver
samverkan. Utmaningen att skapa en kultur som gynnar samverkan.
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Nedan beskrivs den Regionala stöd- och samverkansstrukturen i detalj:

Uppgifter för de olika nivåerna:
Gemensamt AU
Hantera, på facknämndsnivå frågor som berör målgrupper som kräver samverkan.
Bereda ärenden, som kräver samverkan, inför beslut i respektive facknämnd.
Samordnad ledning och styrning
Hantera frågor som berör målgrupper som kräver samverkan. Identifiera och analysera
samutvecklingsbehov, prioritera, formulera mål, fördela uppdrag och fördela medel
(statliga medel), följa upp och utvärdera resultat.
Förvalta gemensamma överenskommelser.
Nätverken – Barnnätverk, Vuxennätverk, Äldrenätverk
Hantera frågor som berör målgrupper som kräver samverkan.
Nätverkens medlemmar har förvaltningschefens mandat att företräda förvaltningen
inom samverkansområdet.
Verksamhetsföreträdarna: Kommunicera behov av samutveckling, förmedla synpunkter
på och erfarenheter av samverkansstrukturens arbetsformer, effekter mm.
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Respektive nätverk: föreslå utvecklings- och förändringsbehov som kräver samverkan.
Bereda ärenden till ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning och till
Arbetande grupper.
Arbetande grupper (förbättringsteam, projektgrupper mm)
Principer för utvecklings- och förbättringsarbetet:
Närhet – utveckling och lärande längst ut i verksamheten
Agera och involvera utifrån sakfråga/fokusområde – tydlig start - tydligt avslut
En sak i taget
Systematik och lösningsfokus
Involvera patienter/brukare
Nytta och konsekvenser för patienter/brukare är viktigast och alltid den gemensamma
utgångspunkten
Verksamhetsledarnas uppdrag mer i detalj
Chefer ansvarar för att följa upp och utveckla kvalitet. När det gäller kvalitet och
kunskapsutveckling i samordnade processer är verksamhetsledarnas uppdrag att stödja
och underlätta genom att
• Följa upp och säkra att samverkansprocesser, rutiner och arbetssätt över gränserna
fungerar på ett för brukaren effektivt och kvalitetssäkert sätt. Analysera resultat och
föreslå adekvata insatser avseende förbättringar
• Följa upp måluppfyllelse och effekter av samverkansprocesser. Analysera resultat och
föreslå adekvata insatser avseende förbättringar
• Initiera och samordna förbättringsarbete inom områden som kräver samverkan.
• Leda och vara ett stöd i verksamheternas utvecklings och förbättringsarbete inom
områden som kräver samverkan.
Med målet att:
• alla i en gränsöverskridande process gör lika om det behövs
• berörda i samverkansprocesser samarbetar, förbättrar och utvecklar verksamhet och
ny kunskap tillsammans, oavsett gränser
• arbetet bedrivs effektivt bland annat genom att förebygga dubbelarbete
• skapa förståelse för hela processen ur patientens synvinkel
Uppdraget innebär också att
• Bereda/hantera samägda frågor på alla nivåer inom samverkansstrukturen, rapportera
och ta uppdrag från Samordnad ledning och styrning
• Följa upp och rapportera nationellt finansierade utvecklingssatsningar
• Ansvara för och leda respektive nätverk
• Samarabeta med respektive förvaltnings kvalitetsorganisation för att säkra effektiv
resursanvändning, timing, komma överens om angreppssätt mm
• Sprida information, ny kunskap och resultat
• Samordna utbildningar mm
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• Kommunicera och föra dialog med den nationella nivån avseende
samutvecklingsfrågor
• Kommunicera och föra dialog med Uppsala universitet Campus Gotland och andra
forskningsmiljöer och FoU-centra avseende samutvecklingsfrågor

Bedömning och Förslag
Projektgruppen föreslår att det inrättas en funktion: Regional stöd- och samverkansstruktur med samlingsnamnet SAM och med verksamhetsidén:
Den regionala stöd och samverkansstrukturen/SAM har ett samlat ansvar för att aktivt
förebygga problem och risker, förändra och förbättra för målgrupper som har
behov av samordnade insatser.
Genom kunskapsbaserat utvecklingsarbete och samordnade insatser skapas
förutsättningar för att ständigt förbättra kvaliteten och optimera resursanvändning.
Projektets styrgrupp framhåller att huvudprincipen för samordnad styrning ska vara
dialog och överenskommelser.
I uppdraget efterfrågas en tydligare koppling till den politiska regionledningen och
preciserade arbetsformer för regionstyrelsen .
Styrgruppen förordar att samordnad styrning ska ske på facknämnds- och fackförvaltningsnivå. Nämndsorganisationen ska vara huvudmottagare av nationella
föreskrifter och besluta om det finns behov av samutveckling. Beslut fattas av respektive
nämnd. Resultat följs upp och värderas av respektive nämnd.
Regionstyrelsen har en motsvarande roll gentemot ledningskontoret i ärenden som
kräver samutveckling.
Redan nu hanterar Gemensamt AU (inrättat som ett resultat av projektet Bättre liv för de
mest sjuka äldre) frågor inom välfärdsområdet som kräver samordning oavsett
åldersgrupp. Gruppen består av fem ledamöter från respektive socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden. Projektet föreslår att det på sikt skapas förutsättningar
för att ett antal ledamöter från flera nämnder, utifrån aktuell sakfråga, kan delta i
Gemensamt AU. En lösning på vägen är att fler nämnders arbetsutskott genomförs
samtidigt för att möjliggöra gemensam beredning.
Även ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning är en etablerad
funktion som hanterar samordningsfrågor oavsett åldersgrupper. Sakkunniga knyts till
gruppen utifrån behov. Projektet föreslår att den nuvarande gruppen för samordnad
ledning och styrning vidgas så att den utgörs av de förvaltningschefer som finns inom
BarnSam; förvaltningschefer från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ledningskontoret, barn- och utbildning, gymnasie- vuxenutbildning och kultur- och fritid.
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Verksamhetsledare
Projektet föreslår att det inrättas två nya tjänster: en verksamhetsledare för VuxenSam
och en verksamhetsledare för ÄldreSam.
Nätverken
Det finns lång erfarenhet av Barnnätverket. Här säkras närheten till den operativa nivån,
att överenskommelser följs, att det bedrivs samordnad, verksamhetsnära utveckling som
matchar behov och ger avsedd effekt. Projektet förslår att det inrättas ett Vuxennätverk
och ett Äldrenätverk.
I dagsläget avsätter chefer på olika nivåer mycket tid till möten med såväl externa som
interna samverkanspartners. Nätverken ska i så hög grad som möjligt ersätta dessa
grupper för att på så sätt minska risken för dubbelarbete och minska arbetsbelastningen
för ledarna.
Projektet rekommenderar att det görs en sammanställning och analys av samverkande
arbetsgrupper inom respektive målgruppsområde för att bedöma om nätverken kan
ersätta dessa grupper.
Sammanfattningsvis ska den samordnade funktionen ha fokus på prioriterade
målgrupper och utveckla kunskap inom områden som kräver samverkan. Det kan vara
nationella initiativ eller regionala behov som styr innehållet i det samordnade
utvecklingsarbetet. Förutom att ta emot uppdrag från de förtroendevalda och
ledningsgruppen Samordnad ledning och styrning, har verksamhetsledarna ansvar för att
initiera ärenden av samordningskaraktär. Verksamhetsledare ansvarar för att bereda
ärenden till Samordnad ledning och styrning. I Gemensamt AU bereds förslag inför beslut i
respektive nämnd.

Resurser - verksamhetsbudget
Projektet har förordat att funktionen bemannas med tre verksamhetsledare.
En av dessa tjänster är redan finansierad inom ramen för Barnsam (900 000 kr).
Den sammanlagda årskostnaden för verksamheten uppskattas till 3 miljoner.
Efter valet råder det osäkerhet kring finansiellt stöd från statligt håll. I de överenskommelser som träffats de senaste åren mellan regeringen och SKL om att finansiellt
stödja kvalitetsarbete och kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande
verksamhetsområden har det funnits en förväntan på att huvudmännen successivt
övertar finansieringsansvaret från och med 2014 enligt följande:
25 % av kostnaderna för 2014
50 % för 2015
100 % av kostnader från och med 2016.
Trots osäkerheten kring statlig finansiering förordar styrgruppen att medel tillskjuts
verksamheten motsvarande 2,1 miljoner kronor i budget för 2016.
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Organisatorisk placering
För att vinna synergieffekter, samverka vid behov i samverkande processer, byta
erfarenhet och skapa lärande, föreslår projektet att de tre verksamhetsledarna samlas i en
avdelning med en samordnare.
Avdelningen bör ingå i ett sammanhang där det finns erfarenhet av, insikt och kunskap
om betydelsen av samverkan och samverkande processer.
Eftersom SAM har ett förvaltningsövergripande, regionalt uppdrag har ledningskontoret
setts som den självklara organisatoriska boplatsen för de tre verksamhetsledarna. Men
det har framförts farhågor om risken att tappa närhet till verksamheterna.
Det finns också goda erfarenheter av att verksamhetsledare finns nära den som är
ordförande för ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad ledning och styrning.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås ta över ordförande posten i Samordnad lednings
och styrning de kommande två åren. Mot bakgrund av detta, föreslår styrgruppen att
hälso- och sjukvårdsnämnden får uppdraget att för regionens räkning, koncernövergripande ansvara för SAM. Avdelningen med de tre verksamhetsledarna placeras
direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören.
Det betyder att:
• verksamhetsledarnas uppdrag styrs från ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad
ledning och styrning .
• arbetsgivaransvaret för de tre ledarna och ansvaret för att SAM som system fungerar
optimalt, ligger inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.
Projektet föreslår att det genomförs en uppföljning efter två år. Ledningskontoret
föreslås få uppdraget att ansvara för utvärderingen.
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Genomförandeplan

Tid

Aktivitet

Ansvarig

17 – 18 dec.
2014
18 dec. 2014 –
9 mars 2015
9 – 26 mars
26 mars/6 maj
13 april/19 maj
22 april/28 maj
15 juni
Hösten 2015

Remissutskick

Lotten v Heijne

Remisstid

Nämnder

Sammanställning av remissvar
Stoppdatum för slutrapport
Beslut RSAu
Beslut RS
Beslut fullmäktige
Sprida information om fullmäktiges beslut
Överföra projektets intentioner till ordinarie
verksamhet/ansvarig chef
Skapa finansiellt utrymme. Äska pengar?
Rekrytera verksamhetsledare för VuxenSam
ÄldreSam
Planera för och genomföra övergång av
verksamhetsledaren för BarnSam till ny
organisation.
Säkra lokaler mm
Säkra att det finns stödjande resurser
Realisera intentionerna i projektet avseende
ledningsgruppen för samfrågor; Samordnad
ledning och styrning
Etablera nätverken VuxenSam och ÄldreSam
Avsluta samverkande grupper vars frågor har en
naturlig tillhörighet i SAM

Lotten v Heijne
Lotten v Heijne
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Regiondirektören
Regiondirektören
Ansvarig chef
Ansvarig chef

Ansvarig chef

Bilaga 1.

Tillvägagångssätt
Arbetet har genomförts som ett projekt enligt Region Gotlands projektmodell.
Styrgruppen har träffats vid tre tillfällen á två timmar. Ett extra möte á en timme.
Projektgruppen har träffats sammanlagt ca 20 timmar.
Projektledaren har, under arbetets gång träffat ett flertal grupper i syfte att informera om
projektet och inhämta synpunkter. Förutom styrgruppen har regiondirektören och
deltagarna i BarnSam fått muntlig och skriftlig information. Andra grupper har
projektledaren träffat vid ett eller två tillfällen:
• Styrgruppen för kunskapsplattformen
• Styrgruppen för bättre liv för de mest sjuka äldre
• Ledningskraft
• Överenskommelsegruppen
• Chefsnätverk SIP
• Kvalitetsnätverk
• Ekonominätverk
• HRnätverket

Deltagare i styrgruppen:

Ordförande: Tf regiondirektör Per Lindskog
Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar
Socialdirektör Marica Gardell
Enhetschef folkhälsa och välfärd Lisa Stark
Föredragande i styrgruppen, projektledare Lotten von Heijne

Deltagare i projektgruppen:

Projektledare: Lotten von Heijne
Enhetschef folkhälsa och välfärd Lisa Stark
Verksamhetsledare BarnSam Anna Derwinger-Hallberg
Projektledare Kunskapsplattformen Lisa Lindell
Projektledare/samordnare Bättre liv för de mest sjuka äldre
Cilla Krook
Utvecklingsledare/projekt ledare Bättre liv för de mest sjuka
äldre Gerd Silk
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Plan för långsiktig stödstruktur. Stöd tilll evidensbaserad
praktik för god kvalitet i socialtjänsten, 2013

Ärendenummer

RS 2013/540

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Flickor och pojkar med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och de som växer upp i
familjer med missbruks-, beroende eller våldsproblematik.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Med en utvecklad samordnad styrning och ledning och resurser för att stödja
genomförandet av gränsöverskridande utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga
kunskap ökar regionens förutsättningar att ge bästa möjliga stöd till barn och
ungdomar.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Styrgruppen har inte bedömt att barns och ungdomars synpunkter ska inhämtas kring
den organisatoriska strukturen för styrning och ledning. Däremot är det en del av
pågående och framtida förbättringsarbete att utveckla formerna för att göra barn och
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ungdomar delaktiga i de konkreta insatser och verksamheter som berör dem. Aktuellt
är exempelvis delaktighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och
delaktighet inför och i uppföljningen av gemensamma individuella planer.
Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.
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Socialförvaltningen
Marianne Haglund

Ärende 10

Ärendenr SON 2014/30
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum

29 januari 2015

Socialnämnden

Utdelning av stiftelsemedel 2014
Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av utdelade stiftelsemedel 2014.

Bakgrund

Socialförvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag beslutat om fördelning av
stiftelsemedel för år 2014. Ansökningsblanketter till de olika stiftelserna och informationsblad som innehåller information och instruktioner för den sökande finns
tillgängliga för allmänheten på Region Gotlands hemsida. Serviceförvaltningen
ansvarar för den ekonomiska redovisningen av samtliga stiftelser inom Region
Gotland.




Annonsering om möjligheten att söka medel ur Gotlands kommuns sociala
samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse, och Nanny och Dika Åkermans donationsstiftelse har gjorts under året.
Ansökningarna har bedömts utifrån de kriterier som finns för respektive stiftelse,
samt utifrån de uppgifter som den sökande lämnat. Barnfamiljer har prioriterats.
Behovet för varje sökande har prövats individuellt. Kostnader för arbetstid och
material under 2014 har debiterats stiftelserna.

Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Bidrag kan sökas av:
Behövande som är folkbokförda på Gotland.
Disponibelt belopp:
178 334 kronor (175 150 kronor 2013)
Utdelat belopp:
178 300 kronor
Kommentarer:
175 ansökningar, varav 35 avslag. (122 ansökningar,
varav 43 avslag 2013.) Utbetalning har gjorts på belopp
mellan 500 och 3 100 kronor. Barnfamiljer har prioriterats. Utdelning våren 2014.
Socialförvaltningen anlitade under 2014 en timanställd
extern handläggare för bedömningarna av ansökningarna.



Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_son@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2013/69

Region Gotland

Systrarna Nanny och Dika Åkermans donationsstiftelse
Bidrag kan sökas av:
Äldre behövande ensamma damer (över 65 år)
folkbokförda i Visby församling.
Disponibelt belopp:
4 871 912 kronor (5 105 843 kronor 2013)
Utdelat belopp:
2 220 000 kronor (2 310 000 kronor 2013)
Kommentarer:
176 ansökningar, varav 41 avslag (160 ansökningar varav
48 avslag 2013). Anledningarna till avslagen har varit att
den sökande har förhållande vis hög inkomst (bruttoinkomst över 180 000 kronor) eller har bankmedel (över
45 000 kronor). Fem sökande hade förmögenhet i form
av fritidshus, fyra personer hade inte lämnat tillräckliga
uppgifter som sin ekonomi och en avled innan beslut
hann fattas. Beloppen som betalats ut varierar mellan
5 000 och 40 000 kronor. Utdelning till jul 2014.
Socialförvaltningen anlitade under 2014 en timanställd
intern handläggare för utdelningen från stiftelsen.


Elsa Berglunds stiftelse
Bidrag kan sökas av:
Sjuka personer i behov av ekonomisk hjälp bosatta i
första hand i Sjonhem, i andra hand i angränsande
socknar (Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge).
Disponibelt belopp:
248 999 kronor (225 014 kronor 2013)
Utdelat belopp:
15 000 kronor (19 900 kronor 2013)
Kommentarer:
Sju ansökningar. Sex avslag, de flesta bor i fel socken.
(Sex ansökningar 2013). Utdelning våren 2014.


S A Petterssons stiftelse
Bidrag kan sökas av:
Pensionärer bosatta inom f.d. Lärbro kommun (Hall,
Hangvar, Hellvi och Lärbro socknar) för förbättring av
boendestandard.
Disponibelt belopp:
0 kronor
Utdelat belopp:
Ingen utbetalning 2014.


Stiftelsen för julgåva i Visby
Bidrag kan sökas av:
Stiftelsens ändamål är att dela ut julgåvor till mindre
bemedlade barn, ungdomar, äldre sjuka och andra inom
Visby.
Disponibelt belopp:
0 kronor
Utdelat belopp:
Ingen utdelning 2014.


Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem
Bidrag kan sökas av:
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen
skall gå till de boendes trevnad och för att skapa hemlika
förhållanden för de boende på Tallbackens sjukhem.
(Andra liknande ändamål vid andra sjukhem/vårdinstitutioner på Gotland sedan Tallbackens sjukhem lagts ner.)
Disponibelt belopp:
0 kronor
Utdelat belopp:
Ingen utdelning 2014.
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2013/69

Region Gotland

Marika Gardell
socialdirektör
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Socialförvaltningen
Marianne Haglund

Ärendenr SON 2015/33
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ärende 11

Datum

26 januari 2015

Socialnämnden

Generell fullmakt för regionjuristerna
Förslag till beslut


Socialnämnden förordnar chefsjuristen Jan Olsson och regionjuristen
Patrik Pettersson att var för sig såsom ombud företräda socialnämnden
inom Region Gotland inom nämndens ansvarsområde. Med undantag för
rätt att ta emot delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som
anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom
att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i
övrigt vid alla de tillfällen, då socialnämndens rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.



Detta fullmaktsförordnande gäller i ärenden som påbörjas hos socialnämnden efter det att protokollet över förordnandet justerats.

___________________________________________________________
Bakgrund

Regionstyrelsen har efter valet 2014 utfärdat en ny generell rättegångsfullmakt
för regionjuristerna så att de ska kunna företräda regionen i rättegångar med
mera.
Det förekommer i lag att nämnder, till exempel socialnämnden, har egen
processbehörighet. Vidare har fullmäktige i reglementen beslutat att respektive
nämnd har sin egen processbehörighet. Därför utfärdade socialnämnden
en motsvarande generell fullmakt för regionjuristerna under förra mandatperioden. Även denna fullmakt bör omprövas och nytt beslut fattas.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-son@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2015/33

Region Gotland

Socialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

Expedieras till:
regionjuristerna (protokollsutdrag och närvarosida)
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Ärende 11, bilaga
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Socialförvaltningen
Gunnlög Köhn

Ärendenr SON 2014/74
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ärende 12

Datum 19 januari 2015

Socialnämnden

Sammanställning över beslut om bistånd eller insatser som
inte verkställts

Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 31 december enligt SoL 4:1 och LSS 9§
till regionfullmäktige och regionens revisorer.
Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om
stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 §
kommunallagen (KL) skyldighet att till IVO (inspektionen för vård och
omsorg), regionens revisorer samt regionfullmäktige rapportera in gynnande
beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten
omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten och om beslutet inte
verkställs på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c §
SoL och 28 c § LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt
individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå
och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen,
omsorgen om funktionsnedsatta. Resultatet framgår av bifogad förteckning:
Socialförvaltningen har rapporterat 49 beslut som inte har verkställts
inom tre månader.
I 18 beslut är orsaken resursbrist, d.v.s. att det saknas lämplig
personal/uppdragstagare/bostad.
I de övriga 31 besluten beror det på andra omständigheter.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-son@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/74

2 (3)

Omständigheterna är redovisade för varje beslut här nedan.
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 9 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
9-12
mån
mån
mån
Kontaktfamilj
*2
1
Boende för
missbrukare
Familjebehandling
Familjepedagog
Ungdomscoach

1
1
1
3

ORSAK
*Modern har tackat nej till erbjuden
kontaktfamilj
Lämplig familj ej funnen
Det finns inget boende att erbjuda
Är familjehems placerad
Är familjehems placerad
Intaget av nya uppdrag har varit
stoppat under hösten. Beräknar att
verkställas under januari 2015

SUMMA
1
7
1
*Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare/bostad
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 18 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
9- 12
1 år - ORSAK
MÅN MÅN MÅN
Korttidsfamilj
1
Svårrekryterad, vill endas ha familj
utan hemmaboende barn
Ledsagning
*1
1
*Ville själv avvakta till efter
sommaren. Svårrekryterad då
ledsagaren måste kunna teckenspråk.
I det andra ärendet är det svårt att få
kontakt med brukaren
Korttidsvistelse
1
Tackat nej till erbjudan
BMSS
*1
1
2
*Ledig bostad saknas (måste vara
markplan)
I övriga beslut har man tackat nej till
erbjuden bostad.
Daglig
*2A
3A
1A
*Uteblivit från verksamheten
I samtliga övriga beslut har brukaren
verksamhet
själv valt att avbryta av olika orsaker.
Daglig
1
2
*1
Brukaren har själv velat avvakta eller
tackat nej till erbjudan.
verksamhet
*I detta beslut finns det plats på en
av våra enheter men man vill ha en
extern plats vilket vi inte kan
tillgodose.
SUMMA
5
7
4
2
BMSS = Bostad med särskild service
A = Avbrott i verkställigheten
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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 2014/74

ÄLDREOMSORG 22 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
MÅN
MÅN
SÄBO
14
SÄBO
SUMMA

14

9-12
1 år MÅN

2

3

3

2

3

3

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras till:
Regionens revisorer
Regionfullmäktige
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ORSAK
Utav dessa har tre tackat nej till
erbjuden plats, övriga är orsaken att
ledig bostad saknas.
I samtliga beslut är orsaken att man
har tackat nej till erbjuden plats

Ärende 13
SOCIALFÖRVALTNINGEN JANUARI 2015
SOCIALDIREKTÖR

Barnsam**

Administrativ enhet
Resursteam
personalförsörjning

Förvaltningsledning
Stab*

Kvalitet- och utvecklingsenhet

Myndighetsavdelning

Individ- och
familjeomsorg

Särskilt boende
(egen regi)

Hemtjänst dag
(egen regi)

Hemsjukvård och
hemtjänst natt
(egen regi)

Omsorg om personer
med funktionsnedsättning
(egen regi)

* Ekonomichef, personalchef, informatör
** Förvaltningsövergripande samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd
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Socialförvaltningen
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Ärende 14

Karl Risp

Datum 30 januari 2015

Socialnämnden

Delgivningar och anmälningsärenden
Information om anmälan enligt Lex Maria

-

SON 2015/11
SON 2014/622

Information om anmälan enligt Lex Sarah

-

SON 2015/28
SON 2014/644
SON 2014/639
SON 2014/638
SON 2014/650
SON 2014/647

Från socialförvaltningen:

-

Statistik från bostadsanpassningen för november och december
månad

-

Ansökan om förändrat kapacitetstak för FUB: s dagliga verksamhet
på Gotland AB.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_son@gotland.se
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