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SON § 57

Muntlig information. Återrapportering
arbetsmiljö

SON 2020/17

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Roger Nilsson, HR-chef föredrar ärendet och informerar socialnämnden om
sjuktalen, aktuella arbetsmiljöfrågor samt bemanningsläget framöver inom
förvaltningen.
Under pågående Covid-19-pandemi görs daglig inrapportering av sjuktal och dess
orsaker till regionstyrelseförvaltningen för att kunna följa bemanningssituationen.
HR-chefen visar en sammanställning för januari och februari av denna
regionövergripande enkät och gör även jämförelser med samma period föregående
år. Under januari och februari i år har det trots pandemin varit ett relativt stabilt läge
på personalsidan och förvaltningen har ingen verksamhet i kritisk
bemanningssituation utan situationen har kunnat hanteras inom avdelningarna.
Sammantaget har förvaltningen lägre sjuktal under januari och februari 2020 än
motsvarande period 2019.
De mest aktuella arbetsmiljöfrågorna just nu:
 Riskanalyser pågår utifrån perspektiven oro och bemanningssituationen om
avdelningarna skulle få en sjukfrånvaro på 20 respektive 40 procent.
 Skyddsutrustning – varje avdelning tar fram och förbereder. Förvaltningen har
kunnat bunkra lite skyddsutrustning som kan användas av verksamheterna vid
behov.
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) uppdaterar rutiner vid smitta utifrån
bland annat nationella direktiv och är i tät kontakt med hälso- och sjukvården och
Vårdförbundet.
 Möjligheter finns till distansarbete för vissa yrkesgrupper. Det är viktigt att de
som är på arbetsplatsen är friska så vi undviker smittorisk.
HR-chefen berättar även om bemanningsläget framöver och lyfter följande:
 Förvaltningen ser för tillfället ett ökat intresse för omvårdnadsyrkena och för
sommarjobben. Det är viktigt att ge de som börjar arbeta inom förvaltningen en
bra introduktion. Socialstyrelsen har tagit fram ett snabbspår till introduktion som
förvaltningen arbetar med. Förvaltningen har även påbörjat en validering och en
pilot startar med 10 deltagare som kommer att erbjudas arbete och studier
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parallellt. Efter genomförd validering ökar löneläget med 3000 kronor för
grundutbildad undersköterska.
 Det är ett fortsatt ansträngt bemanningsläge inom barn- och familjeenheten.
 Flera nya chefer är på väg in i förvaltningens olika verksamheter.
Ordförande yrkar att socialnämnden godkänner informationen.
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SON § 58

Information Corona/Covid-19

SON/AU § 39

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen

Socialnämnden har kunnat ta del av den information arbetsutskottet fick ta del av
2020-04-01 där det informerades om följande:
 Det har skapats nya lednings- och samverkansstrukturer
 Riskanalyser genomförs och fokus är på att följa sjuktal
 Information om hur förvaltningen jobbar med ansökningar om tillfällig vistelse,
där det sker ett arbete i att försöka få brukare att stanna i sina hemmakommuner.
 Önskemål har inkommit från de privata utförarna om att återinföra
anhöriganställningar vid behov av bemanningsskäl. Beslut är taget att godkänna
detta förutsatt att det görs en individuell bedömning och att dessa
anhöriganställningar är tidsbegränsade.
 Beslut taget av förvaltningen om att tillfälligt stänga dagverksamheten på
Illiansgården i Hemse då det är få besökare och personalen behövs i andra
verksamheter. Brukarna kommer att erbjudas dagverksamhet i Visby istället
alternativt få förstärkning med hemtjänst i hemmet.
 Hemtjänsten vill förändra sitt arbetssätt vid inköp till sina brukare. I normalläge
får de brukare som så önskar följa med och handla men med tanke på
Folkhälsomyndighetens råd att minska smittspridning till riskgruppen äldre, så vill
förvaltningen upphöra med detta och istället utför hemtjänstpersonalen själva all
handel till brukarna. Den situation som råder kräver i vissa fall ändrade arbetssätt
och prioriteringar för att skydda brukarna och säkerställa att de fortsatt får sina
lagstadgade insatser och att säkra bemanning och arbetsmiljö för personalen.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet och berättar om nuläget på
förvaltningen avseende läget med covid-19.
På socialnämndens sammanträde informerade socialdirektören om att beslutet att
tillfälligt stänga dagverksamheten på Illiansgården i Hemse har ändrats. Det är nu fler
som har behov av att delta i dagverksamheten som därför kommer att fortsätta som
tidigare.
Socialdirektören informerar vidare om att Region Gotland är den enda kommun som
i dagsläget inte har fått in smitta av Covid-19 i särskilt boende. Insatserna inom
särskilt boende har ökat och det har utsetts två erfarna sjuksköterskor att stötta upp i
verksamheten. I samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen görs snabb
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provtagning vid misstänkt smitta på särskilt boende. Verksamheten har hög
kontinuitet med låga sjuktal och vikarier som finns inom arbetsgruppen vilket ger
stabilitet i arbetet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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SON § 59

SKR Hemställan om behov av ändringar
inom socialtjänstens verksamheter

SON 2020/152
SON/AU § 53

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, listar i en hemställan till
Socialdepartementet ett antal omedelbara behov av regelförändringar eller undantag
från gällande regelverk för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete med
att hantera effekterna av det nya coronaviruset. Syftet med ändringarna är att
säkerställa kommuner och regioners möjlighet att upprätthålla verksamhet och
leverera vård och omsorg även vid allvarlig påverkan av smitta i personalstyrkan. Det
föreslås också ändringar för att minimera påverkan på det ekonomiska biståndet.
SKR ser behov av att regeringen utfärdar särskilda instruktioner till myndigheterna. I
en extraordinär händelse behöver regeringen skyndsamt ge ansvariga myndigheter
utrymme att frångå ordinarie förhållningssätt och rutiner avseende råd, stöd och
vägledning. Regeländringarna avser socialtjänstens verksamheter. Bestämmelserna
ska endast gälla vid extraordinära händelser i enlighet med lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, LEH. Skrivelsen är en första version och kan komma att
uppdateras efterhand utifrån den dialog om situationen som SKR för med sina
medlemmar.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet och berättar om innehållet i SKR: s
hemställan och konstaterar att vissa åtgärder, såsom besöksförbud på särskilda
boenden, redan genomförts hos Region Gotland på uppdrag av smittskyddsläkaren.
Socialdirektören berättar att SKR haft inledande möte om denna hemställan med
Socialdepartementet men att de ser stora utmaningar i att ändra lagstiftningen.
Ett exempel på en lagändring som SKR önskar se är att kommunerna ska kunna neka
till omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse, men det har inte fattats något beslut om än.
På grund av detta fattar många kommuners nämnder själva beslut som strider mot
kommunallagen om att man inte garanterar omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser. På
Gotland brukar det vara ungefär ett hundra tillfälliga vistelser under ett normalår.
Socialdirektören informerar även om att SKR har haft möte med Vårdföretagarna
med anledningen av att det kommunala basansvaret innebär att kommunerna är de
som är ytterst ansvarig för beviljade insatser oavsett vilken leverantör brukarna valt.
Lagen om valfrihet (LOV) innebär att brukarna kan välja mellan flera leverantörer, i
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kommunens eller privat regi, men det är ändå kommunerna som bär basansvaret för
att insatserna genomförs om den leverantör som valts inte kan göra detta.
Ordförande yrkar att socialnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag

SKR Hemställan, Behov av regeländringar med anledning av det nya coronaviruset,
covid-19, daterad 23 mars 2020.
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SON § 60

Delårsrapport 1

SON 2020/5

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2020.
 Socialnämnden begär hos regionfullmäktige medel med 22 mnkr för att täcka
befarat underskott inom LSS-verksamheten.
 Socialnämnden poängterar vikten av att fortsätta med de prioriteringar och
aktiviteter som utsetts för att uppnå en budget i balans.
 Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser
som följer av att följa tilldelad budget.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ekonomi
Nämndens ekonomi är inte i balans med ett prognostiserat underskott mot budget på
25 miljoner kronor. Målet en ekonomi i balans uppnås därför inte. Med hänsyn till
läget nu och effekterna av pandemin så är det prognostiserade resultatet ytterst
osäkert. En bedömning framåt är att behov av insatser ifrån socialtjänsten kan
komma att öka, framför allt behovet av försörjningsstöd.
I och med det prognostiserade underskottet bör socialnämnden äska medel ifrån
regionfullmäktige. Äskandet bör kopplas till LSS-verksamheten då den är
underfinansierad. Det är svårt att hitta områden där stora besparingar kan göras utan
att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I jämförelse inom respektive
område så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med
liknande kommuner och nationellt. Inom den verksamheten pågår ett intensivt arbete
som minskar kostnaderna trots stor inströmning av orosanmälningar. I övrigt pågår
flera andra aktiviteter i syfte att minska kostnaderna framför allt vad gäller
bemanning, effektiviseringar och minskat antal externa placeringar. Det finns en stor
kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet ute i verksamheterna. Dessutom pågår en
konkurrensutsättning av två särskilda boenden i syfte att minska kostnaden för
äldreomsorgen.
I socialförvaltningen är det endast ett fåtal verksamheter som inte är lagstyrda, till
exempel hälsofrämjande enheten och alkohol- och drogrådgivningen. Den senare gör
att behandling av missbrukare kan ske på hemmaplan vilket har minskat kostnaderna
för placeringar rejält och ökat kvaliteten för brukarna. Den hälsofrämjande enheten
är riktad mot äldre personer och är en förebyggande verksamhet som minskar
behovet av insatser ifrån socialtjänsten.
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För perioden januari till mars redovisas ett överskott mot budget med 3,6 mnkr. För
verksamheten exklusive flyktingmottagningen (där intäkter saknas) är överskottet 7,0
mnkr. Nettokostnaden för förvaltningen har ökat med 4,2 procent för perioden och
prognosen för helåret är en ökning med nästan 5 procent. Nettokostnadsökningen är
förvisso hög men väntad då den främst avser äldreomsorgen där antalet insatser till
äldre personer ökar i takt med en åldrande befolkning.
För insatser enligt SoL, som främst avser äldreomsorg, prognostiseras liksom tidigare
år ett överskott. Dock är överskottet betydligt mindre än tidigare år till det nu
tillkommer platser på särskilt boende samtidigt som hemtjänstinsatserna väntas öka.
Behov av hemsjukvård har ökat under 2019 vilket gett ökade kostnader och
underskott för hemsjukvården, detta är oroväckande. För LSS-insatser är
bedömningen ett stort underskott vilket verksamheten haft de senaste åren då
volymökningar inte kompenserats. Verksamheten har mycket låga kostnaderna
nationellt sett.
För individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott men kostnadsläget för
barn- och ungdomsvården ser bättre ut vilket är en effekt av ändrat arbetssätt, trots
den stora inströmningen av orosanmälningar. Det finns dock en farhåga att behovet
av försörjningsstöd kommer att öka ännu mer under 2020. Ekonomin för
flyktingmottagningen antas vara i balans för 2020.
Kvalitet
Den psykiska ohälsan ökar och har kommit att bli ett av våra vanligaste
hälsoproblem. Förvaltningen har tagit fram en utbildningsplan där medarbetare i alla
avdelningar planeras genomgå utbildning i första hjälpen kring psykisk hälsa.
Brukarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde och arbetet pågår med att
involvera brukare i verksamheternas utvecklingsarbeten. Goda exempel är
förbättringsarbeten utifrån brukarundersökningar samt fokusgrupper för att
identifiera områden för utveckling. För att öka brukarmedverkan fick samtliga
brukare som besökte stöd- och försörjningsenheten under tre veckor i februari
möjlighet att välja mellan att komma och delta i fokusgrupp, bli kontaktade via
telefon, direkt lämna synpunkter via ett formulär eller att avböja att delge sina
synpunkter.
Förvaltningen har för 2020 prioriterat arbetet med att identifiera nya
kommunikationsvägar. Appar och möten via webb är pågående utvecklingsarbeten.
Vidare pågår ett arbete kring bildstöd.
Digitaliseringsutvecklingen pågår inom samtliga avdelningar och arbetet fortsätter
med att bland annat utveckla e-tjänster, digitala tillsyner, appar, mobil dokumentation
och kompetenshöjning inom digitalisering.
Medarbetare
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I likhet med utvecklingen i övriga landet ökade frisknärvaron inom förvaltningen
under januari och februari. Likaså ökade sysselsättningsgraden hos medarbetare inom
omvårdnadsområdet till följd av förvaltningens pågående arbete med heltid som
norm.
Även antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade under första kvartalet.
Utvecklingen går att knyta till det arbete som avdelningarna bedriver med att minska
beroendet av timanställda i syfte öka stabiliteten genom bemanning med ordinarie
medarbetare. Ett arbete som även förväntas bidra positivt till frisknärvaron.
Måluppfyllelse
Samtliga aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan för 2020 inom målområdena
samhälle, kvalitet, medarbetare och ekonomi är påbörjade. Bedömningen är att
aktiviteterna bidrar till att uppfylla de övergripande målen.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar ärendet.
Diskussion förs om i huvudsak kostnaderna för LSS och försörjningsstödet.
Försörjningsstödet för mars månad 2020 är det högsta som någonsin utbetalats.
Bedömningen är att ökningen till stor del handlar om neddragningar och ändrade
arbetssätt hos statliga myndigheter som tidigare erbjudit fler stödinsatser.
Kostnaderna för försörjningsstödet bedöms öka ytterligare framöver i och med
Covid-19-pandemin.
Diskussionen om LSS handlar i huvudsak om alternativa finansieringsmodeller för
LSS och om vad förvaltningen inom befintlig budgetram kan göra för att uppnå
budget i balans och därmed även finansiera LSS. Ekonomichefen och
socialdirektören konstaterar att förvaltningen inom budgetramen inte kan finansiera
LSS.
De åtgärder förvaltningen kan vidta för att åstadkomma en budget i balans är att
skära ner på de förebyggande verksamheter som inte är lagstadgade och att sänka
kvaliteten på de lagstyrda verksamheterna. Det vore inte tillräckligt att endast dra ner
på de förebyggande, icke lagstadgade verksamheterna och det skulle troligen få stora
ekonomiska konsekvenser på längre sikt. Socialnämnden och socialförvaltningen kan
heller inte själva besluta om att minska på de lagstadgade verksamheterna då det
innebär att inte följa lagen och att det får en påverkan på kvalitet och rättssäkerhet.
Samtidigt måste den tilldelade budgeten följas och det råder därmed en stor
målkonflikt mellan lagstadgat uppdrag och ekonomiska mål.
Socialnämnden konstaterar enigt att det behövs en tydlig information till
regionstyrelsen om vilka konsekvenserna blir att minska på såväl förebyggande som
lagstadgad verksamhet.
Yrkande:
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Ordförande yrkar att socialnämnden lägger till två ytterligare beslutspunkter:
 Socialnämnden poängterar vikten av att fortsätta med de prioriteringar och
aktiviteter som utsetts för att uppnå en budget i balans.
 Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens ordförande och socialdirektören att
formulera en skrivelse till regionstyrelsen som tydligt visar på de konsekvenser
som följer av att följa tilldelad budget.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-15
Delårsrapport 1 2020, daterad 2020-04-14
Skickas till
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
RSF ekonomi och styrning
RS registrator
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SON § 61

Rapport och förfrågningsunderlag LOV –
valfrihetssystem hemtjänst

SON 2018/224
SON/AU § 35

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner rapporten.
 Socialnämnden beslutar att avtal med nuvarande leverantörer av hemtjänst
förlängs till och med 28 februari 2021.
 Socialnämnden beslutar att valfrihetssystemet under denna tid kommer att hålla
öppet för nyansökningar och att eventuella nytecknade avtal baserat på
nuvarande förfrågningsunderlag upphör 28 februari 2021.
 Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget gällande LOV Hemtjänst med
avtalsstart 1 mars 2021.
 Socialnämnden godkänner förslag om ersättningsmodell samt ersättningsnivåer
för perioden 2021-03-01 – 2021-12 31.

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad
utredning utifrån tidigare genomförd översyn (SON 2018/224) av nuvarande LOVavtal inom valfrihetssystemet för hemtjänst. Den fördjupade utredningen syftar till
att ta fram underlag och förslag för upphandling, inom ramen för LOV, inför ett nytt
avtal med leverantörer av hemtjänstinsatser i ordinärt boende på Gotland.
Utredningen har utifrån projektdirektivet särskilt beaktat de områden som rapporten
(SON 2018/224) beskriver som utvecklingsområden och särskilt tagit hänsyn till den
framtida utveckling som socialförvaltningen står inför inom kompetensförsörjning,
ekonomi, demografi, miljö och digitalisering. Liksom tidigare översyn har
utredningen, för att effektivt nyttja regionens skatteintäkter, utgått från perspektiven
kvalité och ekonomi. Utredningen har skett i dialog och möten med intressenter
såsom brukarorganisationer och leverantörer.
Utredningen har utmynnat i en rapport som är underlag till föreslagna förändringar
för förfrågningsunderlag inom valfrihetssystemet för hemtjänst. Nuvarande avtal är
uppsagt. Alla nuvarande samt nya leverantörer av hemtjänst kan ansöka när nytt
förfrågningsunderlag annonseras. Det finns ett flertal skallkrav i nu gällande
förfrågningsunderlag som kommer kvarstå som exempelvis lagkrav,
redovisningsskyldighet, ledningssystem, uppdrag- och kvalitetskrav samt
betalningsvillkor.
Med anledning av pandemin Corona har avtalsstart för LOV- Hemtjänst skjutits
fram från tänkt avtalsstart 2020-10-01 till 2021-03-01 och valfrihetssystemet håller
öppet under uppsägningstiden
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I rapporten finns förslag på en ersättningsmodell med differentierad ersättning samt
ersättningsnivå för perioden 2021-03-01 – 2021-12 31.
Till rapporten och förfrågningsunderlaget biläggs 12 stycken bilagor.
Föreslagna förändringar:
 Digital ansökan införs via upphandlingssystemet TendSign som är länkad till både
hemsidan och valfrihetswebben.
 Krav införs om att utföraren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete.
 Arbetsrättsliga villkor införs i LOV-avtalet som särskilda kontraktsvillkor.
 Ny geografisk indelning om sju områden.
 Leverantören kan ange kapacitetstak för varje hemtjänstområde utifrån den
geografiska områdesindelningen 1-7. Leverantören ska meddela
socialförvaltningen när man uppnått 90 % av sitt valda kapacitetstak.
 Ickevalsalternativet utgår ifrån turordning och är valbart för leverantören.
Samtliga utförare är listade och tilldelas brukare utifrån turordning.
 Sanktionstrappa som modell införs, vilket innebär stegvisa sanktioner i form av
dialog, prisavdrag, vite och uppsägning.
 Utförare kan fortsatt ansöka om enbart service eller service & omvårdnad.
Tjänstekategorin service & omvårdnad inklusive delegerad hemsjukvård förstärks
med att även trygghetslarm klockan 07.00-22 .00 ingår. Succesivt övertagande av
trygghetslarm från egenregin kommer att ske.
 Utförare ska delta i utvecklingsarbete, såsom exempelvis insatsregistrering,
utveckling av snabbare hemgång från slutenvård/sjukhus samt delta i succesivt
införande av välfärdsteknik, exempelvis E-handel.
 Leverantörer ska svara för att nödvändiga beställningar av tjänster görs till av
regionen anvisad leverantör, exempelvis hjälpmedelscentralen.
 Ersättning till utförarna utgår från beviljade hemtjänstinsatser utifrån IBIC och
beräknas som en sammanhållen veckotid med stöd av resursfördelningsverktyget
Kuben.
 Beslut om avtalsenlig uppräkning av ersättningen för nuvarande LOV-avtal, för
perioden 2021-01-01 till 2021-02-28, tas av socialnämnden i oktober 2020.
 Differentierad ersättning införs från 2021-03-01. Tre ersättningsnivåer såsom
tätort, landsbygd och en extra ersättning för vissa områden. Modellen baseras på
brukarens folkbokföringsadress och SCB:s nyckelkod. De tre ersättnings-nivåerna
föreslås för perioden 2021-03-01 till 2021-12-31 med följande belopp:
Ersättning kronor timme från
2021-03-01 till 2021-12-31

Tätort

Landsbygd

Landsbygd extra

Omvårdnad och service egen regi

368

412

456

Omvårdnad och service privat regi*)

380

425

471

Service privat regi**)

332

372

411

*) Privata utförare momskompenseras.
**) Serviceinsats privat regi 10 procent lägre ersättning, ej momskompensation då
hela tjänsten är momspliktig.
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 Trygghetslarm ersätts utifrån differentierad ersättning och med en timma per
månad och brukare.
Bedömning

Förvaltningens samlade bedömning är att det nya förfrågningsunderlaget har
utformats utifrån projektdirektivet och förslag till förändringar gynnar brukare, ger en
rättvisare ersättning till utförare, skärper de arbetsrättsliga villkoren, minskar Region
Gotlands administrativa arbete samt gynnar miljön.
Ärendets behandling under mötet

Amie Stobenius, utvecklingsledare, och Anna-Lena Gutedal, ekonomichef, föredrar
ärendet.
Yrkande
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag avseende beslutspunkterna 1-3. Bifalles av samtliga ledamöter.
Yrkande
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag avseende beslutspunkterna 4-5.
Helena Bogsjö (S) yrkar avslag på ordförandes yrkande och yrkar enligt följande:
Socialnämnden godkänner inte det föreslagna LOV-upphandlingsunderlaget.
Förvaltningen får ett uppdrag att till februari 2021 utreda effekterna av att avskaffa
LOV och driva hemtjänst i egen regi. Utredningen ska undersöka kostnadsbesparingen, de bättre bemanningsmöjligheterna, möjligheten till ökad samverkan
mellan de särskilda boendena och hemtjänsten och miljövinsterna.
Jörgen Benzler (V) bifaller Helena Bogsjös yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår propositionsordningen Ja för bifall för ordförandes yrkande, Nej
för bifall till Helena Bogsjös (S) yrkande.
Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Röster för Ja (ordförandes yrkande)
Rolf Öström (M), Johan Malmros (C), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C),
Sara Lidqvist (KD), Håkan Lilja (SD).
Röster för Nej (Helena Bogsjös yrkande)
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Helena Bogsjö (S), Charlotte Andersson (S), Samir Nazari (S), Pär Bokelund (MP),
Jörgen Benzler (V).
Sara Vilhelmsson (M) och Fredrik Gradelius (C) avstår från att delta i omröstningen
på grund av obalans i nämnden. Kvittning utfördes på grund av frånvaro med
anledning av covid-19.
Beslut
Bifall till ordförandes yrkande genom omröstning med 6 röster mot 5.
Yrkande
Jörgen Benzler (V) yrkar att ickevalsalternativ endast ska tilldelas till egenregi och att
en ändring därmed görs i förfrågningsunderlaget under avsnittet 4.5.3.3. Helena
Bogsjö (S) bifaller Jörgen Benzlers yrkande.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar avslag på Jörgen Benzlers yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes yrkande.
Beslutsunderlag

Rapport lagen om valfrihet (LOV) & hemtjänst
Förfrågningsunderlag LOV – Hemtjänst Region Gotland
12 tillhörande bilagor
Skickas till
Carina Westergren Larsson, avtalscontroller
Amie Stobenius, utvecklingsledare
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SON § 62

Remiss - Kvalitetssäkring inom LSS - bostad
med särskild service för vuxna

SON 2020/107
SON/AU § 36

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar att inte tillstyrka remissen.

Förslaget till Kvalitetssäkring inom LSS-bostad med särskild service, vuxna från
Svenska institutet för standarder (SIS) är tänkt att användas nationellt som en
kvalitetsstandard för LSS-insatsen Bostad med särskild service, vuxna. Det finns inga
ambitioner på att standarden ska bli styrande nationellt utan det är upp till varje
region/kommun att ta ställning till SIS´s standard för Bostad med särskild service,
vuxna 9 § 9 LSS.
Sedan flera år tillbaks har socialförvaltningen egna kvalitetsdokument för stora delar
av socialtjänsten, inklusive nämnda insats. Regionens kvalitetskrav bygger på ett
dokument, ”Grundläggande uppdrag- och kvalitetskrav för utförare av socialtjänst”
plus specifika för de olika SoL- och LSS-insatserna. Dessa revideras regelbundet
utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och praxis. Förvaltningens grundläggande ram
för uppdrag och kvalitetskrav är en styrka och underlättar vid revideringar och
kvalitetsuppföljningar.
Även om förvaltningens kvalitetsdokument inte är lika detaljerade som SIS´s
standard bedömer förvaltningen att de två dokumenten stämmer väl överens med
varandra. Förvaltningen har för avsikt att vid kommande revideringar av ”Uppdrag
och kvalitetskrav, Bostad med särskild service 9 § 9 LSS inom Region Gotland”
använda en del formuleringar från SIS`s standard. Bland annat planeras att:
 vikten av kommunikation och kommunikativt stöd preciseras bättre
 rutiner vid skyddsåtgärder tydligare dokumenteras
 kraven när det gäller personalens kompetens preciseras
Bedömning

Förvaltningen föreslår att remissen avstyrks med motiveringen:
Socialförvaltningen har idag ”Uppdrag & kvalitetsdokument” för bland annat
nämnda LSS-insats som stämmer väl överens med kravspecifikationerna i remissen.
Ett tillstyrkande skulle dock innebära att förvaltningen måste revidera alla aktuella
kravdokument inom socialtjänsten samtidigt, vilket skulle innebära ett stort extra
arbete under året. Däremot planerar förvaltningen att använda vissa formuleringar i
remissen vid framtida revideringar av kravdokumentet för Bostad med särskild
service, vuxna – 9 § 9 LSS.
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Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Förslag till SVENSK STANDARD ftSS 877001, Svenska institutet för standarder
Uppdrag och kvalitetskrav, Bostad med särskild service LSS § 9:9 inom Region
Gotland.
Grundläggande uppdrag och kvalitetskrav för utförare av socialtjänst
Tjänsteskrivelse, Remiss Kvalitetssäkring inom LSS-Bostad med särskild service för
vuxna, daterad 9 mars 2020.
Skickas till
Hanna Ogestad, avdelningschef Kvalitets- & utvecklingsavdelningen
Peter Åkesson, utvecklingsledare Kvalitets- & utvecklingsavdelningen
SIS Swedish Standards Institute
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SON § 63

Uppdrag och kvalitetskrav korttidsplats

SON 2020/138
SON/AU § 37

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner revidering av Uppdrag och kvalitetskrav för
korttidsplats.

Uppdrag och kvalitetskrav är de krav som ställs på utförare av korttidsplats.
Uppdrag och kvalitetskrav säkrar kvaliteten på utförande av insatsen korttidsplats.
Revidering har skett som en av aktiviteterna i den handlingsplan som skapades
utifrån översynen av korttidsenheten.
Revideringen innebär att beskrivningen av insatsen förtydligats genom att
rehabiliteringsperspektivet lyfts fram samt att målen för insatsen omarbetats i ett
förtydligande syfte. Vidare har kravrubrikerna Samverkan och teamarbete samt
Rehabilitering tillkommit för att förtydliga rehabiliteringsuppdraget.
Framtagande av dokumentet har skett i samråd med representanter från
myndighetsavdelningen samt avdelningschef och enhetschefer på korttidsenheten.
Dokumentet utgör underlag vid Kvalitets- och utvecklingsavdelningens
kvalitetsuppföljningar.
Bedömning

Uppdrag och kvalitetskrav säkrar kvaliteten på utförande av insatsen korttidsplats.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Uppdrag och kvalitetskrav korttidsplats, daterad 2020-04-03
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12
Skickas till
Therese Thomsson, avdelningschef myndighetsavdelningen
Marit Lindgren, avdelningschef särskilt boende
Hanna Ogestad, kvalitetschef
Cecilia Berg, utvecklingsledare
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SON § 64

Utveckling av mobila mötesplatser

SON 2020/142
SON/AU § 38

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden antar det förslag till utvecklingsarbete som framgår av underlaget.

Hälsofrämjande enheten har ett uppdrag som innefattar att främja hälsa för anhöriga
över 18 år samt till personer över 65 år för att motverka upplevd ensamhet och
isolering. Vidare ska enheten bedriva fallförebyggande verksamhet och inom ramen
för dessa områden samverka med ideell sektor.
Redan idag har Gotland en stor andel äldre människor i befolkningen. Enligt
befolkningsprognos kommer andelen äldre människor på Gotland också att öka
under de kommande åren – vilket kommer att medföra andra krav på samtliga
verksamheter i samhället, så även den Hälsofrämjande enheten. För att möta
framtidens utmaningar behöver vi redan nu fortsatt utveckla och förbättra våra
arbetssätt och metoder för att främja hälsa.
För att möjliggöra bättre kvalitet och måluppfyllelse samt uppnå budget i balans, görs
bedömningen att de fasta mötesplatserna i Slite och Hemse, ska sägas upp.
Mötesplatsen på Gråbo i Visby bedömer vi ska finnas kvar, då verksamheten bedrivs
till stor del av ideella krafter och har goda förutsättningar att fortsatt utvecklas i
enlighet med enhets mål. Genom att stänga de fasta mötesplatserna i Slite och
Hemse, möjliggör vi genom samverkan utökad hälsofrämjande verksamhet på flera
orter på den gotländska landsbygden.
Genom att i högre grad samverka kring lokaler internt inom Regin Gotland och
med ideell sektor, samt gemensamt sprida information om redan pågående
aktiviteter, kan medborgare på Gotland i högre grad också ta del av redan befintligt
utbud. Vidare frigörs med denna riktning personella resurser för att bedriva utökad
samverkan och utveckla ytterligare metodstöd som personal inom Region Gotland
och ideell sektor.
Bedömning

För att möjliggöra bättre kvalitet och måluppfyllelse i takt med demografisk
utvecklingen samt uppnå budget i balans, görs bedömningen att de fasta
mötesplatserna i Slite och Hemse, ska sägas upp. Mötesplatsen på Gråbo i Visby
bedömer vi ska finnas kvar, då verksamheten bedrivs till stor del av ideella krafter
och har goda förutsättningar att fortsatt utvecklas i enlighet med enhets mål.
Genom att i högre grad samverka kring lokaler och även gemensamt
sprida information om redan pågående aktiviteter, kan medborgare på Gotland i
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högre grad också ta del av redan befintligt utbud. Vidare frigörs med denna riktning
personella resurser för att bedriva utökad samverkan och utveckla ytterligare
metodstöd som personal inom Region Gotland och ideell sektor.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Underlag till planerad verksamhetsförändring för att utveckla
arbetet med mobila mötesplatser, daterad 18 mars 2020.
Skickas till
Hanna Ogestad, avdelningschef kvalitet- och utvecklingsavdelningen
Tove Öberg, verksamhetsledare, hälsofrämjande enheten
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SON § 65

Återrapportering. Samverkan mellan Första
linjen och skolan

SON 2017/289
SON/AU § 40

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen

Socialnämnden beslutade 2019-10-16 (§ 135) att uppföljning av Första linjen ska ske
årligen under tiden Första linjen prövas och rapporteras vid de gemensamma mötena
för arbetsutskotten i socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober.
På arbetsutskottets sammanträde 2020-04-01 fick socialnämndens och hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott en muntlig återrapport om hur arbetet fortskrider
inom Första linjen och hur samarbetet ser ut mellan socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Första linjen varit öppen exakt ett år och statistiken visar att verksamheten första året
har träffat 540 unika barn och deras föräldrar och tagit emot 2 400 besök.
Verksamheten arbetar i nära samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
och familjestödsenheten inom individ- och familjeomsorgen. I vissa fall startar ett
arbete med en individ inom Första linjen som sedan kan resultera i en remiss till
vidare vård inom till exempel BUP eller att socialtjänsten involveras.
Första linjen planerar för att följa med ungdomsmottagningen i deras samarbete med
skolorna och de försöker nå ut till alla elever om att Första linjen finns.
Verksamheten arbetar även med utveckling av digitala möten, något som uppskattas
av ungdomar, och de kommer att uppdatera hemsidan med till exempel filmer för
vägledning till föräldrar.
Årlig återrapportering sker till SON och HSN i oktober 2020 och då önskar
nämnderna att det fokuseras på att analysera vilka effekter Första linjen gett i
samverkande verksamheter såsom inom BUP och familjestödsenheten med flera.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet och återger informationen som gavs
muntligt under arbetsutskottets sammanträde 2020-04-01.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Skickas till
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare Barnsam
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SON § 66

Ersättning kontrakterade jourhem

SON 2020/71
SON/AU § 46

Socialnämndens beslut

 Region Gotlands kontrakterade jourhem ersätts med 26 000 kr/mån i arvode
med en årlig höjning som följer prisbasbeloppets utveckling i enlighet med SKR:s
höjning av rekommenderade arvodesnivåer.
 Vid syskonplacering höjs arvodet med 5000 kronor per barn och månad.
 Region Gotlands kontrakterade jourhem har i sitt uppdrag 6 veckor
ledighet/kalenderår. Ledigheten planeras i samråd med familjesekreterare.
Ledigheten tas ut innevarande år och kan ej sparas till efterkommande år.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Socialförvaltningen gjorde 2017 en översyn av jourhemsorganisationen genom vilken
en del nya jourhem rekryterades, villkor förändrades och ersättningen reglerades.
Jourhemsverksamheten har en budget på 2,5 miljoner kronor per år , men hade 2018
ett utfall på 2,8 miljoner, exklusive externa lösningar.
De senaste två åren har det inte gått att nyttja alla platser, särskilt i hemmen som är
kontrakterade med fler än en plats. Nyttjandegraden har varit ca 53 %.
Detta har medfört kostnader för externa lösningar, samtidigt med kostnader för icke
nyttjade platser i våra egna kontrakterade jourhem.
Förslaget är att minska antalet platser från sex till fyra kontrakterade jourhem med en
plats vardera, men med möjlighet till syskonplacering vid behov. Förslaget är även att
höja ersättningen till 26 tkr + personalomkostnader samt omkostnader per månad,
totalt ca 2 miljoner kronor per år inklusive personalomkostnader och omkostnader.
Resterande 500 tkr finns som buffert för eventuella syskonplaceringar, samt för
externa lösningar när specifika behov finns.
Bedömning

Socialförvaltningens bedömning är ovanstående förändring skulle leda både till en
mer adekvat organisation av Region Gotlands jourhemsverksamhet samtidigt som de
fasta kostnaderna sänks. Detta skulle även ge marginal i budget för eventuella
syskonplaceringar och för externa lösningar när specifika behov finns.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ersättning kontrakterade jourhem, daterad 20 januari 2020.
Skickas till
Christina Godarve, Avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
Ewa Hall, Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
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SON § 67

Översyn placering av barn och unga återrapportering av åtgärderna i
handlingsplanen

SON 2019/76
SON/AU § 47

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner rapporten.

Socialnämnden gav förvaltningen 2020-03-21, § 47, i uppdrag att göra en översyn av
placeringar av barn och unga. Översynen syftade till att skapa en gemensam
kunskapsbild av verksamheten samt ge underlag till beslut om fortsatt
utvecklingsarbete för att uppnå en ekonomi i balans.
I september 2019 redovisades resultatet av översynen och socialnämnden godkände
den handlingsplan som översynen resulterade i. Socialnämnden beslutade om en
återrapportering av åtgärderna i handlingsplanen till nämndens sammanträde i april
2020. De uppdrog även åt förvaltningen att vid varje nämndsammanträde fram till
slutrapporteringen i april 2019, återkoppla hur arbetet fortskrider, vilket har gjorts.
Slutrapporteringen består av en rapport som presenterar statistik över antalet
aktualiseringar och kostnaden för placeringar samt redovisar resultat för alla
aktiviteter i handlingsplanen.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet och informerar om att de åtgärder
som är framtagna och har arbetats med ger resultat i verksamheten. Individ- och
familjeomsorgen har kunnat säkra verksamheten och även förbättra ekonomin.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Rapport, Återrapportering av åtgärder av handlingsplan.
Tjänsteskrivelse, daterad 25 mars 2020.
Handlingsplan Översyn placering barn och unga, daterad 28 augusti 2019.
Skickas till
Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorg
Cecilia Thun, tf enhetschef enheten barn och familj
Ewa Hall, enhetschef enheten för familjehem och familjerätt
Ragnar Östermark, enhetschef missbruk- och beroendeenhet
Hanna Ogestad, kvalitetschef kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Ia Lönngren, utvecklingsledare kvalitets- och utvecklingsavdelningen
27 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 68

Information. Beslut från IVO - ”Granskning
av socialnämndernas kontroll av tillstånd för
konsulentverksamhet och stödboende barn
och unga 16-20 år”.

SON 2019/352
SON/AU § 48

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen.

En begäran inkom från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2019-10-14 om att
de skulle granska hur socialnämnden kontrollerar de verksamheter där placering sker
av barn och unga som är tillståndspliktigt, konsulentstödda verksamheter och
stödboende. Socialnämnden svarade på denna begäran 2019-12-04 § 172.
Socialförvaltningen gjorde en förteckning på de verksamheter som nämnden har
placerat under perioden 1 oktober 2018- 30 september 2019. Vid genomgången
framkom att det inte görs rutinmässiga kontroller av verksamheternas tillstånd vid
placering i konsulentstödda familjehem och stödboende.
IVO avslutar nu ärendet med påtalande av följande brister:
 Nämnden har använt sig av konsulentverksamhet och stödboenden som saknar
tillstånd.
 Nämnden har inte alltid kontrollerat att de konsulentverksamheter och
stödboenden som nämnden använder sig av har nödvändigt tillstånd.
IVO förutsätter att nämnden vidtar åtgärder för att säkerställa att inte något
barn/ungdom är placerat genom konsulentverksamhet och i stödboende som inte
har tillstånd för sådan verksamhet. IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder
med anledning av bristerna men kan komma att följa upp beslutet.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet och informerar om att det kommer
att göras kontroller i systemet att alla tillstånd finns där placeringar sker.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Beslut i IVO-ärende, Dm 8.5-36281/2019-5, daterat 2020-03-11.
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-25.
Skickas till
Christina Godarve, avdelningschef Individ- och familjeomsorgen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 69

RS Remiss. Motion. Förrehabiliterande
insatser

SON 2020/67
SON/AU § 49

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige tillstyrker motionens yrkande
genom att initiera en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande
och arbetsmarknadspolitiska uppdrag samt inom finansiell samordning.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till Socialnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Utbildning och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Motionärerna yrkar på att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade
förrehabiliterande arbete ses över och tydliggörs, så att den finansiella samordningen
stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och kommunallagen ger utrymme för
kommuner att själva bestämma vilka och vem som skall utföra
arbetsmarknadsåtgärder. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § skall socialnämnden i sin
verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. I vid mening
menas att socialnämnden skall i samarbete med övriga parter samverka i fråga om tex
arbetsmarknadsåtgärder. För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort
eller plan framtagen för arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser.
Undantaget är det som anges i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, § 9 p 10, daglig verksamhet.
Det är en viktig frågeställning vem som ansvarar för motionens målgrupp och därför
kan frågan behövas utredas grundligt utifrån ett tydligt ställningstagande från
regionfullmäktige.
Bedömning

Motionen yrkar att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande
insatser skall ses över och tydliggörs så att den finansiella samordningen stärkts även
fortsättningsvis.
För Socialnämnden finns inget särskilt ansvar tydliggjort eller plan framtagen för
arbetsmarknadsinsatser eller förrehabiliterande insatser. Det framkommer även i
samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Utbildnings och
arbetslivsförvaltningen att ansvarsfrågan är otydlig.
Barnperspektiv
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

En viktig friskfaktor för att barn skall växa upp under trygga förhållanden, både ur
ekonomiskt perspektiv och socialt perspektiv, är att föräldrar har sysselsättning och
är ekonomiskt tryggade.
I framtagandet av detta remissvar har barn och unga inte varit delaktiga.
Förvaltningens förslag är att Socialnämnden föreslår att Regionfullmäktige initierar
en utredning av Region Gotlands hållning i förrehabiliterande och
arbetsmarknadspolitiska uppdrag då flera nämnder berörs.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Motion till fullmäktige, Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och
finansiell samordning, 2019-11-18, Hanna Westerén och Meit Fohlin.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-20
Skickas till
Stefaan de Maecker, Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 70

Återrapportering Vuxkomp

SON 2018/80
SON/AU § 48

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner rapporten.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och Socialförvaltningen (SOF) fick
2017 i uppdrag att utreda hur administrationen mellan dessa förvaltningar skulle
kunna förenklas och effektiviseras i syfte att fler gotlänningar ska komma i arbete. En
kartläggning av befintliga insatser gjordes för få en helhetsbild om vad som eventuellt
saknas. Därefter utarbetades ett förslag utifrån olika modeller.
Utredningen föreslog att starta ett s.k. VuxKomp där tre verksamheter, UAF, SOF
och Arbetsförmedlingen (AF) samarbetar. Processen innebär att den som söker
försörjningsstöd omgående får möjlighet att träffar ”VuxKomp!” och får stöd att
utarbeta en plan hur hen skall komma i arbete. I väntan på att planerade insatser skall
starta erbjuds hen att delta i aktiviteter som syftar till att hen blir ”startklar” för
arbete.
VuxKomp har varit i gång sedan 1 oktober 2018 och denna rapport redovisar en
utvärdering av såväl positiva inslag som framtida utmaningar.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Under sammanträdet fördes en diskussion om att det är mycket viktigt med dessa
förebyggande insatser. Skulle dessa inte fortsätta så är det stor risk att de individer
som i nuläget erbjuds dessa insatser istället behöver söka försörjningsstöd hos
socialförvaltningen och att det blir en högre arbetslöshet. Ledamöterna i
socialnämnden är överens om att detta behöver diskuteras på en politisk nivå med
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Rapport, Utökat samarbete UAF. SOF
Tjänsteskrivelse, daterad 30 mars 2020
Skickas till
Christina Godarve, Avdelningschef individ och familjeomsorgen
Torsten Flemming, Förvaltningschef Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Lena Nordström, Avdelningschef Gymnasie- och vuxenutbildning
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 71

Revidering Överenskommelse
socialpsykiatriskt team

SON 2020/135
SON/AU § 41

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar att fastställa den reviderade överenskommelsen om
socialpsykiatriskt team under förutsättning att hälso- och sjukvårdsnämnden
fattar samma beslut.

Sedan 2014 finns ett socialpsykiatriskt team på Gotland, ett team som drivs i
samarbete mellan enheten för barn och familj (socialförvaltningen, SOF) och barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen (hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF).
Teamets målgrupp är familjer med komplex problematik och uppdraget är att ge
samordnade och intensiva insatser så att placering i familjehem eller på institution
kan förebyggas. Teamets insatser syftar också till att göra familjerna mer motiverade
till fortsatt stöd och behandling i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ordinarie
öppenvårdsverksamheter. En överenskommelse mellan socialnämnden och hälsooch sjukvårdsnämnden upprättades i och med att socialpsykiatriskt team
permanentades.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen bedömer att den
reviderade överenskommelsen om socialpsykiatriskt team är adekvat och föreslår
således att hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden fastställer
överenskommelsen.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Överenskommelse SPT, socialpsykiatriskt team
Rutin SPT, socialpsykiatriskt team
Tjänsteskrivelse daterad 1april 2020
Skickas till
Christina Godarve, avdelningschef IFO
Marie Härlin, chef VO psykiatri
Elisabeth Jonsson Höök, verksamhetsledare BarnSam
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 72

Revidering av Övergripande
överenskommelse HSN-SON

SON 2020/148
SON/AU § 42

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner förslag till reviderad övergripande överenskommelse
mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska de processer identifieras som kräver
samverkan mellan olika verksamheter inom socialtjänst, LSS samt hälso- och
sjukvård. Det ska framgå hur sådan samverkan ska bedrivas.
För detta ändamål upprättar Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) och
Socialnämndens (SON) – eller i vissa fall dess förvaltningar – överenskommelser.
Syftet med samtliga överenskommelsen är att den enskilde - brukare/patient - ska
möta en väl fungerande integrerad vård och omsorg. Syftet med den övergripande
överenskommelsen är att reglera formerna för hur övriga överenskommelser tas fram
och beslutas. Föreliggande förslag till ny skrivning har tagits fram med anledning av
ändrad organisation för samverkan.
Socialförvaltningens bedömning är att förslaget till ny skrivning bättre beskriver
bakgrund och nuvarande arbetsgång.
Bedömning

Socialförvaltningens bedömning är att förslaget till ny skrivning bättre beskriver
bakgrund och nuvarande arbetsgång.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SON - Reviderad övergripande överenskommelse HSN-SON
Förslag till reviderad övergripande överenskommelse HSN-SON
Nuvarande version av övergripande överenskommelse HSN-SON
Skickas till
Chefläkare Gunnar Ramstedt
Projektledare Cecilia Berg
Registrator-HSN
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 73

Revidering av Överenskommelse om
läkarmedverkan HSN-SON

SON 2020/147
SON/AU § 43

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner förslag till reviderad överenskommelse med Hälsooch sjukvårdsnämnden om läkarmedverkan

Socialnämndens ansvarar för hälso- och sjukvård i hemsjukvård, särskilt boende,
bostad med särskild service och korttidsplats. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar
för de läkarinsatser som behövs. Nämndernas överenskommelse reglerar formerna
för sådan läkarmedverkan.
Läkarmedverkan utgår från primärvården, inklusive privata utförare, och ibland även
från den specialiserade vården.
Syftet med överenskommelsen är att vård och behandling så långt möjligt kan ges i
brukarens egen boendemiljö.
Nu gällande överenskommelse har kravställt med tidsåtgång för läkarmedverkan i
olika boendeformer. Föreliggande förslag till ny skrivning utgår i stället från vilka
åligganden som läkarmedverkan innebär.
Bedömning

Socialförvaltningens bedömning är att kravställning i form av åligganden bättre
tillgodoser syftet än tidigare princip om tidsåtgång.
Förslaget är diskuterat med samtliga utförare inom primärvård samt med chefer inom
hemsjukvård, LSS och särskilt boende.
Förändrad skrivning är möjlig i förhållande till nu gällande krav och kvalitetsbok för
utförare inom primärvård.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SON - Läkarmedverkan reviderad överenskommelse
Förslag till reviderad överenskommelse HSN-SON om Läkarmedverkan
Nuvarande version av överenskommelse HSN-SON om Läkarmedverkan
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

Skickas till
Chefläkare Gunnar Ramstedt
MAS Mårten Åström
Registrator-HSN
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 74

Rapport. Framtidens vårdinformationsmiljö
samt kopplingar hälso- och sjukvårdslagen
och socialtjänstlagen ur ett
patientperspektiv

SON/AU § 44

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen.

På arbetsutskottets sammanträde 2020-04-01 (§44) fick arbetsutskotten för
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden en muntlig föredragning om
nuläget för projektet Framtidens vårdinformationsmiljö av projektledaren Jörgen
Wessman och hemsjukvårdens avdelningschef Öystein Berge.
Avsikten med FVM är att göra det lättare för patienter att vara delaktiga i sin vård
samt underlätta för medarbetarna i vården som får all dokumentation samlad om
patienten i ett och samma system. FVM ska ge en modern vårdinformationsmiljö
genom att byta ut journalsystem och flera närliggande IT-stöd. Medarbetare från
olika områden inom vården medverkar i processen då FVM kommer att kräva
förändrade arbetssätt. Implementeringen av FVM förväntas pågå åtminstone till
2023. Upphandling av systemstödet för FVM pågår och anbudstiden är förlängd till
20 augusti 2020.
Socialförvaltningen (SOF) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har olika
uppdrag och lagrum att verka inom men en och samma patient finns ofta i båda
förvaltningarnas verksamheter. Det är därför av vikt att se över hur dessa processer
ser ut och hur information ska kunna delas för att samverkan ska fungera så smidigt
och säkert som möjligt mellan förvaltningarna för patienternas och verksamheternas
bästa när FVM är implementerat.
Avdelningschefen för hemsjukvården har tillsammans med flera av verksamheterna
inom socialförvaltningen kartlagt en normal vårdprocess för att se hur en patient går
mellan verksamheter inom HSF och SOF. Denna kartläggning illustrerar hur
processerna inom och mellan förvaltningarna ser ut genom att utgå från ett fiktivt
vårdförlopp för en patient som kan behöva insatser från primärvård, slutenvård,
korttidsenhet, hemsjukvård och hemtjänst. Det visas även hur systemen
förvaltningarna emellan kommunicerar och vilken lagstiftning, exempelvis
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, som är styrande i processens olika
delar.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet och sammanfattar den muntliga
föredragning om nuläget för projektet Framtidens vårdinformationsmiljö som
arbetsutskottet fick 2020-04-01 (§44).
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Skickas till
Jörgen Wessman, projektledare FVM.
Öystein Berge, avdelningschef hemsjukvården.
Registrator-HSN
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 75

Återrapport. Insatser för sammanhållen
organisation för äldre

SON 2018/324
SON/AU § 45

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Bakgrunden till ärendet är den utredning kring samordningsprocesser i vård och
omsorg för äldre på Gotland som genomfördes under 2019 med fokus att lämna en
nulägesbeskrivning och föreslå utvecklingsområden.
Utifrån utredningen gav hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden sina
förvaltningar 2020-02-06 (HSN § 15, SON § 19) i uppdrag att återkomma med en
återrapport kring vilka insatser förvaltningarna kommer att arbeta vidare med inom
ramen för samverkansstrukturen VuxenSam.
Nedan presenteras utredningens förslag samt hur VuxenSam tolkat och arbetar med
uppdragen.
Utredningens förslag

VuxenSams tolkning och fortsatta arbete

1. HSNs och SONs
gemensamma AU författar
gemensamt dokument/plan
gällande målgruppen äldre.

Politisk samordning – utgörs delvis av gemensamma möten
mellan nämndernas arbetsutskott.

2. Skapa utrymmen i
nätverket så att nya
samordningsfrågor kan
initieras.

Diskussion kring vilka insatser som ska prioriteras inom
ramen för VuxenSam, när de är implementerade eller
slutförda.

3. Initiera och utreda
korttidsenhetens uppdrag.

Korttidsenheten – nytt korttids planeras med 40 platser och
enkelrum. SOF ser ett stort behov av växelvård och platser
för avlastning. VuxenSam uppfattar att förslaget i
utredningen är för snävt hållet då det är en del av en större
fråga.

4. Underlätta administrativ

Christine Senter (RSF) har fått ett uppdrag av styrgruppen

Förslag om gemensam målbild – inom ramen för God och
nära vård ska en gemensam målbild tas fram. Behövs
ytterligare plan är det upp till nämnderna att initiera sådan.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

samordning.

för e-hälsa att se på vilka möjligheter som finns med till
exempel nationell patientöversikt (NPÖ) för att förenkla
informationsöverföring mellan SOF och HSF i väntan på
framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Även UAF är
intresserade av en lösning kring detta.

5. Förstärka primärvården
med läkare och
sjuksköterska.

Ingår i de proaktiva processerna som pågår:
Medicinskt stöd till hemtjänsten i form av en sjuksköterska
som kan kontaktas för konsultation istället för 1177. Steg
två är att en primärvårdsläkare också ska kunna kontaktas.
Det tar tid att förändra arbetssätt men det är på gång, fokus
på att ställa om istället för att skapa nya tjänster.
SIP i hemmet. Arbetsgrupp har identifierat process och
frågan ska nu diskuteras vidare.
Samhällsinformation. Den fastställda tidplanen för arbetet
kan inte hållas då kommunikatörerna i HSF och SOF
behöver prioritera frågor kring coronaviruset.

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Skickas till
Cecilia Krook, verksamhetsledare VuxenSam.
Marica Gardell, socialdirektör

39 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 76

Rapport GDPR

SON 2020/31
SON/AU § 51

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen.

Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, trädde i kraft 25
maj 2018. Den har till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och
friheter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.
Införandet innebar ett omfattande arbete för förvaltningen och hela Region Gotland
och medarbetare från förvaltningen deltog i projektgrupper inför införandet. Det
innebar ingående diskussioner om nya krav på förvaltningens arbete, skapande av nya
arbetssätt för att kunna hantera till exempel registerutdrag, registerförteckning,
personuppgiftsincidenter och avtal.
Förvaltningen ska redogöra för arbetet med GDPR två gånger om året, i april och
oktober. I denna rapportering redogörs för hur GDPR har implementerats i
socialnämndens verksamhet, vilka åtgärder som tagits och hur status ser ut.
Ärendets behandling under mötet

Catarina Wallentin, kontaktperson GDPR, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, GDPR rapportering och uppföljning 2020, daterad 25 mars 2020.
Skickas till
Catarina Wallentin, kontaktperson GDPR.

40 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 77

Individärende - Upphörande av
umgängesbegränsning enligt LVU Sekretess

SON 2020/20

SON § 77 innehåller sekretessbelagda uppgifter och förvaras därför tillsammans med
individutskottets protokoll 2020.
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Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 78

Individrapportering av ej verkställda beslut
2019

SON 2019/177
SON/AU § 52

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 december
2019 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 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, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL
och 28 c § LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 11 beslut som inte har verkställts inom tre
måna-der beroende på resursbrist. (Föregående kvartal var det 13 beslut.) Besluten
gäller bostad med särskild service enligt LSS samt socialtjänstlagen inom omsorgen
om funktion-sned-satta (3 stycken), särskilt boende inom äldreom-sorgen (4 stycken)
respektive kontakt-familj enligt SoL inom individ- och familjeomsorgen (4 stycken).
Det här kvartalet har bara 4 nya beslut registrerats som ej verkställda efter tre
måna-der från besluts-datum. Det är en förbättring sedan föregående månad då 19
nya beslut registrerades.
I 15 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats. Förra kvartalet var motsvarande
siffra 20 stycken.
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Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS + SoL
Insats/bistånd
Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service SoL
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5 6-8
9-11
12-14 15-18
1
1
1
1
1
1

Orsak

1

6 beslut (11 beslut förra kvartalet)

2

1

1

1

Resursbrist
Tackat nej till erbjuden insats
Resursbrist

ÄLDREOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd
Särskilt boende
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5 6-8
9-11
12-14 15-18
4
5
5
1
1
9
5
1
1

Orsak
Resursbrist
Tackat nej till erbjuden insats
16 beslut (21 beslut förra kvartalet)

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Orsak

Kontaktperson

Månader sedan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
12-14
1
3

SUMMA

1

4 beslut (5 beslut förra kvartalet)

3

Resursbrist

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2019, daterad 14 februari 2020.
Skickas till
Regionens revisorer, regionfullmäktige
Marianne Haglund, nämndsekreterare individutskottet
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Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 79

Delgivning av individutskottets beslut

SON 2020/9

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner delgivningen av individutskottets beslut §§ 105-133
för 2020.

Socialnämndens individutskott fattar beslut i individärenden enligt socialtjänstlagen
(SoL), lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av
missbrukare i visa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) på delegation från nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar att socialnämnden godkänner delgivningen av individutskottets
beslut.
Skickas till
Marianne Haglund, nämndsekreterare individutskottet.
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Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 80

Delgivning och anmälningsärenden SON
2020-04-16

SON 2020/12

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner delgivningar och anmälningar.

Lista på delgivningar och anmälningsärenden.
Från socialförvaltningen
Bostadsanpassningsbidrag mars månad (följebrev, rapport januari-mars, rapport
mars).
Från regionstyrelseförvaltningen
PM. Aktuella frågor som rör nämndsammanträden kopplat till Covid-19, daterad
2020-03-20.
Från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär SKR 20_13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
Beslut av socialnämnden, genom ordförande eller ledamot med särskild beslutanderätt, om
hemlighållande av barns vistelseort och umgängesbegränsning (besluten finns i en pärm på
sammanträdet, inte digitalt)
Upphörande av umgängesbegränsning samt hemlighållande av vistelseort enligt LVU,
daterad 30 mars 2020.
Ärendets behandling under mötet

Tjänsteskrivelse med delgivningar och anmälningsärende daterad 3 april 2020.
Underlag som inte tilldelas digitalt finns att tillgå under sammanträdet.
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Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 81

Socialdirektören informerar

SON/AU § 54

Facklig samverkan
Socialdirektören berättar om den fackliga samverkan som genomförts och berättar
att samverkansrepresentanterna får ta del av handlingarna till socialnämnden inför
mötet.
På senaste samverkansmötet var fokus på tillsättning utav chefstjänster, arbetsmiljön,
skyddsutrustning och ekonomin.
Upphandling av LSS-boende på Terra Nova
Upphandlingen av ett LSS-boende på Terra Nova med sex platser har funnits med i
förvaltningens investeringsbudget under flera år. Region Gotland äger en tomt som
anvisats för detta och anbudsförfrågan har varit ute som resulterade i ett antal
inkomna anbud. Överklagan har gjorts på tilldelat beslut på grund av att det inte
uppfyller krav i funktionsprogrammet. Bedömningen har även gjorts att det finns
stor risk för ytterligare överklagan vilket gör att upphandlingen stoppas för att
eventuellt se på egna investeringsmöjligheter.
Socialnämnden får frågan om de istället önskar göra en egen investering och att
förvaltningen själv bygger detta LSS-boende. I sådana fall behövs ett tillägg till
strategisk plan och budget i oktober.
Socialnämnden utser Johan Malmros (C) och Helena Bogsjö (S) att vara part för
socialdirektören att diskutera detta vidare. Det uppdras även åt Helena Bogsjö och
Johan Malmros att träffa projektledare inom tekniska förvaltningen.
Tre semesterperioder
En fråga ställs om hur arbetet med tre semesterperioder fungerar i år. Förvaltningen
upplever att medarbetare planerar efter tre semesterperioder och fackförbundet
Kommunal har inte varit i kontaktat med förvaltningen ytterligare angående detta.
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Socialnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-04-16

SON § 82

Övrigt

SON/AU § 55

Skrivelse från socialnämnden om omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse på Gotland
Den som tillfälligt ska vistas på Gotland och då kommer att behöva hemtjänst eller
hemsjukvård vänder sig till sin hemkommun/hemregion som in sin tur kontaktar
Region Gotland. Ett normalår brukar ungefär 100 ansökningar inkomma till Region
Gotland om så kallad tillfällig vistelse.
På grund av Covid-19-pandemin uppmanar socialförvaltningen i Region Gotland
brukare från andra kommer i Sverige och deras hemkommuner att i första hand följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande resor och vistelse på annan ort.
Detta för att undvika smittspridning och för att kunna hantera hälso- och
sjukvårdsinsatser samt omsorgsinsatser vid ett ansträngt personalläge.
Socialförvaltningen ber även hemkommuner att kontakta sina brukare och informera
om förutsättningarna och att för närvarande inte beställa tillfällig vistelse av insatser
för varken hemtjänst eller hemsjukvård på Gotland. Trots detta så inkommer det
ansökningar om tillfällig vistelse till både hemtjänst och hemsjukvård. Tillfällig
vistelse är en lagstadgad insats och därför inget som socialförvaltningen eller
socialnämnden kan neka till att utföra.
Socialnämnden vill understryka vikten av att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vädja till att inga hitresande ansöker om omsorgsinsatser från
hemtjänst och hemsjukvård på Gotland. Socialnämnden har därför enats om en
skrivelse kring detta som bland annat kommer att finnas på Region Gotlands
hemsida. Texten lyder som följer:
” Vädjan från Socialnämnden, Region Gotland, att inga hitresande ansöker

om omsorgsinsatser från hemtjänst och hemsjukvård

Med anledning av Covid-19-pandemin uppmanar socialnämnden i Region Gotland brukare från
andra kommuner i Sverige och deras hemkommuner att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer gällande resor och vistelse på annan ort. Detta för att undvika smittspridning
och för att kunna hantera hälso- och sjukvårdsinsatser samt omsorgsinsatser vid ett ansträngt
personalläge.
Redan nu har regionen ett ansträngt personalläge inom hemtjänst och hemsjukvård vilket gör att vi
verkligen vädjar till alla att hörsamma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att inte
resa.
Socialnämnden”
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