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Sammanträde med socialnämnden
Dag och tid:
Plats:

Torsdag 13 juni, kl. 8.30.
Brunnby, kommunhuset plan 3.

Förhinder: Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande om förhinder till josefin.lindstrom@knivsta.se.

Dagordning
1. Upprop
2. Justering av protokoll
3. Godkännande av dagordning samt cirkulerande av delegationsbeslut
Informationsärenden
4. Presentation av ny socialchef
5. Dialog om mål och indikatorer 2020
Beslutsärenden
6. Datum för mål- och budgetdialog
SN-2018/202
Tjänsteskrivelse 2019-05-31
Ansvarig handläggare: Josefin Lindström, nämndsekreterare
7. Ändring socialnämndens delegationsordning gällande beslut om trygghetslarm,
hemtjänstinsatser, samt tillsyn natt enligt 4 kap § 1 SoL, vid långhelger
SN-2019/192
Tjänsteskrivelse 2019-06-07
Ansvarig handläggare: Ulrika Brugård, socialt ansvarig samordnare
8. Anmälan av delegationsbeslut
-

Protokoll från socialnämndens individutskott 2019-05-23.
Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-05-23–2019-06-11.

Delegationslistor som innehåller personuppgifter samt eventuella ordförandebeslut redovisas
på sammanträdet.
Välkomna
Kerstin Eskhult, ordförande
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Handläggare
Josefin Lindström
Nämndsekreterare

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-31

Diarienummer
SN-2018/202

Socialnämnden

Datum för mål- och budgetdialog
SN-2018/202

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att ha mål- och budgetdialog 2020 för socialnämnden den 3 oktober 2019.
Sammanfattning
Socialnämnden ska besluta om datum för mål- och budgetdialog 2020. Socialnämnden
sammanträder den 3 oktober och mål- och budgetdialogen föreslås börja efter
sammanträdet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Marja Hedin
Tillförordnad socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslutet avser datum för mål- och budgetdialog.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Ulrika Brugård
Socialt ansvarig samordnare
SAS

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-06-07

Diarienummer
SN-2019/192

Socialnämnden

Ändring Socialnämndens delegationsordning gällande beslut om
trygghetslarm, hemtjänstinsatser, samt tillsyn natt enligt 4 kap § 1
SoL, vid långhelger
SN-2019/192

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att i enlighet med förslag delegera till sjuksköterska inom Knivsta kommuns hemsjukvård,
att i samband med långhelg, bevilja bistånd upp till sju dagar, enligt 4 kap § 1 SoL avseende
trygghetslarm, hemtjänstinsatser samt tillsyn natt.
Sammanfattning
Under jul-, nyårs- 2018-2019, samt påskhelg 2019 hade socialnämnden tillfälligt delegerat till
sjuksköterskorna inom Knivsta kommuns hemsjukvård att bevilja bistånd enligt 4 kap § 1 SoL
avseende trygghetslarm, hemtjänstinsatser samt tillsyn natt, under de aktuella
helgperioderna.
Målsättningen har varit att säkerställa att patienter som är medicinsk färdigbehandlade inom
slutenvården vid Regionvården kan beviljas insatser med hemtjänst inom ordinärt boende,
för att få en trygg och effektiv utskrivning och hemgång efter sjukhusvistelse.
Sedan 2018-01-01 ska patienter kunna skrivas ut från sjukhuset och komma hem, så snart
som möjligt när de är medicinskt färdigbehandlade inom slutenvården. Senast inom tre dagar. Blir patienten kvar där längre, på grund av att kommunen, socialnämnden, inte kunnat
säkerställa adekvata insatser i samband med hemgång, måste kommunen, socialnämnden,
ersätta regionvården med en dygnskostnad.
Verksamheten ser ett behov av att socialnämndens delegationsordning revideras så att
sjuksköterskor har fortsatt delegation att vid långhelger fatta beslut enligt aktuellt förslag.
Förslaget är i linje med den övergripande målsättningen om en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv delegering.
Bakgrund
I socialnämndens delegationsordning regleras vilka beslut som delegerats till olika funktioner
bland de anställda. I april 2018 reviderades socialnämndens delegationsordning, då beslutades det bland annat att sjuksköterska inom Knivsta kommuns hemsjukvård delegerades att
ta beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats inom kommunens verksamhet under
helgdagar, kvällar och nätter. Verksamheten har sett att detta har kommit att fungera väl.
För perioderna jul-, nyårs- 2018-2019 samt påskhelg 2019 beslutade socialnämnden om en
tillfälligt utökad delegation för sjuksköterskorna, så att de skulle kunna ta beslut även
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gällande insatser med hemtjänst inom ordinärt boende under ett fåtal dagar, för att säkerställa en trygg och effektiv utskrivning och hemgång efter sjukhusvistelse. Verksamheten tog
fram rutiner för att hantera denna delegation och handläggning på bästa sätt. Verksamheten
var väl förberedd, men hade ej anledning i praktiken att använda sig av delegationen, då
ingen individ var i behov av den typen av insatser under den aktuella tiden. Erfarenheterna i
länet visar att slutenvården i liten omfattning skriver ut patienter under storhelger.
Biståndshandläggare, som har delegation att ta de aktuella besluten är inte i tjänst på helgdagar. Socialnämnden har alltid sjuksköterskor i tjänst, om dessa har delegation att ta föreslagna beslut under långhelger, säkerställs att patienter kan komma hem från slutenvården.
Med långhelg menar vi tillfällen då vi har fler helgdagar än två i rad, t.ex. lördag + söndag +
helgdag.
Verksamheten ser ett behov av att socialnämndens delegationsordning revideras så att
sjuksköterskor har delegation att vid långhelger fatta beslut om:
-

Trygghetslarm
Hemtjänstinsatser
Tillsyn natt

Beslut ska fattas av sjuksköterska inom Knivsta kommuns hemsjukvård i samverkan med
personal från hemtjänst.
Delegationen syftar till att patienter som blir utskrivningsklara från slutenvården under
långhelg ska få en trygg hemgång med insatser som täcker individens behov.
När beslut tas enligt denna delegation ska rapportering till biståndshandläggare ske
nästkommande vardag.
Beslutet som fattas utifrån denna delegation ska registreras av biståndshandläggare i
journalen, verksamhetssystemet (siebel) samma dag, det vill säga den första vardagen efter
storhelgen.
Beslut som fattas på tillfällig delegation får vara som längst sju veckodagar långt, vilket ska
anges på det skriftiga beslutet. Uppföljning av beslutet ska göras inom 10 arbetsdagar av
biståndshandläggare.
9.x

Beslut, under långhelg, i fråga om bistånd i form av trygghetslarm, hemtjänstinsatser,
tillsyn natt upp till sju dagar.

SSK

Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget möjliggör att patienter kan komma hem till ordinärt boende även vid behov av hemtjänstinsatser, istället för att bli kvar inom slutenvården efter att de blivit medicinsk färdigbehandlade. I det fall de istället blir kvar inom slutenvården blir Knivsta kommun skyldig att
ersätta Region Uppsala för de dagar som patienten blir kvar på sjukhuset.
Alternativ till att ge tjänstgörande sjuksköterska delegation är att bemanna med biståndshandläggare även under helgdagar. Vilket skulle innebära en ökad kostnad för Vård och
omsorg. Socialnämnden har alltid sjuksköterskor i tjänst, om dessa har delegation att ta
föreslagna beslut i samband med långhelg, säkerställs att patienter kan komma hem från
slutenvården.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Catrin Josephson
Socialchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Områdeschef myndighet
Områdeschef utförare
MAS
Enhetschef för hemsjukvård och rehab
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej X

Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Verksamheten arbetar med såväl barn som vuxna.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Inga kända
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej x

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019‐05‐23‐2019‐06‐11
Färdigst/exp‐datum
Dok. nr.
2019‐06‐05 SN‐2019/140‐6

2019‐05‐27 SN‐2019/120‐1

2019‐05‐27 SN‐2019/119‐1

2019‐05‐27 SN‐2019/175‐8

Titel
Delegationsbeslut om att tilldela upphandling

Ansvarig person
Fredrik Söderlind

Delegationsbeslut om att genomföra upphandling förnyad
Sofia Claesson
konkurrensutsättning av Fordon 2018, Fordonsklass AA,
Elhybrid
Delegationsbeslut i upphandling förnyad
Sofia Claesson
konkurrensutsättning av Fordon 2018, Fordonsklass AB,
Diesel
Delegationsbeslug, Lex Sarah ‐ rapport om missförhållanden Ulrika Brugård
enligt 14 kap 3 § SoL

Ärende
SN‐2019/140 Direktupphandling av konsult för
genomförande av översyn av organisationen inom vård‐ och
omsorg.
SN‐2019/120 Förnyad konkurrensutsättning av Fordon 2018,
Fordonsklass AA, Elhybrid
SN‐2019/119 Förnyad konkurrensutsättning av Fordon 2018,
Fordonsklass AB, Diesel
SN‐2019/175 Lex Sarah ‐ rapport om missförhållanden enligt
14 kap 3 § SoL , hemtjänst i egen regi

