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§ 24

Godkännande av föredragningslistan
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§ 25

Information hemsjukvård

§ 26

Revidering 2020 av Socialnämndens delegationsordning nr 9
191001, föredragande Patrik Hedström, Åsa Löfkvist

§ 27

Anmälningsärende
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2020-10-21

Socialnämnden

SocN § 24 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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SocN § 25 Information hemsjukvård
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Hemsjukvården bedriver varje dag avancerad vård i hemmet. I dagsläget är 475
patienter inskrivna.
Under en heldag i september beslutade enhetschefen tillsammans med sina
medarbetare att det finns tre saker som behöver ett extra fokus:
1. Arbetsmiljö, alla ska trivas, det ska vara en bra arbetsplats, här vill jag
stanna.
2. Bättre och effektiva processer som innebär att vi gör rätt saker på rätt sätt,
mervärde för brukaren.
3. Rekrytera in bra och kompetenta medarbetare.
1. Det är fortfarande en pressad situation, det har varit uppsägningar och det
finns flera inhyrda sjuksköterskor. Alla är erfarna och hyrsjuksköterskorna
gör ett bra jobb, men är nya i Eksjö. De pratar gott om och trivs i Eksjö
och hos hemsjukvården. 6 stycken undersköterskor med lång erfarenhet
axlar ett stort ansvar i gruppen. Det finns en framtidstro i gruppen.
Tillsammans har personalen tagit fram en arbetsmiljöpolicy för
hemsjukvården där bland annat målsättningen för gruppen beskrivs med
orden ”Vi vill ha stolta medarbetare som sätter patienten i fokus”. Alla har
skrivit på policyn.
2. Enhetschefen har tillsammans med hemtjänstens chefer ändrat områdena
så hemsjukvården och hemtjänsten arbetar utifrån samma indelning.
Sjuksköterskorna har ett patientansvar (PAS) och arbetar inom ett
område. Det är sjuksköterskor placerade på varje särskilt boende. Alla har
fått områden och vet var de ska täcka upp när någon är ledig. Det är
schemamässigt anpassat efter läkarmottagningar på särskilt boende. Varje
sjuksköterska får en lista med sina patienter och ärende för varje dag,
vilket gör arbetet lättare följa upp och stötta upp vid behov.
Patientsäkerheten blir högre. Vårdteamsträffar kommer startas upp så
småningom.
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3. Två filmer har spelats in som finns på sociala medier. Under perioden
2020-08-10 till 2021-01-04 har det introducerat 11 nya medarbetare, varav
10 är sjuksköterskor. Ytterligare tre sjuksköterskor har visat intresse.
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SocN § 26 Revidering 2020 av Socialnämndens
delegationsordning nr 9 191001
Dnr Socn 2020/21
Beslut
Socialnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att Socialberedningen ska vara beslutande avseende ärenden om
ansökan till förvaltningsrätten om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning
och upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU, beslut om tillfälligt
utreseförbud enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g
§ LVU och undantag från utreseförbud enligt 31 i § LVU,
att beslutanderätten delegeras till ordförande i socialberedningen eller annan
ledamot som socialberedningen förordat i ärenden om tillfälligt utreseförbud
enligt 31 d § LVU och upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU
som är så brådskande att socialberedningens beslut inte kan avvaktas, samt
att besluta att godkänna nytt tillägg avseende delegation och tillägg av beslut i
Socialnämndens delegationsordning Nr 11–2020 som detta innebär.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Individ och familjeomsorgen (IFO) föreslår att ansökan
om utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och upphörande av
utreseförbud enligt 31 c § LVU delegeras till socialberedningen.
Vidare föreslås att beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU,
upphörande av tillfälligt utreseförbud 31 g § LVU och undantag från
utreseförbudet enligt 31 i § LVU delegeras till socialberedningen.
Enligt 31 d § LVU kan socialnämndens ordförande eller någon annan ledamot
som socialberedningen har förordnat besluta om tillfälligt utreseförbud i
brådskande ärenden.
I brådskande ärenden förslås att samma ledamöter som idag kan fatta
ordförandebeslut om exempelvis omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
förordnas att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU.
Verksamhetsutvecklare IFO föreslår också att beslut om upphörande av tillfälligt
utreseförbud enligt 31 g § LVU delegeras till samma ledamöter som kan besluta
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om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU i de fall ärendet
inte kan avvaktas till socialberedningens sammanträde.
Beslutsfattandet kommer genom detta förslag att följa samma ordning som
beslutsfattandet gör idag vid omedelbart omhändertagande och ansökan om vård
enligt LVU.
Bakgrund
Riksdagen har den 27 maj 2020 beslutat om en ny lagstiftning för att öka skyddet
mot hedersrelaterad brottslighet. I brottsbalken införs nu ett nytt brott,
barnäktenskapsbrott. I lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
införs ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att
ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett utreseförbud ska utgöra dels hinder
mot att utfärda pass och dels skäl för att återkalla pass. Det blir straffbart att föra
ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.
Med anledning av den nya lagstiftningen behöver delegationsordningen
kompletteras med nya paragrafer.
Delegering av socialnämndens beslut
Ansökan om utreseförbud, beslut om tillfälligt utreseförbud och beslut om
tillfälligt undantag från ett reseförbud kan endast delegeras till en särskild
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden enligt 10 kap. 4 §
socialtjänstlagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delegation av beslutanderätt i ärenden om utreseförbud enligt lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), från Åsa Löfkvist,
verksamhetsutvecklare, sociala sektorn, 2020-10-02
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4/ 2020
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vår av unga (LVU)
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Funktionschef IFO
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SocN § 27 Anmälningsärende
Dnr Socn 2020/110
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att följande ärende anmälts.
Ärendebeskrivning
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ärende gällande tillsyn av
hemsjukvården i Eksjö kommun. IVO har inte uppmärksammat några brister
inom de områden som tillsynen omfattar som i nulägen föranleder några
ytterligare åtgärder. IVO avslutar därför ärendet.
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