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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 66

Sida 3

Dnr Sn 09/097

Förslag angående en utökning av 4 platser för ensamkommande barn
utan legal vårdnadshavare
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Teckna en ny överenskommelse från 1 augusti 2009 i form av ett
fortsatt platssystem men med en utökning av 4 platser och ett totalt
mottagande av 12 ensamkommande flyktingbarn utan legal
vårdnadshavare.
2. Godkänna ett utökat hyreskontrakt med Ava Garden med 2 stycken
utslussningslägenheter.
3. Uppdrar till samordnare Barbro Bergman att återkomma vid
socialnämndens sammanträde med en redovisning av kostnader
och intäkter.
_________________________________________________________
Bakgrund
Kjell Jonsson, tf funktionschef IFO, föredrar ärendet.
Migrationsverket har uppmanat landets kommuner att utöka sitt
mottagande. Under årets 2 första månader har mer än 300 barn och
unga utan föräldrar eller annan vårdnadshavare sökt asyl i Sverige, ett
par hundra platser behövs enligt Migrationsverket för att täcka det akuta
behovet.
Krokoms kommun har sedan oktober 2008 en överenskommelse med
Migrationsverket att tillhandahålla 8 platser, varav 3 för asylsökande
och 5 platser för barn/ungdomar med beviljat uppehållstillstånd.
En inventering har gjorts och Krokoms kommun har möjlighet att
mottaga totalt 12 stycken barn/unga.
Underlag för beslut
Tjänstemannautredning daterad den 6 juni 2009
Förslag till överenskommelse om anordnande av boende för barn utan
legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn.
_____
Kopia till
Barbro Bergman, samordnare
Migrationsverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 67

Sida 4

Dnr Sn 08/137

Arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen
Socialnämnden tackar för informationen och begär att den
uppdaterade handlingsplanen sänds ut till socialnämndens
ledamöter.
_________________________________________________________
Med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av individ- och familjeomsorgen och den ansträngda arbetssituationen inom barn- och
familjegruppen lämnar Sverker Eliasson, funktionschef individ- och
familjeomsorgen, en lägesrapport.
Arbetssituationen har varit ansträngd under ca 1 års tid.
Man har tillsatt mer resurser och omdisponerat resurser inom individoch familjeomsorgen för att klara den ökade arbetsmängden.
Som det ser ut kommer utredningsmängden att minska men man ligger
fortfarande efter med arbetet. Man kommer också att tillsätta en ny
arbetsledare.
När det gäller försörjningsstöd har ärendena hittills inte blivit fler, men
det blir fler tyngre och svårare ärenden.
En handlingsplan har tagits fram för att under 2009 försöka komma
tillrätta med de problem som finns och för att få en bättre struktur i
arbetet.
_____
Kopia till
Sverker Eliasson, funktionschef individ- och familjeomsorgen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 68

Sida 5

Dnr Sn 08/081

Förslag angående dagverksamhet Polstjärnan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att under en dag per vecka ha öppet för
anhörigavlastning för annan målgrupp.
_________________________________________________________
Bakgrund
Biståndshandläggare Maith Ottosson föredrar ärendet.
Tidigare har det varit enbart glömska och dementa som har haft tillgång
till Polstjärnan. Under perioden oktober 2008 till och med juni 2009 har
man på försök en dag per vecka haft öppet för anhörigavlastning. För
närvarande är det 6 personer som stadigt deltar i försöksverksamheten.
För att delta i verksamheten med anhörigavlastning ska man vara känd
av biståndshandläggare. Besökare betalar för mat och kaffe, vistelsen
denna dag är annars kostnadsfri. Verksamheten sker inom budgetram.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2009.
_____
Kopia till
Biståndshandläggare
Lilian Bergqvist, funktionschef hemtjänst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 69

Sida 6

Dnr Sn 09/098

Förslag till riktlinjer för funktionshindrade som ej har LSS
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att riktlinjer finns för bistånd inom vård, omsorg
och service. Dessa riktlinjer ska även gälla för funktionshindrade som ej
har LSS.
_________________________________________________________
Bakgrund
Maith Ottosson, biståndshandläggare, fördrar ärendet.
Socialnämnden antog den 25 februari 2003 riktlinjer för bistånd inom
vård, omsorg och service. Dessa riktlinjer ska användas för alla
kommuninvånare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2009.
_____
Kopia till
Biståndshandläggare
LSS-handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 70

Sida 7

Dnr Sn 09/068

Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2009
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen och uppdrar till
socialförvaltningen att fortsätta arbetet mot en budget i balans.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialchef Ulf Norring redovisar den ekonomiska uppföljningen efter 5
månader 2009. Uppföljningen pekar mot ett underskott på 1,3 miljoner
kronor för socialnämnden. Prognosen gäller för helår och fördelar sig:
Gemensam administration
+ 2 775 tkr
Positiva resultat visar nämnd, administration, personalkostnader, extra
insatser och inventarier.
- 1 675 tkr
Individ- och familjeomsorg
Inga tendenser att försörjningsstödet ökar (samma nivå som 2008)
Orosmoln är missbruksvården och placeringar barn/unga där
tendensen är ökade kostnader. En tillfällig utökning av handläggare
inom barn/familj för att hantera den ökande ärendemängden kommer
att påverka resultatet. Positivt är att Refugio samt familjehemmen visar
ett positivt resultat.
Hemvård
- 5 725 tkr
Legitimerad personal visar ett överskott på 2,2 miljoner kronor.
Hemtjänsten redovisar ett underskott på 1,625 miljoner kronor
beroende på bland annat hög sjukfrånvaro, överbemanning och
kostnader för hjälpmedel. Särskilda boenden redovisar ett underskott
på 6,95 miljoner kronor. Utökningen av resurser på Orion och Klövern
bidrar till stor del till underskottet på Blomstergården. Spinnrocken,
Hällebo och Solbacka visar ett mindre underskott i jämförelse med
tidigare år. Resurspoolen visar ett överskott och en bidragande orsak är
minskad administration. Förvaltningen utreder kostnaderna för
hjälpmedel samt ytterligare orsaker till Blomstergårdens underskott.
+ 2 125 tkr
LSS
Personlig assistans, administration och daglig verksamhet visar ett
överskott. När det gäller personlig assistans så har man idag bättre
kontroll på intäktsflödet och antalet brukare minskar då allt fler väljer
privata alternativ. Boendena redovisar ett underskott.
Arbetsmarknad
+/0 tkr
Prognosen visar en budget i balans.
+ 1 225 tkr
Integration
Prognosen pekar mot ett överskott och det är främst
personalkostnaderna som är lägre än budgeterat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 70

Sida 8

Dnr Sn 09/068

Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2009 (forts)
Måluppfyllelse
Socialnämndens samtliga beslut ska verkställas och följas upp.
Uppdragslistan: aktuellt läge jan-maj 2009. Pågående 20 st, avslutade
18 st och ej verkställda 3 st.
Budget i balans, uppföljning ska ske månadsvis.
Uppföljningen efter 5 månader 2009 visar ett underskott på årsbasis
med 1,3 miljoner kronor.
Verksamhetsstöden ska utvecklas för att höja kvaliteten och underlätta
planering, bemanning och uppföljning av verksamheten.
Uppföljning och bemanningssystem är redan implementerade Pågår
utredning av planeringssystem inom hemtjänsten.
Kompetensutveckling av personalen ska ske kontinuerligt.
Kontaktmannaskapsutbildning genomförd, utbildning om sociala
innehållet i vardagen pågår.
Undersöka och utveckla nya verksamhetsområden inom
socialnämndens ansvarsområden. Utreda nya boendeformer och
alternativa utförare.
Gruppbostad för LSS utreds. Alternativa driftsformer införs 1 oktober
2009. Utredning om LOV startas upp under juni 2009 och beräknas
vara klar januari i 2010. Socialpsykiatriska teamet har permanentats.
Sänka ohälsotalen. Målet 2009 är 8 %
Ohälsotalet inom socialförvaltningen det första kvartalet 2009 var
10,3 % (första kvartalet 2008 var det 12,4 %).
Kvalitetsmätning mot våra kunder (enkäter och intervjuer)
Mätningar har genomförts inom hemtjänsten och det särskilda boendet.
Kommunstyrelsen har beslutat att avvakta med att ställa som absolut
krav att socialnämnden för 2009 ska spara 1 % av tilldelad nettoram.
Efter nämndernas uppföljning/prognos efter 8 månader tas förnyat
ställningstagande. Dock ska alla nämnder, inklusive socialnämnden,
sträva efter återhållsamhet avseende kostnader, t ex av de slag som
anges i åtgärdsprogrammet, beslutat i april 2009.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 71

Sida 9

Dnr Sn 09/084

Instegsjobb i Krokoms kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Kommunen ska använda en del av Introduktionsersättningen till att
finansiera anställningen av nyanlända flyktingar med Instegsjobb.
2. Instegsjobb ska vara på 50 – 75 %. Övrig tid, upp till 100 %,
fortsätter individen sina studier på SFI och uppbär introduktionsersättning. Anställningen ska vara 6 månader, med möjlighet till
förlängning i ytterligare 6 månader.
3. Sysselsättningen får inte konkurrera med ordinarie arbete utan ska
bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. LAS,
lagen om anställningsskydd, gäller inte för den som är anställd med
anställningsstöd i form av instegsjobb.
_________________________________________________________
Bakgrund
Personer som de språkkunskaper och andra färdigheter som krävs för
att få vara på en kommunal arbetsplats väljs ut av Integrationsenheten i
samråd med SFI och Navigator. Personer som kan vara aktuella för ett
Instegsjobb skrivs in på Navigator. Instegsjobb ger en möjlighet till
utveckling och en tidig arbetsmarknadsintroduktion. Arbetet ska
kombineras med coachning, utbildningsinsatser, studiebesök och
företagskontakter i Navigators regi.
När rätten till Instegsjobb tar slut kan anställningen i både den privata
och den offentliga sektorn övergå i ett Nystartsjobb som berättigar
arbetsgivaren till stöd motsvarande 62,84 % i upp till 5 år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2009
Faktablad för arbetsgivare, Särskilt anställningsstöd i form av
Instegsjobb
Arbetsutskottets beslut den 26 maj 2009, § 13
MBL-protokoll daterat den 17 juni 2009
Kopia till
Fredrik Westberg, arbetsledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 72

Sida 10

Dnr Sn 09/085

Jobb- och utvecklingsgaranti – tredje fasen
Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslut
1. Kommunen ska ta emot och erbjuda arbetssökande sysselsättning,
inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.
2. Den kommunala verksamheten som anordnar sysselsättning
upprättar avtal med Arbetsförmedlingen och mottar stöd på 225
kronor per person och anvisningsdag för handledning och eventuella
merkostnader.
3. Sysselsättningen får inte konkurrera med ordinarie arbete utan ska
bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda.
Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står
till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska
således ha en sysselsättning på heltid.
_________________________________________________________
Bakgrund
Jobb- och utvecklingsgarantin infördes i juli 2007. Fas tre riktar sig till
de deltagare som inte fått något jobb efter 450 dagar, dvs. under de två
första faserna i jobb- och utvecklingsgarantin. I april 2009 beräknas de
första deltagarna nå fas tre. Den långsiktiga målsättningen med
insatserna är även i fas tre att deltagarna ska komma tillbaka i arbete.
Alla som har förbrukat aktivitetsstöd i 450 dagar under de två första
faserna i jobb- och utvecklingsgarantin ska anvisas till fas tre.
Arbetsförmedlingen ansvarar för jobb- och utvecklingsgarantins tredje
fas och det är deras uppgift att hitta lämplig sysselsättning åt de
arbetssökande. Sysselsättningen kan anordnas hos offentliga eller
privata arbetsgivare, privata företag eller ideella organisationer. I
Krokoms kommun bedöms ett trettiotal personer vara aktuella för fas tre
under 2009. Fas tre insatserna får pågå i högst två år, sen ska
omprövning ske. Under perioden ska den arbetssökande fortsätta att
söka jobb med stöd av arbetsförmedlingen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2009
Arbetsutskottets beslut den 26 maj 2009 § 14
MBL-protokoll daterat den 17 juni 2009
Faktablad för arbetsgivare, Jobb- och utvecklingsgaranti – tredje fasen
_____
Kopia till
Fredrik Westberg, arbetsledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 73

Sida 11

Dnr Sn 09/099

Information om uppsökande verksamhet
Socialnämndens tackar för informationen.
_________________________________________________________
Pia Hernerud, MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) informerar om
den uppsökande verksamhet som genomförts hos kommunens 75åringar i två omgångar. En tredje omgång planeras hösten 2009.
En sammanställning av den första omgången visar att många 75åringar är pigga, men har en del värk.
Det man saknar är t ex bibliotek, affär i Ås och ett ”mellanboende” med
aktiviteter och tillgång till bil och chaufför. Man tycker också att bristen
på kontinuitet av läkare vid hälsocentralen i Offerdal kan vara ett
problem.
Pia Hernerud återkommer till hösten med statistik från de två första
omgångarna av den uppsökande verksamheten hos 75-åringar.
_____
Kopia till
Pia Hernerud, MAS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 74

Sida 12

Dnr Sn 09/003

Förslag till budget 2010, plan 2011 – 2012
Socialnämndens beslut
1. Anta förslag till detaljbudget 2010, plan 2011 – 2012.
2. Verksamheterna vid Polstjärnan och Karlavagnen slås samman.
3. Avveckla det särskilda boendet Spinnrocken, 10 platser.
4. Erbjuda de pensionärer som bor på Spinnrocken ett permanent
boende inom kvarvarande enheter för särkilt boende i kommunen.
5. När det gäller Smedsgårdens 12 lägenheter överförs
förmedlingsrätten till Krokoms Bostäder.
6. Avveckla korttidsavdelningen Lingonet, 10 platser.
7. Etablera 7 – 10 korttidsplatser inom de kvarvarande särskilda
boendena.
8. Initiera ett samarbete med Krokoms Bostäder i syfte att utreda
behovet och möjligheterna att etablera ett så kallat ”Mellanboende” i
kommunen.
9. Inrätta ett gruppboende för äldre, funktionshindrade i
Spinnrockens lokaler.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot punkterna 1,
3, 4, 6, 7 och 9.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialchef Ulf Norring redovisar förslag till budget 2010, plan 2011 –
2012.
Förslaget innebär att budgetramen minskas med 7,242 miljoner kronor
2010 jämfört med 2009 och med ytterligare 4,078 miljoner kronor 2011.
Det innebär en total minskning av budgetramen med 11,320 miljoner
kronor.
I budgetramen ingår en utökning av budgeten för individ- och
familjeomsorgen med 3 miljoner kronor eftersom kostnaderna för bland
annat försörjningsstöd, missbruksvård och barn och unga beräknas
öka.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 74

Sida 13

Dnr Sn 09/003

Förslag till budget 2010, plan 2011 – 2012 (forts)
Förslaget till detaljbudget innebär bland annat:
- minskat nämndsanslag
- Avveckling Spinnrocken, 10 platser
- Omfördelning av korttidsplatser
- Driftsentreprenad Solbacka och hemtjänst Föllinge
- Resursminskning legitimerad personal
- Inrättande av gruppboende för äldre funktionshindrade
- Avslut projekt Navigator
- Marknadsanpassad verksamhet personlig assistans (privata utförare
och minskat antal brukare)
- Minskat behov av externa placeringar inom LSS
- Intäktsökning från Försäkringskassan
- Förändring av Polstjärnans verksamhet
Beräknade konsekvenser av förslaget:
- Minskat antal särskilda boendeplatser
- Förändrad kvalitet och service till brukarna
- Minskade personalresurser (totalt ca 25 – 35 årstjänster)
- Brukare inom LSS och särskilt boende kommer att erbjudas
alternativa boenden vilket skapar oro.
- Förändringar skapar oro hos personalen
- En ombyggnation av Spinnrocken och Lingonet krävs.
- Ökat anslag till Individ- och familjeomsorgen (försörjningsstöd
väntas öka på grund av försämrad konjunktur med ökad
arbetslöshet och förändringar i socialförsäkringssystemet.
Försämrad ekonomi och ökad arbetslöshet för medborgare medför
som regel även ökade problem inom barn/familj, missbruk,
kriminalitet mm)
- Att avsluta projektet Navigator innebär minskat stöd till vissa grupper
(ungdomar, invandrare). Kan innebära ökade kostnader för
försörjningsstöd.
- Personalminskningar.
Underlag för beslut
Tjänstemannaförslag
Arbetsutskottets beslut den 26 maj 2009.
MBL-protokoll daterat den 11 juni 2009.
Kopia till
Kommunfullmäktige
Sociala ledningsgruppen
Samhällsbyggnadsnämnden, KrokomsbostäderAB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 75

Sida 14

Dnr Sn 09/100

Information om kvalitetsarbetet
Socialnämndens tackar för informationen och ser fram emot
ytterligare information om hur arbetet fortskrider.
_________________________________________________________
Monica Göransson, platschef särskilt boende, informerar om det
kvalitetsarbete och framtagande av ledningssystem som pågår inom
socialförvaltningen för att säkerställa kvaliteten i verksamheten.
Ett arbetsmaterial för ledningssystem har tagits fram. Det består av sju
avsnitt:
- Tillgänglighet
- Samverkan/samarbete
- Handläggning och dokumentation
- Fel och brister i verksamheten
- Synpunkter och klagomål på verksamheten
- Personal- och kompetensförsörjning
- Uppföljning och utvärdering av verksamheten
En verksamhetsplan för hela socialförvaltningen ska finnas och stämma
överens med kommunens övergripande planer, utifrån den ska
verksamheterna göra sina verksamhetsplaner.
Kontaktmannapiloterna kommer att bilda kvalitetsgrupper. De ska se till
att alla gör lika och att alla använder samma blanketter.
När det gäller entreprenörer inom socialnämndens
verksamhetsområden så har de egna ledningssystem, men lagar och
förordningar är desamma som för kommunens egna verksamheter.
_____
Kopia till
Monica Göransson, platschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 76

Sida 15

Dnr Sn 09/078

Serveringstillstånd – kunskaper i alkohollagstiftningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att en avgift om 1 000 kronor tas ut av den
sökande som tentar av sina kunskaper i alkohollagstiftningen.
I socialnämndens reglemente, § 4, Delegering från kommunfullmäktige,
står att nämnden får, utan fullmäktiges särskilda bemyndigande,
bestämma över enklare taxor inom tilldelad ram, samt utforma
tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom nämndens
verksamhetsområden.
_________________________________________________________
Bakgrund
Alkoholhandläggare Sara Larsson föredrar ärendet.
Enligt alkohollagstiftningen finns möjlighet att ge tillfälliga tillstånd till
servering av alkohol till både allmänhet och så kallade slutna sällskap.
För att få serveringstillstånd och för att bedöma om en person är
lämplig att få serveringstillstånd måste sökande ha tillräckliga
kunskaper i alkohollagstiftning, genom utbildning, meritförteckning
(slutna sällskap) eller att tillståndsmyndigheten själv examinerar en
sökande av dessa kunskaper.
Kunskaper i alkohollagstiftning regleras i 7 kap. 7 § alkohollagen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2009.
Arbetsutskottets beslut den 26 maj 2009, § 12
_____
Kopia till
Alkoholhandläggare, Sara Larsson
Funktionschef IFO, Sverker Eliasson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 77

Sida 16

Dnr Sn 08/101

Styrgrupp för arbetet med LOV
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Tillsätta en styrgrupp bestående av sex politiker varav tre från
socialnämnden, varav en är ordförande, och tre från
kommunstyrelsens presidium samt tjänstemän för arbetet med att ta
fram ett förslag till införande och tillämpning av Lagen om
valfrihetssystem.
2. Utser Cristine Persson, Åke Mårtensson och Marina Edfeldt att delta
i styrgruppen.
_________________________________________________________
Bakgrund
I kommunfullmäktiges direktiv anges att socialnämnden ska ansöka om
stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem inom
äldre- och handikappomsorg (Lagen om valfrihetssystem SOU 208:15).
Socialförvaltningen har sökt och erhållit 1,7 miljoner kronor.
Arbetet drivs av en extern projektledare, Hans Gum, gentemot
socialförvaltningen. Till förfogande finns en arbetsgrupp med
representanter för förvaltningen samt en styrgrupp bestående av
politiker och tjänstemän. Arbetet beräknas vara slutfört den 31
december 2009.
Till uppstarten av arbetet den 17 juni 2009 inbjöds hela socialnämndens
arbetsutskott.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2009.
Arbetsutskottets beslut den 26 maj 2009, § 11.
______
Kopia till
Ulf Norring, socialchef
Socialnämndens representanter
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 78

Sida 17

Dnr Sn 09/101

Ansökan om förlängd BBiC-licens
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att teckna förlängt licensavtal i BBiC med
Socialstyrelsen avseende prövo- och implementeringstid fram till och
med 31 december 2010.
_________________________________________________________
Bakgrund
Sverker Eliasson, funktionschef individ- och familjeomsorgen, redogör
för ärendet.
BBiC är ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som alla
kommuner i landet kan få tillgång till. Dokumentationssystemet i BBiC
är heltäckande och ger stöd åt socialsekreterarna i deras arbete,
dokumentationen blir mer strukturerad och bättre underbyggd och
underlättare möjligheten att följa upp insatser. Barnet och föräldrarna
ska fortlöpande få ge sin syn och kommenterar innehållet i all
dokumentation. Barnets syn ska särskilt beaktas.
För att tillämpa metoden under en prövo- och implementeringstid har ett
licensavtal tecknats mellan Socialstyrelsen och socialnämnden,
Avsikten är att prövoavtalet ersätts med en permanent licens efter en
tvåårig prövotid. Mot bakgrund av hög personalomsättning inom individoch familjeomsorgen under den aktuella tvåårsperioden har det varit
svårt att fullt ut tillämpa och implementera arbetet med BBiC. Av detta
skäl önskar socialnämnden att prövoavtalet förlängs till och med den 31
december 2010.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 15 juni 2009.
_____
Kopia till
Socialstyrelsen
Sverker Eliasson, funktionschef individ- och familjeomsorgen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 79

Sida 18

Dnr Sn 09/051

Genomgång av socialnämndens uppdragslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppdragslistan efter revidering
enligt socialnämndens förslag.
_________________________________________________________
Sociala ledningsgruppen gick den 20 maj igenom uppdragslistan och
lämnar förslag till ”klardatum” för uppdragen.
Socialnämnden förslår följande ändringar:
- Arbetssituationen inom barn- och familjegruppen avrapporteras
kontinuerligt
- Informera om kvalitetssystem kontra kvalitetsmål inför alternativa
dirftsformer och egen verksamhet. Socialförvaltningen återkommer
med arbetsmaterial till socialnämndens sammanträde i september.
- Skriftliga kommentarer ska följa med den ekonomiska redovisningen
(anledning till avvikelser och planerade åtgärder). Ska ske
kontinuerligt.
_____
Kopia till
Sociala ledningsgruppen
Ansvariga för uppdrag på listan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 80

Sida 19

Sn 09/102

Ansökan om medel för renovering av Spinnrocken
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om 800 000
kronor för renovering av ombyggnadsytor vid Spinnrocken i Nälden.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2009 att anta förslaget till
detaljbudget 2010, plan 2011 – 2012. Förslaget innebär att det särskilda
boendet vid Spinnrocken avvecklas. Socialnämnden planerar då att i
Spinnrockens lokaler inrätta ett gruppboende för äldre
funktionshindrade. För att inrätta ett gruppboende för äldre
funktionshindrade krävs en renovering av ombyggnadsytor och
kostnaden för detta beräknas till 800 000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2009.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 20

Sn § 81
Anmälan om arbetsutskottets beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 26 maj 2009 finns tillgängligt
i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 21

Sn § 82
Anmälan om delegationsbeslut, alkohollagen
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Delegationsbeslut enligt alkohollagen, fattade sedan socialnämndens
föregående sammanträde, finns tillgängligt i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 83

Sida 22

Dnr Sn 09/009

Anmälan om inkomna avvikelserapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden uppdrar till biståndshandläggare Lilly Simonsson att vid
socialnämndens sammanträde i september 2009 redovisa
avvikelserapporteringen.
_________________________________________________________
Avvikelserapporter som inkommit ska redovisas i en pärm vid varje
socialnämndssammanträde. Noteras att ytterst få avvikelser inkommit
under våren 2009.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 23

Sn § 84
Meddelande/Delgivningar
1. Skrivelse från KPR och SPF till kommunstyrelsen angående sk
mellanboende.
2. Skrivelse från Marta Svedberg till kommunfullmäktige angående
nedläggning av Spinnrocken.
3. Protestlista med namnunderskrifter angående nedläggning av
Spinnrocken.
4. Skrivelse från Socialstyrelsen angående krav om tidsgräns mm för
anmälan om lex Maria.
5. Protokollsutdrag från Sociala vård- och omsorgsgruppen, 27 april
2009, angående införande av LOV.
6. Kommunstyrelsens presidiebeslut den 27 maj 2009 att ingå i
styrgruppen för utredning angående LOV.
7. Kommunala pensionärsrådets protokoll den 5 maj 2009.
8. Kommunala handikapprådets protokoll den 26 maj 2009,
9. Kommunfullmäktige, 29 april 2009, § 30, Årsredovisning för 2008,
Krokoms kommun
10. Kommunfullmäktige, 29 april 2009, § 38, IT-infrastrukturprogram
2009 – 2013 för Krokoms kommun
11. Kommunfullmäktige, 29 april 2009, § 40, Motion om handlingsplan
vid elavbrott för de som har trygghetslarm.
12. Kommunfullmäktige, 29 april 2009, § 42, Policy för intraprenad i
Krokoms kommun
13. Cirkulär 09:29, SKL, Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och
till möjlighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer.
14. Nyhetsbrev v 20, v 24 Forum för frivilligt socialt arbete.
15. Nyhetsbrev nr 4 från Handisam
16. Nyhetsbrev nr 2, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
17. Länsrättens dom mål nr 311-09 E
18. Kammarrättens beslut nål nr 1478-09
19. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
20. Information från Socialstyrelsen med anledning av lagstadgat
anhörigstöd från Kommunförbundet i Jämtlands län.
21. Statistik från resurspoolen, maj 2009.
22. Information från Strönhults Gärsgård, HVB-hem
23. Nyhetsbrev från Skyddsvärnet, 11 maj 2009
24. SKLs inbjudan till politikerdagarna den 17 – 18 november 2009
25. Inbjudan till konferens 25-26 augusti 2009, i Tylösand, Äldst i
världen – Världens möjligheter.
26. Inbjudan till Micasa Fastigheterskonferensserie – Senioboende
vision 2030.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2009

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 24

Sn § 84
Meddelande/Delgivningar (forts)
27. Västra Göralandsregionen inbjuder till konferens 23 – 26 september
2009, Socialt kapital och urban utveckling, Lidköping, Göteborg.
28. Jurak inbjuder till kursen Ny offentlighets- och sekretesslag,
Sundsvall den 1 september 2009.
29. Aktuellt från Nationellt centrum för kvinnofrid, nr 2 2009
30. Konferensen Nordiska Afasidagen, den 9 oktober 2009 i Karlstad.
31. Nyhetsbrev nr 3 2009, Metodicum Infoservice.
32. FR, Forskningsresultat med stöd från FAS, nr 2 2009.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

