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26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 134

Dnr 2015-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande
ändringar:
Tillägg
-

Arbetskläder för personal inom Stöd och service

-

Riktlinje angående handläggning av särskilt boende

Utgår
-

Justerandes sign

Höjt avgiftstak för avgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 135

Dnr 2015-000035

Informationer 2015
Anneli Knudsen, tillförordnad verksamhetschef Individ- och
familjeomsorgen och Sven-Erik Hjortgren tillförordnad enhetschef,
myndighet barn och familj:


Anneli och Sven-Erik informerar att läget på myndighetsenheten barn
och familj har förbättras men att de fortfarande behövs mer personal

Christian Kamrup, ekonom informerar om ”köp och sälj”:


Ett administrativt sätt att redovisa kostnaderna och att ta bort det kommer
inte att påverka verksamheterna.
Beställarenheten blir biståndsenheten.

Marie Hermansson, Beställarenhetschef:


Beslut i överklagningsärende

Sofie Eén, personuppgiftsombud:


Personuppgiftslagen och rutin för hantering av loggar HSL, LSS och SoL

Lennart Jenssen, ordförande socialnämnden:


Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
Socialnämnden tog del av måtten

Anna Berkestedt-Jonsson, socialchef:
 Boende för Ensamkommande barn, tillfälliga boenden och Abos
 Ohälsotal
 Verksamheternas krisledningsplaner
 Boendeutredning, äldreboende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 136

Dnr 2015-000162

Återkallelse om serveringstillståndet för Ava Garden i
Dvärsätt. Dådkraft AB.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för Dådkraft AB,
XXXXXX-XXXX med anledning om egen inkommen handling om att
restaurangverksamheten upphört.
Bakgrund
Tillståndshavaren, Dådkraft AB, XXXXX meddelar att serverings- och
restaurangverksamheten upphörde den 1 juni 2015.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-11
Kopia till
Dådkraft AB
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 137

Dnr 2015-000163

Nämndens ansvarsutövande 2015
Bakgrund
Socialnämnden träffar revisorerna och certifierad kommunrevisor från
Deloitte för att diskutera olika frågor gällande nämndens ansvarsutövande
2015.
Deltar gör också Christian Kamrup, ekonom.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 138

Dnr 2015-000049

Ekonomisk uppföljning 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen efter 10
månader med föreslagna åtgärder.
Bakgrund
Christian Kamrup, ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter 10
månader. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på 1 082
tkr exklusive integration och fördelar sig enligt följande:
Gemensam administration

+ 195 tkr

Individ och familjeomsorgen

+ 3 043 tkr

Öppenvårdenheten visar på ett överskott på 480 tkr. Gått kort på personal på
grund av sjukskrivning samt tjänstledighet och lånat ut personal till
myndighet.
Myndighet visar på ett överskott på 3 071 tkr då buffertern är minskad i
prognosen samt färre placeringar och ett lägre bistånd.
Arbetsmarknadsenheten visar på ett underskott på 250 tkr på grund av
deltagare från IFO, aktivitetsansvar som ej är finansierat, det saknas intäkter.
Stöd och service

- 3 301 tkr

Gruppboenden visar på ett underskott på 4 389 tkr på grund av att
gruppboendet i Ede inte är budgeterat, Solsidan, vårdkrävande brukare samt
mycket övertid på grund av inga vikarier. Åtgärder: Att hitta
kostnadseffektivare lösning för brukare samt finna fler vikarier.
Legitimerad personal

- 998 tkr

Distriktssköterskor visar på ett underskott på 633 tkr på grund av att man i
budgeten har räknat med större ersättning från primärvården än faktiskt.
Sjuksköterskor visar på ett underskott på grund av dubbla löner chef/MAS
jan-maj på grund av pensionsavgång. En resurssköterska anställd på 100 %
som beräknas kompenseras av frånvaro.
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 138 (forts)

Dnr 2015-000049

Ekonomisk uppföljning 2015
Rehabilitering visar på ett överskott. Har i budgeten räknat med större
ersättning från primärvården än faktiskt. Statsbidrag tillfört på 570 tkr för
fler händer i vården.
Hemtjänst egen regin

- 2 118 tkr

Har ej lyckats nå effektivitetsmåttet 68 % tid hos kund och det är fortsatt hög
sjukfrånvaro. Ökade personalkostnader relaterat till bland annat hög
sjukfrånvaro och inbeordringar. Planeringsdagar för all personal utifrån
förändringsarbetet och planeringsfunktionen bemannad med två planerare
juni-sept.
Fortsatt planering av införandet av planering och uppföljningsverktyget TES.
Översyn och optimera personalplaneringen.
Solbacka/hemtjänst Föllinge

- 3 897 tkr

Här ligger hela övertagandet från Förenade care, motsvaras att ett förbättrat
resultat på Beställarenheten.
Särskilt boende

- 1 128 tkr

Hällebo visar på ett underskott. Flexibel bemanning relaterat till tomma
platser. Hög sjukfrånvaro, inbeordningar många följeslagare till Östersund
och verksamhetsköp extern placering.
Fortsatt flexibel personalbemanning mot låg beläggningsgrad.
Blomstergården visar på ett underskott. Oroliga vårdtagare,
överbeläggningar på demensavdelning, hög sjukfrånvaro, flera nya
långtidssjukskrivningar, hög vårdtyngd som kräver extra personal under
kvällar och helger.
Personalplanering utifrån behov.
Beställarenheten

+ 7 351 tkr

Projekt

- 282 tkr

Minskat intresse av att gå usk-utbildning. Senior allert visar på ett underskott
på grund av ingen prestationsersättning under 2015.
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Socialnämnden

Sn § 139

Dnr 2015-000151

Arbetskläder för hemtjänstpersonal och legitimerad
personal
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna att hemtjänsten och legitimerad personal
tillhandshålls arbetskläder i samma system för tvätt och distribution som
personal inom särskilt boende enligt särskild kalkyl. Utöver de kostnader
som ingår i kalkylen tillkommer kostnad för inköp av klädskåp.
Bakgrund
Kammarrätten i Göteborg hade i en dom våren 2015 funnit att arbetsgivaren
enligt Arbetsmiljölagen ska tillhandahålla arbetskläder till personal inom
hemtjänsten. Med anledning av det begärde Kommunal en förhandling enligt
§12 MBL.
Definition av arbetskläder och Kommunals yrkande var en kortärmad
arbetsdräkt som alltid används i vårdnära arbete samt att arbetsgivaren
ansvarar för tvätt. Förhandling genomfördes 2015-06-22 där arbetsgivaren
meddelade att hemtjänstens personal kommer att erhålla arbetsdräkt och ingå
i samma system för tvätt och distribution som personal inom särskilt boende.
Övriga yrkanden kom där med att uppfyllas gällande tillgång till ombyte, att
arbetskläder endast används på arbetsplatsen och att arbetsgivaren ansvarar
för tvätt.
Från och med den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan gäller
inom sjukvården även att gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda
boenden och vissa LSS-boenden. Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS
2015:10) om basal hygien.
Ny upphandling av personalkläder och bäddtextilier har genomförts och
leverantör är Textilia från och med 1 november 2015. En kostnadskalkyl är
framtagen utifrån hyrt gods/vecka och antal plagg inklusive tvätt med start
2016-01-01.
Kalkyl arbetskläder hemtjänst och legitimerad personal är beräknad på tre
blusar och två byxor/anställd och vecka.
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 139 (forts)

Dnr 2015-000151

Arbetskläder för hemtjänstpersonal och legitimerad
personal
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-03
Bilaga. Kalkyl arbetskläder för hemtjänst från Textilia
Bilaga. Kalkyl arbetskläder för legitimerad personal i hemsjukvården från
Textilia
Kopia till
Monica Göransson
Anna Berkestedt, Jonsson
Ann-Marie Ågran
Sara Comén
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26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 140

Dnr 2015-000070

Riktlinje angående anhörigbidrag
Socialnämndens beslut
Socialnämnen beslutar att anta reviderad riktlinje för hur anhörigbidrag ska
beviljas och handläggas
Bakgrund
I april 2015 sn § 47 tydliggjordes riktlinjerna för handläggning och
bedömning av anhörigbidrag. Det har dock framkommit ytterligare behov av
förtydligande kring handläggning och bedömning.
I den tidigare riktlinjen framgår inte klart vilken typ av hjälp den enskilde
ska vara i behov av för att beviljas anhörigbidrag. Det står heller inte tydligt
ärendets gång gällande handläggningsprocessen.
Förtydligande gällande handläggningsprocessen:
Vid ansökan om anhörigbidrag ska biståndshandläggaren först göra en
prövning enligt 4 kap. § 1 socialtjänstlagen om behov av hjälp och stöttning i
hemmet utifrån den hjälp man kan få genom hemtjänst. Vid bedömning att
behov av hjälp i hemmet föreligger kan ansökan om anhörigbidrag prövas
enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Med utgångspunkt i vilken hjälp och
omfattning personen skulle blivit beviljad hemtjänst görs bedömning av
vilken nivå av anhörigbidrag som beviljas.
Förtydligande gällande bedömning av anhörigbidrag:
Anhörigbidrag kan beviljas då den enskilde önskar att en eller flera
närstående utför väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen
för hemtjänst. Merarbetet ska främst bestå av personlig omvårdnad och
tillsyn samt vara av sådan art som man normalt inte hjälper varandra med
inom familjen. Främst ska hjälpbehovet bestå av individnära insatser som är
dagligen återkommande. En helhetsbedömning ska alltid göras utifrån varje
enskilt ärende.
Normalt beviljas inte både hemtjänst och anhörigbidrag.
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 140 (forts)

Dnr 2015-000070

Riktlinje angående anhörigbidrag
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-06
Protokollsutdrag socialnämnden den 21-22 april § 47
Kopia till
Beställarenheten
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 141

Dnr 2015-000153

Stödboende ny placeringsform för barn och ungdomar,
i detta fall specifikt för ensamkommande flyktingbarn
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. Krokoms Kommun ska öppna stödboende som en alternativ
placeringsform för de ensamkommande flyktingbarnen.
2. Beslutet gäller omedelbart, (utan att invänta att den nya placeringsformen
har införts i socialtjänstlagen).
Bakgrund
Socialdepartementet har lagt förslag till införande av en ny placeringsform
för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453). Beslut om
det ska fattas under januari 2016.
Vad är ett stödboende
Placeringsformen stödboende gäller för barn och unga i åldern 16-20 år. Som
huvudprincip bör en placering i ett stödboende endast bli aktuellt i de fall där
barnets eller den unges egen problematik inte ligger till grund för
placeringen, dvs. vård- och behandlingsbehov ska som utgångspunkt inte
föreligga. De allra flesta ensamkommande har inte ett vård- och
behandlingsbehov som grund. De ensamkommande barnen är placerade på
grund av att de inte har någon vårdnadshavare i landet.
I andra stycket finns en undantagsbestämmelse för barn i åldern 16-17. Barn
i åldern 16-17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda
skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för
att på ett bra sätt klara av bo och leva i ett eget boende/lägenhet och att
barnet själv vill bo i ett eget boende/lägenhet.
Åldersgruppen som en verksamhet med stödboende ska omfatta är barn och
unga i åldern 16-20 år, vilket innebär att en placering kan ske fram till dess
att den unge fyller 21 år.
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 141 (forts)

Dnr 2015-000153

Stödboende ny placeringsform för barn och ungdomar,
i detta fall specifikt för ensamkommande flyktingbarn
I första hand är ett stödboende tänkt som ett placeringsalternativ för 18åringar och äldre, men om det finns särskilda skäl kan även 16- och 17åringar bli aktuella för placering i ett stödboende.
Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat
hem än det egna kan tas emot i en verksamhet med stödboende om det
bedöms vara det bästa för att främja ungdomens utveckling.
Bedömning och beslut om vem som placeras i stödboende
Ungdomarna som ska placeras i ett stödboende har samtliga varit placerade
på någon av kommunens befintliga HVB för ensamkommande barn och
ungdomar. Vissa av ungdomarna har tidigare bott på samma avdelning
medan andra känner varandra mer ytligt.
En individuell bedömning görs när en ungdom aktualiseras för att
omplaceras till boendeformen. Bedömningen förs i samråd mellan
socialtjänsten, ungdomens särskilda förordnade vårdnadshavare och
boendepersonal på det HVB som ungdomen är placerat på när
omplaceringen aktualiseras. Det är socialtjänsten som tar beslutet om och när
ungdomen ska placeras i ett stödboende.
På motsvarande sätt som gäller i dag för familjehem och hem för vård eller
boende (HVB) ska varje kommun ansvara för att det finns tillgång till
stödboenden för barn och unga i åldern 16-20 år som behöver vårdas och bo
utanför det egna hemmet.
Omfattning och bemanning
Antal ungdomer i ett stödboende bör vara 4-6 individer. Stödboendet
kommer vara bemannat eftermiddagar och kvällar under skoldagar och under
skolfria dagar kommer bemanningen vara något högre. Finns behovet av
bemanning nattetid är det möjligt vid speciella tillfällen. Om en ungdom har
placerats på stödboende inte skulle uppvisa den mognad hen tidigare har
bedömts besitta ska ungdomen omplaceras till ett boende bättre anpassat för
dennes behov.
Ett mobilt team kommer att bemanna kommunens stödboenden samt de
utslusslägenheter som finns inom kommunen.
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 141 (forts)

Dnr 2015-000153

Stödboende ny placeringsform för barn och ungdomar,
i detta fall specifikt för ensamkommande flyktingbarn
Det mobila teamet kommer arbeta i huvudsak eftermiddagar och kvällar
söndag till torsdag. Personalstyrkan kommer att avgöras utifrån antal
ungdomar som vi har i stödboende och utslusslägenheter. När det första
stödboendet öppnas kommer det bemannas med fyra heltidstjänster. Det
mobila teamet kommer att ha sin bas i Krokom (Crenadahuset). Ungdomarna
kommer att ha möjlighet att besöka det mobila teamet på kontoret och det
mobila teamet kommer åka ut till stödboendet för stöd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-04
Kopia till
Ylva Karlsson
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26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 142

Dnr 2015-000152

Nytt reglemente för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat
reglemente för socialnämnden.
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet anmäler skriftlig reservation, se
bilaga till protokollet.
Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart
Bakgrund
Socialnämndens reglemente från 2009 behöver revideras.
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har i december 2014 tagit fram ett
nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder.
Socialnämndens reglemente har skrivits om utifrån SKL´s
rekommendationer.
Förslaget har ett delvis annorlunda upplägg än det nuvarande och
reglementet föreslås ändras språkligt så att ordet ”skall” på samtliga ställen
ändras till ”ska”.
Nämnden behandlade ärendet revidering av socialnämndens reglemente den
17 februari 2015 § 26 där förslaget var att antal ledamöter i arbetsutskottet
skulle minska från fem (5) till tre (3). Ärendet återremitterades och frågan
har utretts.
Ett flertal av landets kommuner har idag tre ledamöter och tre ersättare i sina
utskott, en minskning av antalet gör att kostnaderna för arvoden blir lägre
och är en del av besparingarna 2016. Förslaget kvarstår därför och är även
det en av de ändringar som gjorts i reglementet.
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26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 142 (forts)

Dnr 2015-000152

Nytt reglemente för socialnämnden
Förslag som läggs på mötet
Lennart Jenssen C föreslår bifall till grundförslaget.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet förslår att arbetsutskottet ska bestå av
5 ledamöter och 5 ersättare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-02
Bilaga 1. Förslag till nytt reglemente
Bilaga 2. Nu gällande reglemente
Kopia till
Kommunfullmäktige
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26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 143

Dnr 2015-000161

Rutin för redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att redovisa förslag
till hur granskning av delegeringsbeslut ska ske i framtiden.
Bakgrund
Det finns ett förslag om att socialnämnden varje månad ska få en redovisning
av lottade ärenden som beslutats genom delegationsbeslut.
Socialnämnden har tidigare lottat ett ärende bland delegationsbesluten men
rutinen för detta behöver ses över.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-10
Kopia till
Socialnämndens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

26 november 2015
Socialnämnden

Sn § 144

Dnr 2015-000166

Tilläggsavtal och genomförandeplan mellan
kvinnojouren och Krokoms kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna avtal och genomförandeplan mellan
Kvinnojouren och kommunerna om utförande av socialtjänstuppdrag för
enskild.
Bakgrund
Sociala samrådsgruppen beslutade den 22 maj att till Kvinnojouren anslå 1
560 000 för år 2016 enligt fördelningsnyckel och att ersättning från och med
2017 årligen uppräknad med 2 %. Vidare beslutades att uppdra till den
politiska referensgruppen och arbetsgruppen, att i samråd med
Kvinnojouren, upprätta ett förslag till avtal avseende så kallade SoL
placeringar hos Kvinnojouren.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-24
Bilaga 1. Avtal och genomförandeplan mellan Kvinnojouren – en fristad i
ingenmansland (Kvinnojouren) och kommunerna om utförande om
socialtjänstuppdrag för enskild.
Kopia till
Suzanne Göransson
Anna Berkestedt Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 145

Dnr 2015-000003

Socialnämndens uppdragslista 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
Följande punkter är klara och stryks:
-

Kalkyl ang arbetskläder, tvätt

-

Se över köp och sälj

Följande punkter tillkommer:

Justerandes sign

-

Internkontrollplan 2016

-

Attestreglemente

-

Uppföljning PUL

-

Ombud barnkonventionen

Utdragsbestyrkande
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Sn § 146

Dnr 2015-000169

Arbetskläder för personal inom Stöd och service
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar godkänna att Stöd och Service personal
tillhandshålls arbetskläder enligt nedanstående kalkyl. Utöver de kostnader
som ingår i kalkylen tillkommer kostnad för inköp av klädskåp.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2016 kommer specifika hygienregler att gälla för
gruppbostad enligt Lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien.
Kalkyl arbetskläder Stöd och Service är beräknad på 2 t-shirtar och två
byxor/anställd. Verksamheten köper in detta via MEri. Detta innebär att man
köper in dessa kläder som personliga kläder och hanterar tvätten av dessa på
gruppbostäderna. På sikt innebär detta att verksamheten behöver komplettera
kläder som blivit trasiga eller utnötta.
Kalkylen gäller 210 st t-shirts och 210 st byxor. Detta är inklusive vikarier.
210 t-shirtar * 56,25 kr= 11 812,50
210 byxor *252,45 = 53014,50
Transfer 1 –färg = 3132,50
Påvärmning = 5250,00
Beräknad kostnad totalt: 73209,50:Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-10-12
Kopia till
Mats Danielsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000169

Arbetskläder för personal inom Stöd och service
Anna Berkestedt Jonsson
Monika Ottehed

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000165

Riktlinje angående handläggning av särskilt boende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta riktlinje vid handläggning av särskilt boende.
Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet anmäler skriftlig reservation, se
bilaga till protokollet.
Bakgrund
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för
äldre människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § 2 stycket SoL). Den äldre
personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i
boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). Detta
betyder inte att en person har obegränsad frihet att välja hur omsorgsbehovet
ska tillgodoses (kammarrätten i Göteborg 2013-05-20, mål nr 158-13).
Utifrån ovan kan personer med mycket omfattande omvårdnadsbehov ges
avslag på hemtjänstinsatser med hänvisning till att behovet kan tillgodoses
genom särskilt boende.

Ett särskilt boende beviljas personer som har omfattande vård- och
omsorgsbehov eller kognitiv funktionsnedsättning och vars behov inte kan
tillgodoses genom insatser i ordinärt boende. Den enskilde ska vara i behov
av tillsyn av omvårdnadspersonal dygnet runt. Den enskildes behov av
tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser ska vägas in i bedömningen. Vid
bedömningen skall även hänsyn tas till personens ålder, psykiska hälsa och
sociala situation.
När omvårdnads/tillsynsbehovet når en nivå över 150 timmar i månaden och
är varaktigt ska den sökande informeras om möjligheten att ansöka om
särskilt boende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000165

Riktlinje angående handläggning av särskilt boende
I ansökan om särskilt boende är hela kommunen ansökningsområde. Om
personen ansöker om ett specifikt boende kan ett delavslag på ansökan göras
eftersom samtliga särskilda boenden i kommunen anses tillförsäkra
invånarna en skälig levnadsnivå. Vid helt avslag eller delavslag ska personen
alltid få information om möjligheten att överklaga beslutet.
Socialförvaltningen tar hänsyn till önskemål om specifikt boende i de fall det
finns lediga platser inom just detta område. Om en person med beslut om
särskilt boende tackar nej till erbjudet boende kan beslutet komma att
omprövas. I ett beslut om särskilt boende ska förbehåll vara angett om att
beslutet kan komma att omprövas ifall personens situation eller andra
omständigheter väsentligen förändras. Ett gynnande beslut kan endast
upphävas utifrån detta och ej för att personen har tackat nej till ett erbjudet
boende. Vid en omprövning som går personen emot ska alltid ett skriftligt
beslut ges tillsammans med anvisningar om hur beslutet kan överklagas.
En person som erhållit beslut om särskilt boende erbjuds det boende där plats
finns ledigt. Personen kan sedan ställa sig i den interna byteskön vid önskan
om annat boende. Tackar personen nej till erbjudet boende kan personen
ställa sig i kö till önskat boende. Detta betyder inte att personen har rätt till
hemtjänst i väntan på önskat särskilt boende. Behovet kan tillgodoses genom
den sökta och beviljade insatsen särskilt boende, men en individuell
prövning ska alltid göras.
Erbjudande om plats på särskilt boende vid ansökan från
korttidsboende
När en person som vistas på korttidsplats blir beviljad särskilt boende
hänvisas personen till det boende där ledig plats finns. Om personen tackar
nej till erbjudet boende måste personen flytta hem fram tills personen tackar
ja till nytt erbjudande om boende. Personen har inte rätt att vara kvar på
korttidsplats i väntan på en plats på ett specifikt boende. Den sökande kan stå
i kö för plats på det önskade boendet eller välja att tacka ja till erbjudet
boende och ställa sig i den interna byteskön.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 147 (forts)

Dnr 2015-000165

Riktlinje angående handläggning av särskilt boende
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-11-24
Beslut IVO Dnr.8.5-4483/2014-5
Kopia till
Beställarenheten
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 148

Dnr 2015-000012

Redovisning av delegationsbeslut 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknas nedan.
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska
redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av
den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1. Alkoholtillstånd
20/10-15, 29/10-15

Ordf. socialnämnd

Dnr SN 158/055
2. Ordförandebeslut, beställning avseende boenden Ordf. socialnämnd
för ensamkommande flyktingbarn 23/10-15

Sekretess

Justerandes sign

Beslut enligt SoL, hemvård,

1-31 okt 2015

Biståndshandläggare

Beslut enligt LSS,

1-31 okt 2015

LSS-handläggare

Beslut enl. SoL och FB, IFO

1-31 okt 2015

Socialsekreterare

Beslut enl. SoL, 14/10-15 3 st

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 15/10-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 19/10-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 20/10-15

Ordf. socialnämnd

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000012

Redovisning av delegationsbeslut 2015

Justerandes sign

Beslut enl. SoL, 21/10-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 22/10-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 26/10-15 2 st

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 28/10-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 29/10-15 2 st

Ordf. socialnämnd

Extra stödinstaser enl. SoL

SN AU

Upphörande av LVU

SN AU

Övervägande enl SoL 2 st

SN AU

Fortsatt placering på HVB-hem (barn) enl SoL

SN AU

Utdragsbestyrkande
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Sn § 149

Dnr 2015-000013

Meddelanden 2015
1. Kommunfullmäktige § 83 den 30 september 2015- Delårsrapport per juni
2015
2. Kommunfullmäktige § 79 den 30 september 2015- Medborgarförslag
aktivitetspark för äldre
3. Kommunfullmäktige § 78 den 30 september 2015- Medborgarförslag
införande av friskvårdspeng
4. Sammanställning av tillbud/lindriga skador och arbetsskador inom
socialförvaltningen, första halvåret 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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