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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Allmänna ärenden

11 december 2013

Plats och tid

Almdalen, tisdag den 11 december 2013, kl 08.15 – 18.30

Beslutande

Ledamöter

Cristine Persson, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M
Christer Toft, S
May Johansson, C
Marianne Hallsten, Mp
Karin Juleshaug, S
Yvonne Roswall, S
Anki Syversen, S
Sture Marklund, V
Lena Andersson, C, tjg ers för Lena Persson, Kd
Linus Kimselius, M, tjg ers för Anton Moberg, M

Övriga närvarande

Ulf Norring, förvaltningschef
Eva Wörlén, sekreterare
Susanne Edberg, administratör
Övriga, se resp §

Justerare

Karin Juleshaug

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom, tisdag den 17 december 2013

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§ 143 - 162

Eva Wörlén
Ordförande

Cristine Persson
Justerare

Karin Juleshaug
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

11 december 2013

Datum då anslaget sätts upp

18 december 2013

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen Krokom

Underskrift

Eva Wörlén

Sista dag för överklagan

10 januari 2014
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 143

Dnr 2013-000027

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
-

Den ekonomiska uppföljningen omfattar även prognos efter 11 månader
2013.

-

Information om föreslagna organisationsförändringar

-

Förutsättningar för ett Familjehemscentrum i Jämtlands län

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 144

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen efter 10 och
11 månader 2013 med föreslagna åtgärder.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ekonom Ann-Charlotte Mähler redovisar den ekonomiska redovisningen efter 10
och 11 månader 2013. Prognosen, som gäller för helår, efter 10 månader pekade
mot ett underskott på 1,320 Mkr. Prognosen, som gäller för helår, efter 11
månader pekar mot ett underskott på 1,915 Mkr för socialnämnden. Nedan
redovisas prognosen för verksamhet efter 11 månader:
+ 2 280 Tkr

Gemensam administration

Minskade personalkostnader på grund av långtidssjukskrivningar. Erhållna
projekt- och stimulansmedel.
+ 2 500 Tkr

Individ- och familjeomsorgen

Rättat lönekostnader, ej tillsatt vikarie vid långtidssjukskrivning. Ökad
kostnadsmedvetenhet, hemmaplanslösningar. Vakant tjänst 3 månader. Ej tillsatt
0,75 samordnartjänst och 1,0 vägledartjänst vid Refugio. Kostnaden för
feriearbeten var lägre än beräknat.
LSS

+

750 Tkr

Ökade kostnader på grund av skolplaceringar som ej är budgeterade på grund av
sena beslut. Minskade kostnader för verksamhetsköp och köp från
bemanningspool. Ökade intäkter från Försäkringskassan. Korrigeringar görs inför
budget 2014.
Hemtjänst egen regi

- 3 500 Tkr

Når inte kundtid 70 %. Hög sjukfrånvaro under sommaren och brist på vikarier
har lett till övertid. Övergången från SOS-alarm till Tunstall har krävt extra
resurser. Budgeten bygger på 45 000 beviljade timmar men prognosen är 60 000
timmar. Korttidsfrånvaron har ökat under hösten. Arbete med att utveckla/utbilda
planeringsfunktionen pågår.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 144 (forts)

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
Anställning för att öka grundbemanningen pågår och kommer att leda till
minskade resursköp. Möjligheten att organisera på annat sätt pågår.
Särskilt boende

- 3 800 Tkr

Hällebo: Städavtalet ger ett underskott med 390 tkr. Kostnader för introduktion av
ny enhetschef och utbetalning av semester för avgående enhetschef.
Överbeläggningar och oroliga vårdtagare har krävt extra personal. Hög
sjukfrånvaro och extra vak har också gett ökade kostnader. Vårdtyngden bevakas
och personalen används flexibelt inom verksamheten, resurser samordnas och
arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter. En översyn av personalbudgeten
ska genomföras.
Blomstergården: Ökade kostnader på grund av hög sjukfrånvaro och
överbeläggningar sedan april 2012. Vissa boende har krävt extra personal,
dubbel- och trippelbemanning. Kostnad för betalningsansvar för ärende som är
relaterat till IFO. Fortsatt uttag av sparad semester och årstimbank.
Blomstergården fortsätter att ta emot överbeläggningar för att undvika höga
kostnader till länssjukvården. Har fortlöpande bevakning av vårdtyngd och
samordning av resurser för att snabbt kunna förändra behovet av extra personal.
Bemanningspoolen

+ 250 Tkr

Personalens bokningar överstiger den beräknade nivån. Ökade intäkter som
överstiger personalkostnaderna.
-

Beställarenheten

595 Tkr

Ökade kostnader på grund av att hemtjänstens budget (LOV) bygger på 70 000
beviljade timmar medan prognosen för 2013 är 83 000 beviljade timmar. Budget
för hemtjänst LOU beräknades på 7 680 timmar, men prognosen för 2013 är
8 230 timmar. Minskade kostnader på grund av minskat antal köp av
boendeplatser på Solbacka och vakant beställarchef. Minskade kostnader för
biståndshandläggare
+

Leg personal
Ökade intäkter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 144 (forts)

Dnr 2013-000067

Ekonomisk uppföljning 2013
Projekt

-

Felperiodisering från 2012 (Solaris)
Underlag för beslut
Prognos och utfall efter 10 månader 2013
Prognos och utfall efter 11 månader 2013
Verksamhetsuppföljning och planerade åtgärder 2013
Arbetsutskottets beslut den 12 november 2013, § 37
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 145

Dnr 2013-000214

Enkätundersökning hemtjänst 2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och
1. Uppdrar till verksamhetschefen för hemtjänsten egen regi att återkomma
med en analys av vilka åtgärder som satts in och hur det påverkat
resultatet.
2. Uppdrar till förvaltningschefen att utreda kostnaden för personalkläder
och tvättning av dessa.
3. Uppdrar till förvaltningschefen att undersöka om det går att lösa
tillverkning av namnbrickor inom socialförvaltningen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kvalitetscontroller Kenneth Österberg redovisar resultatet av den
enkätundersökning som genomfördes under våren 2013 inom hemtjänsten.
Undersökningen visar generellt sätt ett bra resultat. Den besvarades av 90 % av
brukarna och avser alla utförare av hemtjänst.
En ny enkätundersökning kommer att genomföras under första kvartalet 2014.
Underlag för beslut
Sammanställning av enkätresultat
Kopia till
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller
Lilian Bergquist, verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 146

Dnr 2013-000215

Enkätundersökningar Förenade Care AB
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och noterar att det är en bra
sammanställning med analys och åtgärder av enkätundersökningen och ser fram
emot analys och åtgärder angående personalens psykosociala miljö.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förenade Care AB redovisar genomförda enkätundersökningar. Enkäterna har
besvarats av vårdtagare/närstående i hemtjänsten., boende/närstående och
närstående. Undersökningen visar ett bra resultat och redovisas tillsammans med
en sammanställning med analys och åtgärder.
Förenade Care AB redovisar också en undersökning av personalens psykosociala
miljö. En detaljerad redovisning samt jämförelse med enkäten i mars ska göras.
Underlag för beslut
Enkätundersökning vårdtagare/närstående hemtjänst
Enkätundersökning boende/närstående
Enkätundersökning närstående
Enkätundersökning personal Föllinge hemvård
Enkätundersökning personal Solbacka
Enkätundersökning Solbacka/Föllinge hemvård, natt
Kopia till
Melanie Koren, verksamhetschef Förenade Care AB
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 147

Dnr 2013-000216

Ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse Sture Marklund, V, till ny ledamot i
socialnämndens arbetsutskott.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Jessika Svensson, V, har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämndens
arbetsutskott.
_____
Kopia till
Sture Marklund
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 148

Dnr 2013-000217

Ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse Anki Syversen, S, till ny ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Marina Edfeldt, S, har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämndens
arbetsutskott.
_____
Kopia till
Anki Syversen
Troman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 149

Dnr 2013-000218

Ansökan om bidrag till Kvinnojouren första halvåret 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tilldela Kvinnojouren bidrag med 85 334 kronor
avseende första halvåret 2014.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Helena Westin, verksamhetschef IFO, föredrar ärendet.
Utifrån SocSams rekommendationer så har länets kommuner enats om ett
fördelningsunderlag med totalt 737 760 kronor för första halvåret 2014, vilket
innebär ett bidrag med 85 334 kronor från Krokoms kommun till Kvinnojouren.
Yrkande/Förslag
Christer Toft, S, yrkar att hela årets ersättning skulle ges ut för att täcka
verksamhetsåret och för att trygga och säkerställa Kvinnojourens arbete.
Propositionsordning
Det finns två förslag, grundförslaget, som innebär att Kvinnojouren beviljas
bidrag för första halvåret 2014 och ett yrkande om att Kvinnojouren beviljas
bidrag för hela året 2014.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget mot yrkandet.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
socialnämnden beslutar enligt grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 149 (forts)

Dnr 2013-000218

Ansökan om bidrag till Kvinnojouren första halvåret 2014
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2013
Kvinnojourens bidragsansökan för år 2014, 2015 och 2016
Fördelningsunderlag
_____
Kopia till
Kvinnojouren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 150

Dnr 2013-000219

Ansökan om bidrag till Projekt Centrum mot våld i nära
relationer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tilldela Centrum mot våld i nära relationer (CMV)
92 533 kronor avseende första halvåret 2014.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Verksamhetschef IFO, Helena Westin, föredrar ärendet.
Projektet Centrum mot våld i nära relationers verksamhet omfattar en budget om
totalt 1 814 600 kronor. För detta ansökte projektet om statliga medel inför år
2013 men med en anledning av att medel endast beviljas utvecklingsområden
avslog Socialstyrelsen ansökan till stor del – projektet tilldelades endast 320 000
kronor.
CMV har som tidigare meddelats (Socam 17 maj 2013) medel att finansiera
befintlig verksamhet till och med oktober 2013. SocSams inriktning vid samma
möte var att behålla verksamheten året ut, vilket innebar att kommunerna behövde
bidra med totalt 208 000 kronor för de resterande två månaderna 2013, vilket man
gjorde.
Beräknad verksamhetsbudget för 2014 är 1 600 000 kronor.
Utifrån SocSams rekommendationer så har länets kommuner enats om ett
fördelningsunderlag med totalt 800 000 kronor för första halvåret 2014, vilket
innebär ett bidrag med 92 533 kronor från Krokoms kommun till CMV.
Yrkande/Förslag
Christer Toft, S, yrkar att hela årets ersättning skulle ges ut för att täcka
verksamhetsåret och för att trygga och säkerställa CMVs arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 150 (forts)

Dnr 2013-000219

Ansökan om bidrag till Projekt Centrum mot våld i nära
relationer
Propositionsordning
Det finns två förslag, grundförslaget, som innebär att CMV beviljas bidrag för
första halvåret 2014 och ett yrkande om att CMV beviljas bidrag för hela året
2014.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget mot yrkandet.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
socialnämnden beslutar enligt grundförslaget.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2013
Fördelningsunderlag
Information om budget 2013, CMV
Viljeinriktning för arbetet mot Våld i nära relation år 2015
Kopia till
Centrum mot våld i nära relationer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 151

Dnr 2013-000220

Verksamhetsplan 2014 Arbetsmarknadsenheten (AME)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge Arbetsmarknadsenheten följande uppdrag inför
verksamhetsåret 2014
1. Arbeta efter redovisat förslag och riktlinjer inom befintlig budgetram 2014
samt löpande avrapportera resultat och väsentlig information till
socialnämnden.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Enhetschef Alf Eliasson redovisar förslag till verksamhetsplan 2014 för
Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag föreslås vara att aktivt arbeta för att upprätta och
utveckla ett långsiktigt samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen (AF) och
övriga samhällsaktörer. Syftet med detta samarbete är att sänka arbetslösheten och
gynna en positiv samhällsutveckling. Arbetsmarknadsenheten har ett särskilt ansvar
för att prioritera de målgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden såsom
utlandsfödda, ungdomar och funktionshindrade.
För att uppnå detta syfte ska enheten i samverkan med andra aktörer aktivt arbeta
med att söka olika finansieringsmöjligheter för arbetsmarknadspolitiska
utvecklingsprojekt.
Inom Arbetsmarknadsenheten ingår ett flertal verksamheter.
- OSA-anställningar
- AF-avtal
- Kommunala arbetsträningsplatser, i ordinarie verksamheter
- Projektverksamhet
- Kongero
- Återbruket
- Mediaverkstaden
- Socialt företagande
- Etablering av nyanlända
- Båstadsmodellen
- Kommunalt informationsansvar (KIA)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 151 (forts)

Dnr 2013-000220

Verksamhetsplan 2014 Arbetsmarknadsenheten (AME)
Underlag för beslut
Tjänstemannaförslag Verksamhetsplan 2014 daterat den 27 november 2013
_____
Kopia till
Alf Eliasson, enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 152

Dnr 2013-000190

Öppna möten i socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bevaka kommunstyrelsens öppna sammanträden samt
tillfråga säkerhetssamordnaren hur man kan säkerställa öppna sammanträden och
att arbetsutskottet därefter lämnar förslag till socialnämnden hösten 2014.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden uppdrog den 21 oktober 2013 till socialnämndens arbetsutskott att
utreda frågan om öppna sammanträden.
Kommunfullmäktige har den 2 maj 2013, § 26, medgett att nämnderna/styrelsen
får ha öppna möten. Det är sedan respektive nämnd/styrelse som fattar det
enskilda beslutet, KL 6 kap § 19a. Öppna möten kan tillämpas för all verksamhet
med undantag av myndighetsutövning och sekretessärenden.
För att medborgarna ska kunna vara delaktiga behöver de vara väl informerade
och ha möjlighet att ta till sig kunskaper om frågor som ska beslutas.
Därför föreslås att kommunstyrelsens möten ska vara öppna, för medborgare att
delta som åhörare, då information ges i ärenden som beslutas vid mötet samt vid
beslut i ärendena.
I vissa frågor behövs dialog och för den delen har en ”Strategi för
medborgardialog” utarbetats, men den är inte beslutad ännu.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2013 att kommunstyrelsens ska börja
med öppna sammanträden från och med den 1 januari 2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2013
Socialnämndens arbetsutskotts beslut, § 38
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 153

Dnr 2013-000221

Beslutsattestanter och ersättare 2014 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till beslutsattestanter och ersättare
för år 2014 för socialnämnden.
_______________________________________________________
Bakgrund
Socialchef Ulf Norring redovisar förslag till beslutsattestanter och ersättare för år
2014 för socialnämnden.

Justerandes sign

Ansvarskod

Beslutsattestant

Ersättare

Gem adm
20101, samtliga koder

Förvaltningschef

tf förv.chef

Beställarenhet
22000, samtliga koder

Verksamhetschef

Förv. chef

Resurspool
21800, samtliga koder

Verksamhetschef

Förv. chef

Individ- och familjeomsorg
20201, samtliga koder
20211, samtliga koder
20212, samtliga koder
20203, samtliga koder
20202, samtliga koder

Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Förv.chef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef

Leg personal
21700, samtliga koder

Verksamhetschef

Förv. chef

Hemtjänst
21600, samtliga koder

Verksamhetschef

Förv. Chef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 153 (forts)

Dnr 2013-000221

Beslutsattestanter och ersättare 2014 för socialnämnden
Särskilt boende
Blomstergården/Orion
21441, samtliga koder

Verksamhetschef

Förv. chef

Hällebo
21431, samtliga koder

Verksamhetschef

Förv. chef

LSS
20801, samtliga koder
20812, samtliga koder
20813, samtliga koder
20814, samtliga koder
20815, samtliga lokaler
20816, samtliga koder
20817, samtliga koder
20818, samtliga koder
20819, samtliga koder
20821, samtliga koder
20831, samtliga koder

Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Enhetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef
V-hetschef

Rättelser och
Bokföringsorder

Förvaltningschef

Ekonom

Om ordinarie beslutsattestant eller ersättare inte är anträffbara äger
förvaltningschefen, eller ekonom som ersättare, rätt att beslutsattestera samtliga
konton inom Socialnämndens verksamhetsområde.
Tillägg till beslutslistan
Biståndshandläggarna ansvarar för utbetalning av anhörigbidrag och är därför
beslutsattestanter och ersättare på följande konton:
Ansvar
22000

Justerandes sign

Verksamhet
7862

Aktivitet
207

Utdragsbestyrkande

Slag
4513

20(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 153 (forts)

Dnr 2013-000221

Beslutsattestanter och ersättare 2014 för socialnämnden
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 23 oktober 2013
_____
Kopia till
Beslutsattestanter och ersättare
Ann-Charlotte Mähler, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 154

Dnr 2013-000223

Organisationsförändringar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_________________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningschef Ulf Norring informerar om förslag till organisationsförändringar
inom socialförvaltningen.
-

Hemtjänst egen regi och särskilt boende slås samman till ett
verksamhetsområde, Vård och omsorg. Verksamheten leds av en
verksamhetschef och fem enhetschefer. I budget 2014 beslutade
socialnämnden att ta bort 0,5 tjänst verksamhetschef i hemtjänst egen regi
och 0,5 handläggare på Beställarenheten. Socialnämnden beslutade också
att avsätta medel för 1,0 enhetschef för hemtjänst egen regi.

-

Inom beställarenheten utses en av nuvarande biståndshandläggare till
förste biståndshandläggare. Förste biståndshandläggare har det operativa
ansvaret att leda, fördela och följa upp arbetet inom beställarenheten vad
gäller biståndshandläggare och LSS-handläggare. Personalansvaret ligger
fortfarande kvar hos verksamhetschef/beställarchef.

-

Inom LSS utvecklas verksamheten med ett mer flexibelt boende, där
boende enligt SoL kan verkställas. Verksamheten LSS byter namn till
Stöd och Service.

När MBL-förhandlingar genomförts återkommer Ulf Norring med ett
slutgiltigt förslag.
_____
Kopia till
Ulf Norring, förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 155

Dnr 2013-000001

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

Redigera riktlinjer Vuxna med missbruk/kemiskt beroende

-

Förhandla kostnad vid placering

-

Ta fram olika förslag till beslut om hur projekt kan fortgå

Följande punkter tillkommer
-

Analys av enkätundersökning hemtjänsten

-

Beräkna kostnad för kläder och tvätt av dessa till personalen

-

Utreda om namnbrickor kan tillverkas inom socialförvaltningen.

-

Informera om tankar kring byggnationer för LSS

-

Kontakta säkerhetssamordnare angående öppna möten

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 156

Dnr 2013-000224

Förutsättningar för ett familjehemscentrum i Jämtlands län
Socialnämndens beslut
Socialnämnden är intresserad av att fortsätta med arbetet för ett
Familjehemscentrum i Jämtlands län och ser stora fördelar med att ta fram
gemensamma rutiner när det gäller arbetssätt, ekonomi, kompetens mm.
Socialnämnden ser också fram emot att verksamheten placeras i Krokoms
kommun.
_________________________________________________________________
Bakgrund
Enhetschef Anette Furberg har tillsammans med Jane Parment och Lena
Månström på Regionförbundet Jämtlands län utrett frågan om förutsättningar för
Familjehemscentrum i Jämtlands län. I den sociala samrådsgruppen (SocSam) har
frågan om ökad regional samverkan inom individ- och familjeomsorgen
diskuterats sedan flera år tillbaka. Ett område som lyfts fram är arbetet med
familjehem.
En satsning på samverkan kring familjehem innebär att kommunerna kan ge sina
uppdragstagare utbildning och stöd i en annan omfattning än nu, något som ger
bättre förutsättningar för barnen och familjehemmen, men som också kan
förbättra kommunernas möjligheter att rekrytera uppdragstagare. Med en tryggare
rekrytering av familjer kan man förhoppningsvis undvika några placeringar i
konsulentstödda familjehem och därigenom göra viss besparing.
Underlag för beslut
Förutsättningar för ett Familjehemscentrum i Jämtlands län
_____
Kopia till
Lena Månström, Regionförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 157

Dnr 2013-000002

Information från socialchef m fl
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_________________________________________________________________
Bakgrund
- Lena Andersson, C, lämnar en kort information om projektet Vänner utan
gränser.
-

Ulf Norring informerar om att hemtjänsten egen regi måste öka
grundbemanningen på grund av att beviljade biståndstimmar ökar.

-

Cristine Persson informerar om att när det blir ny regionbildning 2015
kommer inte Familjerådgivningen att höra dit, utan Familjerådgivningen
kommer att vara en kommunal fråga.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 158

Dnr 2013-000003

Anmälan delegationsbeslut alkohollagen.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Delegationsbeslut enligt alkohollagen som fattats sedan socialnämndens
föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 159

Dnr 2013-000004

Anmälan beslut arbetsutskottet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 12 november 2013 finns tillgängliga i
pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11 december 2013
Socialnämnden

§ 160

Dnr 2013-000005

Anmälan avvikelser SoL
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna, men socialnämnden
konstaterar att avvikelserapporter för november saknas.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Avvikelserapporter SoL för oktober 2013 finns tillgängliga i pärm under
sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11 december 2013
Socialnämnden

§ 161

Dnr 2013-000006

Anmälan avvikelser HSL / fallskador
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Avvikelserapporter HSL och fallskaderapporter som inkommit sedan
socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under
sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 162

Dnr 2013-000007

Delgivning / meddelanden
1. Statistik från Bemanningspoolen t o m oktober 2013.
2. Ordförandebeslut, Ändamålsenliga bostäder till kommunens innevånare.
3. Mångbesökarprojektet, Metod för uppföljning ur individ &
systemperspektivet.
4. Bättre liv för sjuka äldre
5. Mångbesökarprojektet – En brukarundersökning av beroendevården
Jämtland, 2011 – 2012.
6. Informationsbrev från Förenade Care, december 2013.
7. Protokoll anhörigträff vid Solbacka, 3 december 2013.
8. SKL Cirkulär 13:62, Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2014.
9. SKL Cirkulär 13:63, Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2014.
10. SKL Cirkulär 13:64, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2014.
11. Samarbetsavtal 201372014 om Tillnyktringsverksamhet.
12. Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 19 november 2013.
13. Protokoll Kommunala handikapprådet, 11 november 2013.
14. Protokoll boenderåd, Kärnan Solbacka, 5 november 2013.
15. Sammanfattning av Läkarförbundets rapport Varför kan inte doktorn
komma?
16. Informations- och prognosbrev från Arbetsförmedlingen.
17. Sammanställningar angående nattfasta från Solbacka och Orion,
Blomstergården.
18. Inbjudan till temadag om insatser, stöd och vård till personer med
funktionsnedsättning, Stockholm den 19 februari 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 december 2013
Socialnämnden

§ 162 (forts)

Dnr 2013-000007

Delgivning / meddelanden
19. Inbjudan till nationell konferens den 25 – 26 mars 2014, Att göra skillnad
för äldre.
20. Inbjudan till föreläsningen Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa
till Stålmannen, Östersund den 18 mars 2014.
21. Information angående upphandlingsstöd.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Krokom reserverar sig mot beslutet att tilldela
Kvinnojouren endast ersättning för verksamheten 2014 under årets första 6 månader med
85 334kr.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade att hela årets ersättning skulle ges ut för att
täcka verksamhetsåret och för att trygga och säkerställa Kvinnojourens arbete.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Reservation.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Krokom reserverar sig mot beslutet att tilldela
Centrum mot våld endast ersättning för verksamheten 2014 under årets första 6 månader
med 92 553 kr.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade att hela årets ersättning skulle ges ut för att
täcka verksamhetsåret och för att trygga och säkerställa Centrum mot vålds arbete.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

