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Plats:

Almdalen, Krokom

Datum och tid:

Tisdag den 22 maj 2012, kl 08.15 – 17.30

Beslutande:

Cristine Persson, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M
Christer Toft, S
Lena Persson, Kd
May Johansson, C
Anton Moberg, M
Marianne Hallsten, Mp
Karin Juleshaug, S
Yvonne Rosvall, S
Jessika Svensson, V
Anki Syversen, S, tjg ers för Marina Edfeldt, S
Linus Kimselius, M, ej tjg ers
Ulf Norring, socialchef
Eva Wörlén, sekreterare
Övriga, se resp §

Övriga
deltagande:

Utses att justera:

Yvonne Rosvall

Justeringens
plats och tid:

Socialförvaltningen, Krokom, 30 maj 2012

Underskrifter

Sekreterare:

.................................................
Eva Wörlén

Ordförande:

………………………………….
Cristine Persson

Justerande:

………………………………….
Yvonne Rosvall

Paragrafer:
§ 65 - 80

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Övriga deltagare:
Organ:

Utses att justera
Sammanträdesdatum

Plats och tid för
Datum för anslags
justeringar

uppsättande:
Förvaringsplats
Underskrifter
för protokollet
Underskrift:

Socialnämnden
22 maj 2012
31 maj 2012

Kommunhuset,
Krokom, Socialförvaltningen Paragraf
Sekreterare
_______________________________

25 juni 2012
______________

……………………………………...............
Eva
Wörlén __________________________________________________________
Ordförande
Justerare

Justerandes signatur

Sista datum för
överklagan:

__________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(2)

Dnr Sn 2012-000087

Information om Barncheck och Barnkonventionen
Socialnämnden tackar för informationen.
________________________________________________________________
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare, informerar om Barnkonventionen
och Barnchecken.
Barnkonventionsarbetet handlar om Barnets rättigheter, Barnets bästa.
Barnkonventionen har fyra huvudprinciper och när man läser alla övriga artiklar
ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”:
• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får
diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land
som har ratificerat den.
• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens
grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i
barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall
och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga,
moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem
beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska
hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
Barnchecken har reviderats och är nu lite svårare att svara på. Den ska spridas
till tjänstemännen som till hösten ska börja ha med den i beslutsunderlagen.
Louise kommer att informera sociala ledningsgruppen den 30 maj 2012.
Socialnämnden kommer ett få en halvdagsutbildning till hösten.
_____
Kopia till
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(3)

Dnr Sn 2012-000080

Information om Riktlinjer om serveringstillstånd 2012
Socialnämnden tackar för informationen.
________________________________________________________________
Alkoholhandläggare Sara Larsson informerar om förslag till nya riktlinjer om
serveringstillstånd 2012.
En ny alkohollag trädde ikraft den 1 januari 2011. Mot bakgrund av detta har
riktlinjerna reviderats och uppdaterats till det nya regelverket. Förslaget har
sedan varit ute på remiss och några ändringar har gjorts utifrån det. Vid
arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2012 kom några förslag om ändringar
av riktlinjerna. Dessa ändringar har förts in i underlaget.
Förslag till avgifter kommer att tas upp vid socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde den 11 juni 2012 och vid socialnämndens sammanträde den 26
juni 2012 kan socialnämnden ta beslut om både Riktlinjer för serveringstillstånd
och avgifter.
_____
Kopia till
Sara Larsson
Folkhälsorådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(4)

Dnr Sn 2012-000088

Antagande av rutiner enligt 14 kap 3 § SoL och 24 b § LSS (lex Sarah) samt
delegering av beslutanderätt
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Anta föreslagna rutiner enligt lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL och 24 b §
LSS.
2. Delegera rätten att inleda utredning samt besluta att avsluta utredning
med ställningstagande enligt lex Sarah till kvalitetscontroller och
verksamhetscontroller.
3. Delegera rätten att besluta om anmälan enligt lex Sarah till Socialstyrelsen
till verksamhetscontroller och kvalitetscontroller.
4. Under punkt 6.2 och punkt 7.3 i ”Rutiner för socialförvaltningens samtliga
verksamheter vid rapportering av missförhållanden/påtaglig risk för
missförhållanden enligt lex Sarah förtydliga att det även gäller externa
utförare samt ändra texten bör rapporter till socialnämnden till ska
rapportera till socialnämnden.
5. Uppdrar till verksamhetscontrollern att återkomma om rätten till
vidaredelegering samt förtydliga i föreslagna rutiner om skillnaderna på
avvikelser kontra missförhållanden.
______________________________________________________________
Bakgrund
Verksamhetscontroller Sverker Eliasson informerar om de rutiner som tagits
fram för rapportering av missförhållanden/påtaglig risk för missförhållanden
enligt lex Sarah.
Lex Sarah reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och
risker för missförhållanden. I lex Sarah ingår också en skyldighet att efter en
mottagen rapport utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller
risken för missförhållande. Vidare ingår skyldighet att snarast anmäla ett
missförhållande eller risk för missförhållande som är allvarligt, till
Socialstyrelsen.
Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som av
försummelse eller av annat skäl har underlåtits att utföras och som innebär
eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv,
i säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 67 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(5)

Dnr Sn 2012-000088

Antagande av rutiner enligt 14 kap 3 § SoL och 24 b § LSS (lex Sarah) samt
delegering av beslutanderätt
Nya bestämmelser infördes 1 juli 2011 som bland annat innebär att även Individoch familjeomsorgen berörs, förutom LSS och äldreomsorgen. Förändringen
innebär att brister i myndighetsutövningen ska rapporteras.
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2001:5).
Föreskrifterna innebär bland annat att socialnämnden ska fastställa rutiner för hur
skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och
risker för missförhållanden ska fullgöras. Rutiner ska även fastställas för hur
skyldigheten att anmäla till Socialstyrelsen om hur allvarliga missförhållanden
och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras.
Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för
missförhållanden ska ges till den som omfattas av skyldigheten när han eller hon
påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande.
Informationen ska därefter ges återkommande årligen t ex i samband med
arbetsplatsträffar.
_____
Kopia till
Sverker Eliasson, verksamhetscontroller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(6)

Dnr Sn 2012-000089

Redovisning av vårdtyngdsmätningens syfte, kort- och långsiktigt
Socialnämnden tackar för informationen.
________________________________________________________________
Kvalitetscontroller Kenneth Österberg informerar om vårdtyngdsmätningens
syfte, kort- och långsiktigt.
Enligt socialförvaltningens internkontrollplan ska vårdtyngdsmätningar
genomföras två gånger per år på särskilda boenden.
Vårdtyngdsmätningens syfte på kort och lång sikt är att med en strukturerad
genomtänkt metod mäta vårdtyngd, de boende pensionärernas behov av stöd
och insatser, för att kunna bedöma vilka personalresurser som behövs för att ge
en god vård- och omsorg. Genom att mäta på samma sätt, över tid, skapas
också en förståelse för att resursbehoven växlar i betydelsen upp och ner.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(7)

Dnr Sn 2012-000069

Yttrande angående revisorernas rapport om Läkemedelshanteringen vid
kommunens särskilda boenden för äldre
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och beslutar uppdra till
socialförvaltningen att lämna förslag till yttrande till socialnämndens
sammanträde den 26 juni 2012.
________________________________________________________________
Pia Hernerud, MAS, informerar om revisorernas rapport om
Läkemedelshantering vid kommunens särskilda boenden för äldre.
Krokoms kommun är ansvarig upp till sjuksköterskans nivå när det gäller Hälsooch Sjukvårdsinsatser. Det gäller specifik omvårdnad där bland annat
läkemedelsordinationerna som läkare skriver ut ingår. En del av ordinationerna
kan inte sjuksköterskorna delegera utan de gör dem själva och en del kan
delegeras till vårdpersonal.
Utifrån ett speciellt formulär gör sjuksköterskorna en genomgång tillsammans
med vårdtagaren utifrån läkemedelsordinationen en gång per år som lämnas till
patientansvarig läkare, som sedan gör sin bedömning.
Under hösten kommer en ny chef att anställas på Hälsocentralen i Krokom. Pia
kommer då att boka in möten där delar av revisorernas granskning tas upp.
Det är patientansvarig läkare som är ytterst ansvarig för
läkemedelsordinationerna.
_____
Kopia till
Pia Hernerud, MAS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(8)

Dnr Sn 2012-000074

Uppföljning 2012
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen efter 4
månader 2012 med föreslagna åtgärder.
________________________________________________________________
Bakgrund
Socialchef Ulf Norring redovisar den ekonomiska uppföljningen efter 4 månader
2012. Uppföljningen pekar mot ett underskott för socialnämnden med 5,97
miljoner kronor, prognosen gäller för helår, och fördelar sig:
+ 2 330 tkr
Gemensam administration
Individ- och familjeomsorg
- 4 880 tkr
En handlingsplan har tagits fram där flera åtgärder finns, bland annat kontrolleras
att personer med åtgärd är skrivna i rätt kommun, om det går att avsluta insatser
tidigare, om det är rätt bemanning och om det går att minska antalet
konsulentstödda familjehem till vanliga familjehem.
Hemvård/Äldreomsorg
- 6 770 tkr
Underskottet beror till största delen på ökat antal beviljade biståndstimmar.
Socialnämnden har äskat tilläggsanslag för detta och en analys av orsakerna
pågår.
0 tkr
LSS
Refugio
+ 1 300 tkr
Arbetsmarknad
+
75 tkr
Integration
+ 1 500 tkr
+ 475 tkr
Projekt
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 71

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(9)

Dnr Sn 2012-000086

Dialog med revisorerna
Socialnämnden tackar för dialogen och emotser ett skriftligt förtydligande
angående revisorernas frågor vid alla revisioner.
________________________________________________________________
Revisorerna och socialnämnden för en dialog främst kring rapporterna
Granskning av kvalitet i äldreomsorgen och Läkemedelsanvändning vid
kommunens särskilda boenden för äldre.
När det gäller granskningen av kvaliteten i äldreomsorgen har socialnämnden
tidigare lämnat ett skriftligt svar, men revisorerna anser inte att svaret var
tillräckligt. De ville ha ett förtydligande om hur strukturen i Kvalitetsledningssystemet är uppbyggt. Efter muntligt förtydligande angående detta är revisorerna
nöjda med svaret. I december 2012 ska socialnämnden redovisa hur långt man
kommit i arbetsprocessen med det målarbete som pågått under de senaste två
åren.
I rapporten om Läkemedelsanvändning vid kommunens särskilda boenden för
äldre vill revisorerna ha svar på de påståenden som anges i sammanfattningen.
Socialnämnden kommer att lämna ett skriftligt yttrande den 26 juni 2012 då
revisorerna beviljat förlängd tid för yttrande.
Socialnämnden informerar om hur den nya beställar/utförarorganisationen
fungerar så här långt och vad det innebär för egen regin inom hemtjänsten.
Revisorerna kommer att granska LOV längre fram.
Revisorerna får också information om arbetet med Värdighetsgaranti.
_____
Kopia till
Anneth Nyqvist, PWC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sn § 72

Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(10)

Dnr Sn 2012-000090

Redovisning av kostnad per plats per boende
Socialnämnden tackar för informationen.
________________________________________________________________
Monica Göransson, funktionschef särskilt boende redovisar kostnad per boende
per plats:
Totalkostnad Särskilt boende:

89 243 779 kronor

Totalt antal brukare: 178

64 970 (178 x 365) 100,00%, vid fullbeläggning

Totalt antal brukare: 171

62 485 (171 x 365) 96,18%, utfall 2011

Dygnpris per säng
Kostnad/boendeplats:
Kostnad/boendeplats:

1 374 kronor Vid fullbeläggning
1 428 kronorUtfall 2011

Årspris per säng
Kostnad/brukare:
Kostnad/brukare:
_____

Justerandes signatur

501 370 kronor
521 314 kronor

Vid fullbeläggning
Utfall 2011

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 73
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Sammanträdesdatum
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22 maj 2012-05-28

(11)

Dnr Sn 2012-000005

Socialnämndens uppdragslista 2012
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter genomgång och revidering godkänna
uppdragslistan.
________________________________________________________________
Socialnämnden går igenom uppdragslistan och noterar:
Följande punkter är klara och stryks:
- Kontakta Mårten Sourra och saby angående lista över lokaler
- Redovisa kostnad per boende per plats.
- Redovisa vårdtyngdsmätningens syfte kort- och långsiktigt.
Följande punkter tillkommer:
- Ta fram rutin för feedback vid avvikelser från personal
- Redovisa förändringar i försörjningsstöd
- Yttrande om Läkemedelsanvändning vid särskilt boende
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(12)

Dnr Sn 2012-000007

Information från socialchefen
Socialnämnden tackar för informationen.
________________________________________________________________
Socialchef Ulf Norring informerar om följande:
-

Arbetet med egen regi, hemtjänst
Lokaler
En ny biståndshandläggare, Ingela Eriksson, börjar 1 juli 2012. Hon
ersätter Helena Enqvist.
- Kommunfullmäktige antar mål 2013 i juni 2012, sen ska socialnämnden
anta sina mål till hösten. Arbete med det pågår.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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22 maj 2012-05-28

(13)

Dnr Sn 2012-000009

Anmälan om delegationsbeslut, alkohollagen
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
________________________________________________________________
Delegationsbeslut enligt alkohollagen som fattats sedan socialnämndens
föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 76

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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22 maj 2012-05-28

(14)

Dnr Sn 2012-000010

Anmälan om arbetsutskottets beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
________________________________________________________________
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 3 maj 2012 finns tillgängligt i pärm
under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

22 maj 2012-05-28

(15)

Dnr Sn 2012-000011

Anmälan om avvikelserapporter SoL
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
________________________________________________________________
Avvikelserapporter enligt SoL som inkommit sedan socialnämndens föregående
sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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22 maj 2012-05-28

(16)

Dnr Sn 2012-000012

Anmälan om avvikelserapporter HSL och fallskaderapporter
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.
________________________________________________________________
Avvikelserapporter enligt HSL och fallskaderapporter som inkommit sedan
socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under
sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden

Sn § 79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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22 maj 2012-05-28

(17)

Dnr Sn 2012-000013

Meddelande/Delgivningar
1.
2.
3.
4.

Statisktik från Resurspoolen, april 2012
Kommunfullmäktige § 27, 29 februari 2012, Val
Kommunala handikapprådets protokoll, 7 maj 2012.
Rapport efter utförd kvalitetsmätning av måltidsordning och nattfasta,
särskilt boende.
5. Protokoll med bilagor från Sociala Vård- och omsorgsgruppen, 24 februari
2012.
6. Kommunfullmäktige, § 50, 2 maj 2012, Taxa service- omvårdnadstjänster
inom hemtjänsten.
7. Kvartalsrapport, Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ LSS, första kvartalet 2012.
8. Nyhetsbladet, Skyddsvärnet, den 10 april 2012.
9. Socialtjänsten info den 27 april 2012.
10. Inbjudan till Äldreomsorgsdagarna, 17 – 18 oktober 2012 i Stockholm.
11. Inbjudan till temadag om försörjningsstöd och arbete för
långtidsarbetslösa, unga vuxna och nyanlända, 1 juni 2012 i Stockholm.
12. Inbjudan till nationell konferens, Jämlik vård – vård jämlikt, den 11 juni
2012 i Stockholm
13. Inbjudan till kurs, Salutogen äldreomsorg, 5 – 6 september 2012 i
Stockholm.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Socialnämnden
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(18)

Dnr Sn 2012-000091

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott efter Anette Levander
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att välja Marianne Hallsten, Mp, till ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.
________________________________________________________________
Bakgrund
Anette Levander, Mp, har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämndens
arbetsutskott.
____
Kopia till
Marianne Hallsten
Troman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

