KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden
Plats och tid:

Almdalen, Krokom
tisdag den 26 oktober 2010, kl 08.15 - 16.30

Beslutande:

Cristine Persson
Christer Toft
AnneCatrine Hedman
Sten Carlsson
Elisabeth Svensson
Marina Edfeldt
Rolf Adolfsson
Karin Juleshaug
Jessika Svensson
Mailis Nyqvist
Eivor Comén

Sida 1

(C) ordförande
(S)
(Kd)
(C)
(M)
(S) del av § 116
(S)
(S)
(V)
(C) tjg ers för Lena Persson (Kd)
(Mp) tjg ers för Lisa Sallin (M)

Övriga
deltagande:

Utses att justera:

Ulf Norring, socialchef
Eva Wörlén, sekreterare
Övriga, se resp §
Karin Juleshaug

Justeringens
plats och tid:

socialförvaltningen, 26 oktober 2010

Underskrifter

Sekreterare:

……………………………………………

Paragrafer: §

116 - 117

Eva Wörlén
Ordförande:

……………………………………………

Cristine Persson
Justerande:

…………………………………………………………………………………………………………

Karin Juleshaug
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdes
datum:

26 oktober 2010

Datum för anslags
uppsättande:

Datum för anslags

27 oktober 2010

nedtagande:

17 november 2010

Förvaringsplats
för protokollet:

socialförvaltningen, Krokom

Underskrift:

…………………………………………………..

Eva Wörlén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 116

Sida 2

Dnr Sn 10/001

Detaljbudget 2011, plan 2012 – 2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Anta förslag till detaljbudget 2011, plan 2012 – 2013.
2. Godkänna rutiner för att hantera insatsen 9§7 LSS.
3. Punkt 2 gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden
också godkänner rutinerna.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
avseende punkt 1.
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ekonom Ann-Charlotte Jonsson och socialchef Ulf Norring redovisar
förslag till detaljbudget 2011. Ekonom Hans Morén förklarar
skillnaderna i kommunfullmäktiges material och socialnämndens
material.
Budgetförändringar inför 2011, jämfört med 2010:
-

Drift av nytt boende för ungdomar med särskilda behov (LSS, andra
halvåret) .
Indexuppräkning externa avtal med Förenade Care AB och
kooperativen.
Nationell IT-strategi inom vård och omsorg
Två nya brukare LSS
Utökning på Hällebo med 1,75 årstjänst, natt
Utökning på Orion med 4,17 årstjänst
Externköp LSS
Nya rutiner avseende korttidstillsyn för barn över 12 år innebär att
medel förs från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

I dagens material finns inte lönerevision 2010 med.
Införandet av LOV och alternativa utförare innebär att organisationen
måste förändras (beställare – utförare), men även den ekonomiska
styrningen. Det kommer att påverka budgeten och förmodligen innebära
en omarbetning under 2011.
I arbetet inför budget 2011 uppstod ett missförstånd angående budget
2011, plan 2012 – 2013, angående Navigator och det resulterade i att
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 116

Sida 3

Dnr Sn 10/001

Detaljbudget 2011, plan 2012 – 2013 (forts)
det i plan 2013 saknas 550 tkr, vilket kommer att justeras i arbetet inför
budget 2012, plan 2013 – 2014.
Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen diskuterar
rutiner för hantering av insatsen 9 § LSS,
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov. Rutinerna innebär att från och
med 1 januari 2011 förs 320 000 kronor över från socialnämnden till
barn- och utbildningsnämnden för 2011.
Underlag för beslut
Förändringar i budget 2011, plan 2012 – 2013
Budget 2011, verbal del socialnämnden
Rutiner för 9 § 7 LSS korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
MBL-protokoll den 15 oktober 2010
_____
Kopia till
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 oktober 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 117

Sida 4

Dnr Sn 10/139

Dygnskostnad vid överinskrivning på HVB Refugio
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå Migrationsverket att skriva ett avtal
med Krokoms kommun där eventuella överinskrivningar på Refugio
HVB-hem ersätts med en dygnskostnad på 1 900 kronor/per person
istället för att återsöka de faktiska kostnaderna för respektive individ.
_________________________________________________________
Bakgrund
HVB Refugio har en överenskommelse med Migrationsverket att emotta
17 st. ensamkommande flyktingbarn. HVB Refugio har vid flera tillfällen,
på grund av platsbrist hos Migrationsverkets transitboenden, tagit emot
en överinskrivning utöver vår tidigare överenskommelse.
En överinskrivning innebär att HVB Refugio ska återsöka alla faktiska
kostnader för vård och boende. Att återsöka alla faktiska kostnader är
ett mycket tidskrävande arbete. Arbetsledare Barbro Bergman föreslår
därför att Krokoms kommun begär en dygnskostnad vid överinskrivning.
_____
Kopia till
Barbro Bergman, arbetsledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

