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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 2

Plats och tid:

Almdalen, Krokom
tisdag/onsdag den 21-22 september 2010, kl 08.15- 15.30

Beslutande:

Cristine Persson
Christer Toft
Anne Catrine Hedman
Sten Carlsson
Elisabeth Svensson
Lisa Sallin
Lena Persson
Marina Edfeldt
Rolf Adolfsson
Karin Juleshaug
Jessika Svensson
Katarina Andersson
Mailis Nyqvist

(C) ordförande
(S)
(Kd) del av §§ 97, 98, 100-103, 111-115
(C)
(M)
(M) del av §§ 97, 98, 106, 107, 110 - 115
(Kd)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V) tjg ers för Jessica Svensson (V)
(C) tjg ers för Anne-Catrine Hedman (Kd) del av

Stig Levin

(M) tjg ers för Lisa Sallin (M) del av §§ 97, 98,

§§ 97, 98, 100-103, 111-115, samt §§ 99, 104-110
106, 107, 110-115 samt §§ 99-105,108-109,
Övriga
deltagande:

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

Utses att justera:
Justeringens

Karin Juleshaug

plats och tid:

socialförvaltningen, 28 september 2010

Underskrifter

Sekreterare:

……………………………………………

Paragrafer: §

97 - 115

Eva Wörlén
Ordförande:

……………………………………………

Cristine Persson
Justerande:

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

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

Socialnämnden

datum:

21-22 september 2010

Datum för anslags

Datum för anslags

uppsättande:
Förvaringsplats

29 september 2010

för protokollet:

socialförvaltningen, Krokom

Underskrift:

nedtagande:

20 oktober 2010

…………………………………………………..

Eva Wörlén
Justerandes signatur
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Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 97

Sida 3

Dnr Sn 10/110

Delårsrapport januari - juni 2010
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapport januari – juni 2010
samt föreslagna åtgärder.
_________________________________________________________
Bakgrund
Delårsrapport januari – juni 2010, pekar mot ett överskott med 2,850
miljoner kronor för socialnämnden. Ohälsotalet för socialförvaltningen
var 8,1 % för första halvåret 2010. Prognosen gäller för helår.
Sociala administrationen
+ 2 840 tkr
3 miljoner kronor har förts över till 2010 för avveckling av Spinnrocken
mm. Dessa 3 miljoner kronor finns inte med 2011. Positiva resultat visar
administration, personalkostnader, extra insatser och inventarier.
Ohälsotalet är 1,32 % första halvåret 2010.
-2 225 tkr
Individ- och familjeomsorgen
Sverker Eliasson, funktionschef, redovisar delårsrapport för individ- och
familjeomsorgen.
Försörjningsstödet har ökat något jämfört med samma period 2009.
Placeringar barn/unga i familjehem och på institution har ökande
kostnader bland annat beroende på att man använder konsultstödda
familjehem. Även handläggare på barn- och familjegruppen visar ett
underskott på grund av att man anställt extra personal.
Kostnaderna för placeringar av missbrukare på institution har minskat,
bland annat beroende på att man sedan ett år tillbaka anställt en
boendestödjare.
Refugio redovisar ett positivt resultat.
Ett arbete ha påbörjats för att göra en översyn av individ- och
familjeomsorgens organisation.
Arbetsmarknadsenheten visar ett överskott på 130 tkr. EU-projektet
Navigator avslutas i april 2011.
Ohälsotalet för första halvåret 2010 var 3,6 %.
+ 2 250 tkr
LSS
Mats Danielsson, funktionschef, lämnar en rapport angående första
halvåret 2010.
Inom LSS-boende har ett boende avvecklats och ett nytt har startats.
Förändringarna har påverkat både brukare och personal och inneburit
vissa omställningskostnader.
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Dnr Sn 10/110

Delårsrapport januari - juni 2010 (forts)
Omställningskostnaderna räknar man med att under hösten kunna
minska genom att gå ned till ordinarie personalstyrka. Man arbetar
också med bemötande och förhållningssätt.
Inom alla boenden försöker man anpassa verksamheten utifrån
behoven.
Personlig assistans, administration och daglig verksamhet visar ett
överskott. När det gäller personlig assistans har antalet brukare
minskat. Andelen brukare som idag har Krokoms kommun som utförare
är 55 % (18 st av 33).
En förstudie för ett LSS-boende med unga som målgrupp genomförs
och projektering är nästa steg..
Man kommer att köpa in ett antal datorer för personliga assistenter,
bland annat för att kunna använda Heroma.
Kvalitet utmärks av självbestämmande, delaktighet och integritet för
brukare och man följer upp detta regelbundet. Man arbetar också med
ett habiliterande förhållningssätt.
Personalens kompetens är undersköterska med påbyggnadsutbildning
GPU/PPU, undersköterska, outbildad personal och personlig
assistentutbildning.
Ohälsotalet är 7,75 % för första halvåret 2010.
Legitimerad personal
+ 290 tkr
Pia Hernerud, funktionschef, lämnar en delårsrapport. Under våren har
man infört nya faktureringsrutiner och –underlag för att tydliggöra
kostnaderna för verksamheterna.
Ohälsotalet första halvåret 2010 är 14,46 % och kontakt med
företagshälsovården är etablerad.
I Föllinge har Förenade Care minskat personalen med en
distriktssköterska vilket har minskat kostnaderna för socialnämnden. I
sommar har man inte behövt ta in vikarier från Kornboden utan löst
vikariat inom arbetsgruppen.
Man har haft gemensam planeringsdag för all personal och beslutat att
se över dokumentationen och uppföljning/utvärdering. Man ser också
över rutiner för patientdatalagen.
Alla 75-åringar har erbjudits uppsökande verksamhet.
I höst ska man börja arbeta med Senior Alert som är ett nationellt
kvalitetsregister för vård och omsorg.
En dietist har utbildat all personal om kost.
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Delårsrapport januari - juni 2010 (forts)
- 630 tkr
Hemtjänst
Lilian Bergqvist, funktionschef, redovisar delårsrapport för hemtjänsten.
Underskottet beror till stor del på ökat antal beviljade biståndstimmar i
Offerdal. Man har försökt att till viss del lösa det med samplanering
mellan Nälden och Offerdal. Krokoms underskott på 250 tkr beror på
hjälpmedel. Andra kostnader är semestervikarier och introduktion och
ökade kostnader för leasingbilar under vintern som var extremt kall.
En kvalitetsförbättring är att det är kontaktpersonerna som utför de
basala sysslorna hos brukarna, vilket leder till bättre kontinuitet för
brukarna och kontaktpersonerna får bättre insyn. I Offerdal ska man
börja ett samarbete med Hällebo på nätterna.
När uppföljningssystemet Avista nu fungerar ska man jämföra beviljad
och utförd tid.
Med anledning av att Lagen om valfrihetssystem (LOV) införs i
hemtjänsten kommer en anpassning av egenregin vara nödvändig,
bland annat genom minskad administration och restid samt ökad tid hos
brukarna. Arbetet har börjat med en seminariedag för all dagpersonal
inom hemtjänsten. Personalen gav olika förslag hur man kan bli
effektivare och ändå bibehålla kvaliteten i verksamheten.
Ohälsotalet för första halvåret var 8,1 %.
Särskilt boende
+ 280 tkr
Funktionschef Kenneth Österberg och platschef Monica Göransson
redovisar delårsrapport för särskilt boende. Blomstergården visar totalt
ett litet överskott, men Orion visar ett underskott på grund av ökat
behov hos brukarna. Rättelser i fakturering av legitimerad personal har
gjorts. Betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter
pekar mot ett överskott på 75 tkr.
Korttidsplatserna har krävt mer personal än budgeterat.
Under hösten kommer en enkät att gå ut till anhöriga. All personal ska
samlas till en planeringsdag för att diskutera samarbete över gränserna.
Till vårdplaneringar med uppföljning av genomförande av beslut kallas
även anhöriga. Kontaktmannaskapet fungerar nu fullt ut.
På Polstjärnan är det lågt deltagarantal. Stimulansmedel har bland
annat använts till bingo, kafferep, grillning, surströmming och
underhållning.
Solbacka visar ett positivt resultat bland annat på grund av ej
budgeterade intäkter.
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Delårsrapport januari - juni 2010 (forts)
Hällebo visar ett underskott på 600 tkr. Främsta orsaken till det är
utökning av resurser nattetid. I budget 2011 har man utökat med 1,7
årstjänster för detta. Tillsammans med FoU har Hällebo arbetat med
sociala innehållet och man planerar nu att utbilda egna handledare. En
sinnenas trädgård håller på att utvecklas.
Ohälsotalet för första halvåret var 7,51 %
+/- 0
Resurspoolen
Ulf Norring, socialchef redovisar delårsrapport för resurspoolen som
redovisar en budget i balans. I resurspoolen finns 18 undersköterskor
och i omställningspoolen är det i dagsläget 14,85 årstjänster.
Nyttjandegraden för resurspoolen är 99,2 % ( målet är 85-95 %).
Vikariebehovet i timmar första halvåret 2010 var 34 750 timmar, en
minskning med 11 248 timmar jämfört med första halvåret 2010.
Resurspoolen arbetar tillsammans med personalstrategiska funktionen
med att ha kontroll på timvikarier och konverteringar.
Ohälsotalet första halvåret var 8,6 %.
Underlag för beslut
Delårsrapport januari – juni 2010
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Uppföljning efter 8 månader 2010
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljning till och med augusti
2010 samt föreslagna åtgärder.
_________________________________________________________
Bakgrund
I samband med delårsrapport januari till och med juni 2010,
socialnämnden § 97, redovisar socialchef, ekonom, funktions- och
platschefer även uppföljning efter 8 månader 2010.
Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett överskott på 2,9 miljoner
kronor för socialnämnden. Skillnaden jämfört med delårsrapporten är
50 000 kronor totalt men inom verksamheterna har förändringar skett:
Gemensam administration
Individ- och familjeomsorg
Hemvård
LSS
Arbetsmarknad
Integration

+ 2 575 tkr
- 2 895 tkr
+ 690 tkr
+ 2 030 tkr
+ 100 tkr
+ 400 tkr

Underskottet för individ- och familjeomsorgen har ökat på grund av
kostnader för placeringar av barn och unga samt något ökad kostnad
för försörjningsstöd. Att prognosen för hemvård förbättrats beror bland
annat på minskat behov inom hemtjänsten.
3 miljoner kronor har förts över till 2010 för avveckling av Spinnrocken
mm. Dessa 3 miljoner kronor finns inte med 2011.
Underlag för beslut
Uppföljning efter åtta månader 2010
_____
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Nyckeltal för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Föreslagna nyckeltal används av socialförvaltningen under sex
månader för att sedan utvärderas av socialnämnden.
2. Uppdrar till sociala ledningsgruppen att till socialnämndens
sammanträde den 26 oktober 2010 lämna förslag på frekvens av
nyckeltalen.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialförvaltningen lämnade i april 2010 förslag på nyckeltal för
socialnämnden. Förslaget har diskuterats och reviderats av
socialnämnden och arbetsutskottet ett flertal gånger under våren 2010.
Under samma period har sociala ledningsgruppen arbetat med
nyckeltalen. Dessa diskussioner har lett fram till ett förslag på vilka
nyckeltal som ska användas. Nyckeltalen ska användas under sex
månader och sedan ska en utvärdering göras med syfte att utveckla
nyckeltalen.
Underlag för beslut
Förslag till nyckeltal
_____
Kopia till
Sociala ledningsgruppen
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Förslag till förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Godkänna föreslaget förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt
Lagen om valfrihetssystem (LOV) med följande ändringar:
2. I punkt 2 i Förfrågningsunderlaget tillägg med punkten: anmäla sin
verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor 2 veckor
före start.
3. I punkt 3 i bilaga 1, avtal, tillägg: Är verksamheten anmäld till
kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Ja eller Nej.
4. I punkt 4.2 Kunskap och erfarenhet, sid 5, första stycket, andra
meningen, ändras texten till: Övrig personal ska ha lägst
undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning eller annan adekvat
kunskaps- eller erfarenhetsbakgrund.
5. I punkt 8.2 i bilaga 1 avtal, sid 4, andra meningen, ändras texten till:
Övrig personal ska ha lägst undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning eller annan adekvat kunskaps- eller erfarenhetsbakgrund.
6. I bilaga 1, punkt 5:1, Timersättning, sid 6 första stycket ändras
texten till följande: I ersättningen tas hänsyn till insats som är förlagd
till så kallad obekväm arbetstid, inklusive storhelgstillägg.
_________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2010 att tillämpa eget val i
hemtjänsten från och med den 1 oktober 2010 enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt till
socialnämnden att upprätta och godkänna förfrågningsunderlag.
Valfrihetssystemet innebär att de personer i kommunen som via ett
biståndsbeslut har rätt till hemtjänst själv kan välja en leverantör som
kommunen godkänt och tecknat avtal med.
Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan
leverantörerna, då syftet är att ge den enskilde möjlighet att välja den
leverantör som den enskilde uppfattar tillhandahåller den bästa
kvaliteten. En fastställd timtaxa tillämpas därför.
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Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV) (forts)
Ansökan om att bli godkänd som leverantör vänder sig till den som
funderar på att starta eget företag, eller som redan har ett företag.
Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget
kommer att godkännas av kommunen.
Kommunen lämnar kontinuerlig information till allmänheten om samtliga
leverantörer som kontrakterats enligt LOV.
Förfrågningsunderlaget inkl. bilagor beskriver de krav som
leverantörerna måste uppfylla. Samtliga krav måste vara uppfyllda vid
varje tidpunkt för att leverantören ska vara godkänd. Om kommunen
ändrar kraven måste även tidigare godkända leverantörer uppfylla
dessa.
Leverantören kan lägga ett kapacitetstak på max antal timmar per
månad. Det är kundens val utifrån biståndsbeslut som avgör den volym
som leverantören får.
För de kunder som inte önskar välja leverantör tillhandahåller
kommunen ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet i Krokoms
kommun kommer att variera mellan kommunens egenregi och de
godkända leverantörerna ett halvår i taget. Vid övergången till LOV
registreras befintliga kunder hos nuvarande leverantör om inte kunden
aktivt väljer en annan leverantör.
Ansökan och förfrågningsunderlag kommer att finnas tillgängligt på
kommunens hemsida senast den 1 oktober 2010.
LOV tillämpas inom biståndsområdet hemtjänst och omfattar personer
som beviljats hemtjänst i Krokoms kommun. Kommunen är idag indelad
i 4 geografiska hemtjänstdistrikt. Ett av dessa, Föllingedistriktet, är
upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Verksamheten
bedrivs där av Förenade Care AB enligt avtal till och med den 30
september 2013 och omfattas i nuläget inte av LOV.
Intresserade leverantörer har möjlighet att löpande ansöka om att
bedriva hemtjänst i Krokoms kommun.
Ansökan om att bedriva hemtjänst kan avse antingen
omvårdnadstjänster och/eller enbart servicetjänster.
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Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV) (forts)
Beredande förslag
Socialnämndes arbetsutskott den 24 augusti 2010, § 15.
Yrkande/förslag
Verksamheten föreslår följande tillägg i förfrågningsunderlaget:
I punkt 2 i Förfrågningsunderlaget tillägg med punkten: anmäla sin
verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor 2 veckor före
start.
I punkt 3 i bilaga 1, avtal, tillägg: Är verksamheten anmäld till
kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Ja eller Nej.
Elisabeth Svensson (M) yrkar att punkterna 1 och 2 i arbetsutskottets
beslut stryks och att det i förfrågningsunderlaget och bilaga 1 under
Kunskap och utbildning står: Övrig personal ska ha lägst
undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning eller annan adekvat
kunskaps- eller erfarenhetsbakgrund. Utbildning för vårdbiträden finns
inte längre och de vårdbiträden vi har i egenregi har lång erfarenhet och
kunskap och om vi ställer krav på andra leverantörer måste vi ställa
samma krav på egenregi och i så fall vara tvungen att säga upp
vårdbiträden.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar
- Att utreda lagligheten att införa LOV trots att det strider mot
Likvärdighetsprincipen, 2 kap 2 § Kommunallagen. Hemtjänsten i
Föllingeområdet är upphandlat enligt LOU vilket gör att
medborgarna där inte kan välja hemtjänst enligt LOV. Enligt besked
från jurist på SKL gäller följande:
1. Säga upp eller omförhandla avtalet med Förenade Care AB
2. Vänta att införa LOV tills avtalet med Förenade Care går ut 2013
3. Fortsätta att införa LOV med risk för överklagan
- att i förfrågningsunderlaget införa att Svenskt kollektivavtal ska gälla.
- att inom omsorgsverksamheten skall undersköterska gälla.
Sten Carlsson (C) yrkar bifall till Elisabeth Svenssons förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets yrkande om att utreda lagligheten att införa LOV trots
att det strider mot Likvärdighetsprincipen, 2 kap 2 § Kommunallagen.
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Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV) (forts)
Ordförande finner att socialnämnden avslår socialdemokraternas och
vänsterpartiets yrkande.
Votering begärs.
De som bifaller socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande röstar
ja.
De som avslår socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande röstar
nej.
Med röstsiffrorna 6 nej och 5 ja finner ordförande att socialnämnden
avslår socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande. Se
omröstningsbilaga 1.
Ordförande kommer att ställa proposition på liggande förslag,
socialnämndens arbetsutskotts förslag.
Ordförande meddelar att socialnämnden avslår socialnämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på Elisabeth Svenssons(M) yrkande
samt Socialdemokraternas yrkande om att i omsorgsverksamheten
skall undersköterska gälla.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Elisabeth Svenssons
yrkande.
Ordförande ställer proposition på socialdemokraternas och
vänsterpartiets yrkande om att i förfrågningsunderlaget införa att
Svenskt kollektivavtal ska gälla.
Ordförande finner att socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande
avslås.
Votering begärs.
De som bifaller socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande röstar
ja.
De som avslår socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande röstar
nej.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 100

Sida 13

Dnr Sn 10/010

Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV) (forts)
Med röstsiffrorna 6 nej och 5 ja finner ordförande att socialnämnden
avslår socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande. Se
omröstningsbilaga 2.
Socialnämnden bifaller verksamhetens förslag om följande tillägg:
I punkt 2 i Förfrågningsunderlaget tillägg med punkten: anmäla sin
verksamhet till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor 2 veckor före
start.
I punkt 3 i bilaga 1, avtal, tillägg: Är verksamheten anmäld till
kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Ja eller Nej.
Underlag för beslut
Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV) inkl. bilagor
Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2010, § 15
MBL-protokoll, den 3 september 2010, förhandling enligt 11 § MBL,
avseende Förfrågningsunderlag för hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
_____
Kopia till
Kenneth Österberg, funktionschef/projektledare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 101

Sida 14

Dnr Sn 10/123

Redovisning av stimulansmedel för 2007 - 2009
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av stimulansmedel
för 2009.
_________________________________________________________
Bakgrund
Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, lämnar en
redovisning av stimulansmedel för åren 2007 – 2009.
Under åren 2007 – 2009 har Krokoms kommun erhållit totalt 5, 198
miljoner kronor i stimulansmedel. Av dessa har 4,6 miljoner förbrukats
och 0,598 miljoner kronor överfördes till 2010.
Medlen har fördelats inom följande områden:
Rehabilitering, kost/nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar,
sociala innehållet, förebyggande hembesök och kostnader för
individbaserad statistik och öppna jämförelser.
Lönekostnader omfattar lönekostnader för personal inom
dagverksamhet inom Solbacka, Polstjärnan och Karlavagnen. Förenade
Care AB erhåller ett bidrag för lönekostnader för personal inom
dagverksamhet. FoU Jämt är en kostnad för handledning i det
utvecklingsprojekt som genomförts på Hällebo. Övriga kostnader är
bland annat kostnad för utflykter, underhållning mm.
Den 31 december 2009 pågick fem projekt och ett projekt hade
avslutats.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2010.
Ekonomisk redovisning för år 2009
_____
Kopia till
Socialstyrelsen
Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 102

Sida 15

Dnr Sn 10/093

Ansökan om stimulansmedel 2010
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att till Socialstyrelsen ansöka om
stimulansmedel för 2010 motsvarande 834 000 kronor.
_________________________________________________________
Bakgrund
Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, redovisar förslag till
ansökan om stimulansmedel för 2010.
Socialnämnden har sedan 2007 erhållit stimulansmedel från staten i
syfte att utveckla äldreomsorgen i kommunen. Staten erbjuder
kommunerna möjlighet att även för 2010 ansöka om sådana medel.
Nytt för 2010 är att ansökan ska göras i samverkan med landstinget.
Samtliga kommuner i Jämtlands län har därför i samverkan med
varandra och landstinget överenskommit om utvecklingsarbete och
dess innehåll.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2010.
Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre
vård och omsorg om äldre personer år 2010.
_____
Kopia till
Socialstyrelsen
Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende
Lilian Bergqvist, funktionschef hemtjänst
Monica Göransson, platschef Blomstergården
Sara Comén, sjukgymnast

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 16

Sn § 103
Redovisning angående framtidsgrupp för trygghetsboende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till Kenneth
Österberg att återkomma med startdatum när alla berörda nämnder och
förvaltningar utsett representanter.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 11 maj 2010 att föreslå att en grupp för
Framtidsboende för äldre skapas med representanter från
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden
och kommunstyrelsen och deras förvaltningar.
Socialnämnden beslutade att ordförande, vice ordförande och andre
vice ordförande i socialnämnden ska ingå i gruppen. Från
socialförvaltningen kommer funktionschef särskilt boende, funktionschef
hemtjänst, platschef Blomstergården och en biståndshandläggare att
ingå i gruppen.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ordförande och
förvaltningschef ingår i gruppen.
Kenneth Österberg kommer att stöta på övriga nämnder om att utse
representanter.
_____
Kopia till
Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 104

Sida 17

Dnr Sn 10/125

Redovisning angående samarbetet mellan socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden kring individärenden
Socialnämnden tackar för informationen.
_________________________________________________________
Socialnämnden och barn- och utbildning har påbörjat ett samarbete i de
fall man har samma målgrupp. Det kan gälla barn inom LSS och individoch familjeomsorgen. Därför har politiker och tjänstemän från båda
nämnderna och förvaltningarna regelbundna träffar. Samarbetet ska
utmynna i riktlinjer.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 105

Sida 18

Dnr Sn 10/014

Angående revision beträffande upphandling av HVB-hem
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta föreslaget svar till revisorerna.
_________________________________________________________
Bakgrund
På uppdrag av kommunens revisorer har Maj-Britt Åkerström, Komrev
inom PricewaterhouseCoopers, granskat den upphandling av HVB-hem
som sker inom Individ- och familjeomsorgen. Resultatet visar att
upphandlingsrutinerna inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. När
revisionen genomfördes fanns inga ramavtal för barn och unga men det
har man numera.
Mot bakgrund av resultatet av granskningen kommer en arbetsgrupp att
tillsättas med uppgift att utforma rutiner för upphandling av HVB-hem
och även i övrigt rutiner i samband med anlitande av HVB-hem. Arbetet
beräknas vara klart senast den 31 december 2010.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 16 juli 2010
Revisionsrapport HVB-hem, Krokoms kommun
_____
Kopia till
Maj-Britt Åkerström, Komrev
Sverker Eliasson, funktionschef IFO

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 106

Sida 19

Dnr Sn 10/126

Redovisning av uppsökande verksamhet hos 75-åringar
Socialnämnden tackar för informationen.
_________________________________________________________
Pia Hernerud, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om den
uppsökande verksamhet som bedrivits under fyra år i rad.
Målet med den uppsökande verksamheten är förebyggande och att
skjuta upp funktionsnedsättningar.
Vid besöket tas frågor upp som gäller bostadsområdet, aktiviteter,
sociala kontakter och hälsa. 75-åringarna erbjuds också kontroll av
blodsocker och blodtryck vid besöket. Broddar delas ut vid besöken.
Man diskuterar nu att den uppsökande verksamheten ska vara enhetlig
i länet och att man ska ha både länsgemensamma och
kommunspecifika frågor.
Pia Hernerud kommer att sammanställa vad man säger sig sakna i
kommunen och återkomma till socialnämnden om detta.
_____
Kopia till
Pia Hernerud, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 107

Sida 20

Dnr Sn 10/128

Mötesplatser för pensionärer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
1. Ta fram en lista över lokaler som kan användas och används som
mötesplats för pensionärer.
2. Undersöka möjligheten till samutnyttjande av lokaler mellan alla
föreningar, t ex idrotts- och pensionärsföreningar.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens ordförande, Cristine Persson (C) föreslår ovanstående
med anledning av att antalet äldre ökar i Krokoms kommun och det
innebär att efterfrågan av aktiviteter och mötesplatser kommer att öka
från den åldersgruppen inom en snar framtid.
I Krokoms kommuns förebyggande arbete är det viktigt att det finns
möjlighet till social samvaro, lokaler är en förutsättning för att möjliggöra
detta.
I 3 kap 1 § Socialtjänstlagen anges:
”Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda
miljöer i kommunen”
I 5 kap 4 § socialtjänstlagen anges
”Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva
och bo självständigt under trygga förhållanden och he en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
Underlag för beslut
Förslag från socialnämndens ordförande
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 108

Sida 21

Dnr Sn 10/107

Synpunkter på GIM-projektet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden anser att det är en bra och intressant tanke och att
arbetet bör fortsätta.
_________________________________________________________
GIM (Gränsfjäll i Mittnorden) består av representanter från Krokoms,
Strömsunds, Lierne och Röyrviks kommuner. Krokoms kommun deltar
sedan 1997 i GIM. Alla är fjällnära kommuner med liknande
förhållanden. I syfte att förhindra avfolkning och öka attraktionskraften i
de glesaste områdena, har GIM genom åren drivit ett antal
svensk/norska samarbetsprojekt.
Inom GIM har man nu utrett sjukhemsplatser/korttidsboende. I
rapporten säger man att det finns goda möjligheter att samarbeta över
gränsen och kommunerna om sjukhemsplatserna/korttidsboende.
Hindren är ekonomi, och olika organisering av biståndsbedömning.
Hittar man en ekonomisk lösning där kommunerna varken vinner eller
förlorar skulle det göra samarbetet mycket attraktivt. Kommunerna har
idag en pressad ekonomi som gör att det inte bör bli extra kostnader.
Därför vore det mest optimalt att finna en modell där man ser på hela
området gemensamt och med gemensamma korttidsplatser och utifrån
det ett gemensamt intagsråd/biståndsbedömning som fördelar
platserna. Länderna bör också beräkna efter lika hälsopolitiska mål om
hur många procent som ska få sjukhemsplatser
Underlag för beslut
Utredning sjukhemsplatser korttidsboende
_____
Kopia till
GIM-projektet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 109

Sida 22

Dnr Sn 10/108

Genomgång av socialnämndens uppdragslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter ändringar godkänna uppdragslistan.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden går igenom och reviderar uppdragslistan
Följande punkter är klara och stryks:
- Ta fram en sammanställning över nyckeltal inom socialförvaltningen
- Studiebesök Solsidan
- Uppföljning vad gäller avvikelser HSL
- Redovisning av stimulansmedel
- Kontakta kommunförbundet för en gemensam skrivelse från länets
kommuner angående tvångsåtgärder
- Upprätta förslag till förfrågningsunderlag inom hemtjänsten
Följande punkter flyttas fram:
- Översyn av organisation med anledning av alternativa driftsformer
och LOV
- Ta fram riktlinjer mellan socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden angående extra resurser i skolan och LSS
- Skapa en framtidsgrupp för trygghetsboende
- Ta fram en rutin för uppföljning av Familjekrafts verksamhet
- Utreda hur länets kommuner samt Ljusdals och Uppsala kommuner
tillvaratar de anhörigas synpunkter och engagemang
- Ta kontakt med Krokoms Bostäder som tar fram ett förslag till
hyreskontrakt.
Nya punkter:
- Föreslå kommunstyrelsen att se över nuvarande alkoholpolicy
- Redovisning av uppföljning av korttidsplatser
- Lämna förslag på frekvens för nyckeltal
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 110

Sida 23

Dnr Sn 10/050

Information om kontakt med Krokoms Bostäder och förslag till
hyreskontrakt
Socialnämnden tackar för informationen.
_________________________________________________________
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2010 att uppdra till
socialförvaltningen att ta kontakt med Krokoms Bostäder AB om att ta
fram ett förslag till hyreskontrakt med anledning av Parboendegarantin
och besittningsrätt när det gäller särskilt boende.
Biståndshandläggare Ella Lindgren har varit i kontakt med Krokoms
Bostäder AB och redovisar följande:
Andrahandshyresgäster får besittningsskydd vid inflyttningen om
förstahandshyresgästen hyr lägenheten genom ett så kallat block-avtal
vilket det är vid särskilt boende.
Det innebär att besittningsrätten måste avtalas bort innan inflyttning
sker och godkännas av hyresnämnden. Om hyresgästen redan har
flyttat in är det frivilligt för denne att avtala bort besittningsrätten och om
så sker behöver detta inte godkännas av Hyresnämnden då
hyresgästen i sådana fall gått med på det frivilligt.
Man arbetar vidare med att ta fram ett förslag till hyreskontrakt.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 24

Sn § 111
Anmälan om arbetsutskottets beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 24 augusti 2010 finns
tillgängligt i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 25

Sn § 112
Anmälan om delegationsbeslut enligt Alkohollagen
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Delegationsbeslut fattade enligt alkohollagen sedan socialnämndens
föregående sammanträde den 22 juni 2010, finns tillgängliga i pärm
under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 26

Sn § 113
Anmälan om avvikelserapporter enligt SoL
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Avvikelserapporter som inkommit sedan socialnämndens föregående
sammanträde den 22 juni 2010, finns tillgängliga i pärm under
sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 27

Sn § 114
Anmälan om avvikelserapporter enligt HSL samt fallskaderapporter
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Avvikelserapporter och allskaderapporter som inkommit under 2010,
finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2010 att avvikelserapporter HSL
och fallskaderapporter i fortsättningen ska finnas tillgängliga i pärm
under socialnämndens sammanträden.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 28

Sn § 115
Meddelande/Delgivningar
1. Skrivelse från kommunerna i Z-län angående upphävda föreskrifter
om tvångs- och skyddsåtgärder.
2. Skrivelse till verksamheterna angående upphävda föreskrifter om
tvångs- och skyddsåtgärder.
3. Statistik från Resurspoolen för juni, juli och augusti 2010.
4. Socialstyrelsens Meddelandeblad, nr 5 2010, angående Ny lag om
nationella minoriteter och minoritetsspråk.
5. Regeringsbeslut angående Ändring av beslut om bidrag till
kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder
sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
6. Regeringsbeslut angående Uppdrag att betala ut bidrag till
kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder
sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
7. Ansökningsblanketter för statsbidrag till kommuner som upphandlar
sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem
för personer med psykisk funktionsnedsättning.
8. Kvartalsrapport, andra kvartalet, till Socialstyrelsen angående ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f
§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS.
9. Kommunfullmäktiges beslut, § 60, 9 juni 2010, Valärenden
10. Kommunfullmäktiges beslut, § 56, 9 juni 2010, Valfrihet inom
hemtjänsten i Krokoms kommun
11. Kommunfullmäktiges beslut, § 52, 9 juni 2010, Rambudget 2011,
plan 2012-2013, Krokoms kommun
12. Kommunstyrelsens beslut § 100, Framtidsboende för äldre,
representanter till grupp.
13. Kommunstyrelsens beslut, § 101, 15 juni 2010, Säkerhetsplan för
Krokoms kommun.
14. Nyhetsbrev nr 3 2010, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
15. Nyhetsbladet från föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, 100705,
100816, 100913.
16. Nyhetsbrev v 26, 34, 36, forum för frivilligt socialt arbete.
17. Kommuninfo angående abonnemang på offentliga upphandlingar.
18. 10 pappafrågor, augusti 2010.
19. 1-årsuppföljning 2009, Ett år efter stroke
20. Jämtbus – Gemensamma riktlinjer i Jämtlands län för samverkan
kring barn och unga i behov av särskilt stöd – Remiss
21. SKLs cirkulär 10:46, Timbelopp för LASS år 2011.
22. Nyheter från Handisam nr 4 2010
23. SKLs cirkulär 10:48, Barn som misstänks för brott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
21 – 22 september 2010

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 29

Sn § 115
Meddelande/Delgivningar (forts)

24. Nyhetsbrev, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, nr 2 2010
25. SKL inbjuder till seminarium, Fördjupning av roller och ansvar –
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, 2011.
26. Inbjudan till konferens Tryggt boende för äldre, i Borlänge och
Falun, 201-21 oktober 2010.
27. Inbjudan till kurs, Personuppgiftslagen i arbetslivet, 4 november
2010, i Stockholm
28. Inbjudan till kurs, Certifiering i tolvstegsbehandlingens kunskap och
lärprocesser utifrån tillitsmodellen.
29. Inbjudan till konferens kring LSS, i Sundsvall den 12 oktober 2010.
30. Inbjudan till seminarium 1 november 2010 i Vara, Måltidens
mervärden.
31. Inbjudan till seminarium om missbruk i en arbetsgrupp, den 12
oktober 2010 i Östersund.
32. Inbjudan till konferensen Sociala förhållanden och välfärd i Sverige,
den 30 september 2010, i Stockholm.
33. Inbjudan till konferens, 6-7 oktober 2010 i Bollnäs, Psykisk (o) hälsa.
34. Kurs den 27 september 2010 i Sundsvall, Sociala medier i
kommuner och landsting – rättliga aspekter.
35. Inbjudan till regionala konferenser angående Multisjukas väg i vård
och omsorg.
36. Inbjudan till kurs, Juridik för kommunala tillsynsverksamhet,
Östersund den 30 september 2010.
37. Temadag – ansvar och samverkan i barnärenden, i Stockholm den 6
december 2010.
38. Inbjudan till regionala konferenser Äldres säkerhet – Det goda livet,
november och december 2010.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden 21-22 september 2010
Omröstningsbilaga 1, § 100
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Christer Toft (S)
Marina Edfeldt(S)
Rolf Adolfsson (S)
Karin Juleshaug (S)
Katarina Andersson (S)
Sten Carlsson (C)
Elisabeth Svensson (M)
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Lena Persson (Kd)
Mai-Lis Nyqvist (C)
Cristine Persson (C)
Summa

Ja-röst
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att rösta
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X
X
X
X
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6
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Christer Toft (S)
Marina Edfeldt(S)
Rolf Adolfsson (S)
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