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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden
Plats och tid

Kommun huset i Krokom, Mus-Olle, den 2 september 2015, kl: 8.15-15.45

Beslutande

Ledamöter

Lennart Jenssen, C, ordf
Elisabeth Svensson, M
Annika Hansson, S
Karin Häggqvist, C tjg ers för Lena Andersson, C
Malin Bergman, C, §§ 92-103,105-112
Marianne Hallsten, MP
Pär-Anders Andersson, C tjg ers för Lars Wiklund, Kd
Christer Toft, S
Yvonne Rosvall, S, §§ 92-100,102-107,109-112
Karin Juleshaug, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Övriga, se resp §

Justerare

Karin Juleshaug

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom, torsdagen den 3 september

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 92-112

Sofie Eén
Ordförande
Lennart Jenssen
Justerare
Karin Juleshaug

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2 september 2015

Datum då anslaget sätts upp

4 september 2015

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift
Sofie Eén

Sista dag för överklagan

25 september 2015
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 92

Dnr 2015-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande
tillägg:

Justerandes sign

-

Tillägg i socialnämndens delegationsordning

-

Krokoms kommuns Integrationsråd

-

Avgift för dödsboförvaltning

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 93

Dnr 2015-000035

Informationer 2015
Helena Westin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen och Nina
Elnerud, enhetschef myndighet barn och familj:


Läget på myndighet, barn och familj

Michael Fredriksson, enhetschef hemtjänsten:


Trygghetslarm

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef:
Anna informerar om vilka hennes fokusområden kommer att vara närmaste
tiden samt fram till årsskiftet:


Övertagandet av Solbacka, Föllinge till egen regi



Mål och budget 2016



Rekrytering av verksamhetschef för Individ och- familjeomsorgen



Den stora ökningen av ensamkommande barn. Personal och
boendebehov



Boendeutredning



Ohälsotal på socialförvaltningen samt



Krisledningsplan

Anna informerar även om den Lex Sarah anmälan som skickats till IVO.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 94

Dnr 2015-000103

Förändring av schabloner för Hälso- och
sjukvårdsinsatser
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att justera schablontiderna gällande ersättning för
utförande av Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvård.
Bakgrund
Syfte med ändringar i schablonersättningen:


Likvärdig ersättning för respektive insats genom att förenkla hanteringen
avschablonerna för ordinerande legitimerad personal.



Bättre överensstämmande mellan schablontidsersättning och verklig tid
förutförande.



Bättre överensstämmelse med omgivande kommuners ersättningsnivåer.

Beslutet innebär förändringar i schablontider för delegerad Hälso- och
sjukvårdinsatser enligt nedan:
Insulin ökas från 8 min till 10 min
Kontroll av blodsocker/urin ökas från 3 min till 5 min
Lindning av ben förändras från 10 min till 10 min/ben
Läkemedel ändras till 3 min/tillfälle
Hud -sårvård ändras från 3 min till 5 min
Stomiskötesel ändras från 10 min till 20 min
Venprovtagning slås ihop till ett namn provtagning (venprover, blodtryck)
ökas från 5 min till 15 min/tillfälle
Tillägg på ögondroppar 3 min/ögondroppe
Tillägg på Inhalation Pari Boy 3 min/läkemedel
Rehab schablon förändras till Rehab-träning med 10 min, 20 min och 30
min.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 94 (forts)

Dnr 2015-000103

Gångträning, TENS tas bort.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20
Bilaga 1. Förslag på förändringar i schablontider för delegerade Hälso- och
sjukvårdsinsatser
Kopia till
Sara Comén, verksamhetschef Legitimerad personal
Helena Lindberg, MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 95

Dnr 2015-000112

Återkallelse om stadigvarande serveringstillstånd för
Sportstyle Resort AB, Almåsabergets Wärdshus.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden återkallar serveringstillståndet för Sportstyle Resort AB,
Almåsabergets Wärdshus i enlighet med Alkohollagen (2010:1622) 9 kap 18
§.
Bakgrund
Sportstyle Resort AB, (tidigare Gesunda Resort AB) har enligt egen begäran
meddelat att de inte bedriver någon verksamhet på Almåsabergets Wärdshus.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-18
Meddelande om att de inte bedriver någon verksamhet på Almåsabergets
Wärdshus.
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare
Sportstyle Resort AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 96

Dnr 2015-000119

Återkallelse om serveringstillståndet för EN Konsult
Socialnämndens beslut
Socialnämnden återkallar serveringstillståndet för EN Konsult med
anledning om egen inkommen handling om att restaurangverksamheten
upphört.
Bakgrund
EN Konsult, meddelades tillstånd den 16 maj 2003 att servera
alkoholdrycker på serveringsstället i Storåbränna och har meddelat att
serverings- och restaurangverksamheten upphörde den 1 januari 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-14
Meddelande från tillståndshavaren, EN Konsult, att serverings- och
restaurangverksamheten upphörde den 1/1 2014.
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare
EN konsult

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 97

Dnr 2015-000111

Anmälan om ändrade ägarförhållanden i Västbygdens
byalag, Kluks bowlinghall, Alsen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lämnar Västbygdens byalag fortsatt serveringstillstånd med
anledning om en anmälan om ändrade styrelseförhållanden.
Bakgrund
Kluks bowlinghall, har hos Socialnämnden anmält ändrade
styrelseförhållanden enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622).
Serveringstillståndet gäller året runt.
I Västbygdens byalag har två nya styrelsemedlemmar tillkommit och en
styrelsemedlem har avgått.
Enligt alkohollagen 9 kap 11§, andra stycket. Om alkohollagen förändras till
sin omfattning eller i något annat avseende av betydelse för tillsynen ska
detta också anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-05
Utredning
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare
Västbygdens byalag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 98

Dnr 2015-000124

Riktlinjer för arbetet med vuxna med missbruk inom
Socialtjänsten i Krokoms kommun.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta nya riktlinjer för arbetet med vuxna med
missbruk.
Bakgrund
Socialtjänsten i Krokoms kommuns riktlinjer godkändes vid socialnämndens
sammanträde den 25 juni 2013 § 78. Riktlinjerna behövde uppdateras på
grund av nyutgivna nationella riktlinjer och nya föreskrifter från
Socialstyrelsen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-24
Förslag till riktlinjer för arbetet med vuxna med missbruksproblematik inom
Socialtjänsten i Krokoms kommun.
Kopia till
Ida Totland, enhetschef myndighet vuxen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 99

Dnr 2015-000118

Genomförande av ESF-projekt
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att genomföra följande ESF-projekt enligt
projektplaner:
1. Kongero
2. Integration Jämtland Härjedalen
3. UVAS
Bakgrund
Krokoms kommun har på egen hand och i samarbete med Region Jämtland
Härjedalen (Region JH) ansökt om projektmedel från europeiska
socialfonden (ESF) för att genomföra nedanstående projekt.
Projekt Kongero syftar till att underlätta för arbetsgivare att ta emot
funktionsnedsatta, nyanlända, långtidsarbetslösa och långtidssjuka. Projektet
som ska bedrivas inom Krokoms kommun skall pågå från den 1 oktober
2015 till den 30 september 2018. Målet är att 90 personer ur målgruppen
skall delta i projektet och att minst hälften av dessa etablerar sig på
arbetsmarknaden genom studier eller anställning.
Projektet har beviljats 4,9 miljoner kr i stöd från ESF vilket bl.a. täcker
kostnader för projektledning och 2,0 projektmedarbetare som ska vara
stationerade på kommunens arbetsmarknadsenhet.
Projekt Jämtland Härjedalen Integration syftar till att underlätta för
nyanlända att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i arbete
eller studier. I Krokoms kommun kommer projektet att fokusera på
matchning av deltagarna mot kommunala bristyrken samt stöd till
frivilligsektorn.
Projektet som drivs av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med länets
samtliga kommuner skall pågå från september 2015 till mars 2018. Målet är
att minska arbetslösheten bland nyanlända flyktingar och att minst hälften av
projektets deltagare har gått vidare till arbete eller studier efter projektets
slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 99 (forts)

Dnr 2015-000118

Projektet har totalt beviljats 16,6 miljoner kr i stöd från ESF vilket för
Krokoms kommun bl.a. innebär att 1.0 projektmedarbetare kan stationeras på
kommunens integrationsenhet för arbete med kommunens nyanlända
medborgare.
Projekt UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) syftar till att söka
upp och aktivera ungdomar som varken arbetar eller studerar samt att matcha
dessa mot arbete eller studier. Projektet som drivs av region Jämtland
Härjedalen i samarbete med länets samtliga kommuner skall pågå från juni
2015 till december 2017. Målet är att minska arbetslösheten bland ungdomar
15 – 24 år och att minst hälften av projektets deltagare har gått vidare i
arbete eller studier efter projektets slut.
Projektet har totalt beviljats 14,2 miljoner kr i stöd från ESF vilket för
Krokoms kommun bl.a. innebär att 0,5 projektmedarbetare kan stationeras på
kommunens arbetsmarknadsenhet för arbete med kommunens ungdomar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-17
Projektansökningar ESF
Kopia till
Alf Eliasson, enhetschef arbetsmarknadsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 100

Dnr 2013-000190

Öppna möten i socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att inte införa modell med Öppna sammanträden.
Bakgrund
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, kommunallagen 6 kap § 19a.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden
1. som avser myndighetsutövning, eller
2.

i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag
(2009:447).

Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober § 177 att kommunstyrelsen ska
börja med öppna sammanträden från och med den 1 januari 2014.
Socialnämnden beslutade den 11 december 2013 § 152 att bevaka
kommunstyrelsens öppna sammanträden samt tillfråga
säkerhetssamordnaren hur man kan säkerställa öppna sammanträden.
Vid socialnämndens sammanträde 2015-06-23 diskuterade nämnden för- och
nackdelar med att ha så kallade Öppna sammanträden. Kommunens
säkerhetschef Jan Eriksson informerade om erfarenheter från andra
kommuner och om de problem som kan uppstå med tanke på att nämndens
frågor ofta är av mycket känslig karaktär.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-07-01
Kopia till
Jan Eriksson, säkerhetschef
Kommunstyrelsen, för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 101

Dnr 2015-000009

Krisledningsplan för socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. anta Krisledningsplanen för mandatperioden 2015-2018 och ger
förvaltningen i uppdrag att uppdatera följande avsnitt i planen vid behov:
4.1 Samband
5.1 Riskanalys
Bilaga 3 samt bilaga 4
2. uppdateringar i avsnitten 4.1, 5.1 samt bilaga 3 och 4 ska redovisas under
dubbeldagarna våren 2016.
Bakgrund
Enligt lagen (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner
och landsting ska Kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod anta en
plan för kommunens hantering av extraordinära händelser. Krokoms
kommun har en framtagen handlingsplan för detta.
Kommunens förvaltningar ansvarar för att övergripande krisplan tas fram
förvaltningsvis. Socialnämnden behandlade förslag till krisledningsplan för
socialförvaltningen vid sammanträdet den 13 januari 2015 och beslutade att
återremittera ärendet § 10. Återremiss skedde med hänvisning till att det
saknades underlag krisledningsplanen. Säkerhetschef Jan Eriksson
informerade socialnämnden om de begärda uppgifterna den 17 februari § 24.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-13
Förslag till Krisledningsplan för socialförvaltningen
Socialnämnden beslut 2015-01-13 § 10
Kopia till
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sociala ledningsgruppen
Jan Eriksson, säkerhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 102

Dnr 2015-000116

Delårsrapport 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar delårsrapport för 2015.
Bakgrund
Marie Hermansson, Beställarenhetschef, Monica Göransson,
verksamhetschef Vård och omsorg, Sara Comén, verksamhetschef
Legitimerad personal, Mats Danielsson, verksamhetschef Stöd och service,
Helena Westin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen, Elisabeth
Wichzell, verksamhetschef Integration och Björn Torbjörnsson,
ekonomichef redovisar delårsrapport januari-juni 2015.
Prognosen första halvåret 2015 pekar mot ett överskott på ca 5,6 Mkr på
årsbasis. Exklusive Integration, (vars överskott kommer att fördelas mellan
olika nämnder) blir prognosen ca 2,2 Mkr. Motsvarande prognos för 2014
var – 5,625 Mkr (inkl Integration).
Underlag för beslut
Delårsrapport 2015
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 18 augusti 2015 § 14
Kopia till
Socialchef
Ekonomichef
Kvalitetscontroller
Kommunstyrelsen, för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 103

Dnr 2015-000121

Verksamhetsbidrag till BRIS region Nord år 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att tilldela BRIS verksamhetsbidrag om 5 kr barn i
Krokoms kommun, vilket innebär 17 910 kr.
Bakgrund
BRIS - Barnens rätt i samhället erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn
och ungdomar upp till18 år en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en
vuxen stödjande kontakt. BRIS är ingen myndighet utan bygger sin
verksamhet på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor.
Kommunernas bidrag utgör enförutsättning för deras fortsatta stödarbete.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-19
BRIS ansökan om bidrag
Om BRIS
Kopia till
Helena Westin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 104

Dnr 2015-000120

Finansiering av Kvinnojouren och CMV år 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. bevilja Kvinnojouren 180 000 kr för år 2016 och att ersättningen från och
med 2017 årligen uppräknas med 2 %.
2. bevilja Centrum mot våld (CMV) 254 00 kr för år 2016.
Deltar inte i handläggningen av ärendet
Malin Berman, C deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Sociala samrådsgruppen (SocSam) har på sitt möte 150522 beslutat att
rekommendera kommunerna att utifrån gällande fördelningsnyckel besluta
om finansiering av kvinnojouren och CMV.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får den hjälp
och det stöd de behöver. Personal inom kommunen ska möta barn, kvinnor
och män som upplevt våld i nära relationer och ge stöd/bistånd utifrån den
ordinarie verksamheten. I och med det ökade ansvaret för kommunerna
avseende målgruppen brottsoffer (5 kap. 11§ SoL) från 2007 har ett intensivt
utvecklingsarbete inom området bedrivits under senare år. En del av det
arbetet är det länsgemensamma projektet Centrum mot våld som började
januari 2011. Socialstyrelsen har finansierat verksamheten till och med
oktober 2013 med utvecklingsmedel, men från och med 2014 ska det
rymmas inom ordinarie verksamhet.
CMV arbetar för våldsutsatta personer inom alla områden d.v.s. även
personer med funktionsnedsättning, missbruk, hedersrelaterade problem,
utländsk bakgrund, personer i samkönade relationer och äldre. De ger också
insatsen Trappan samtal till barn som upplevt våld i nära relation. CMV har
också möjlighet att stödja socialtjänstens handläggare i enskilda ärenden.
Länets kommuner har också ett avtal med Kvinnojouren i Jämtlands län.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 104 (forts)

Dnr 2015-000120

Bilaga 1: Fördelningsnyckel Kvinnojouren
Bilaga 2: Fördelningsnyckel CMV
Kopia till
Helena Westin, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 105

Dnr 2015-000003

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

Komplettera riktlinjer om ekonomiskt bistånd med vad som gäller för
resor (placerade personer).
Se över riktlinjer ang missbruk och ställa krav/konsekvenser, jfr andra
kommuner.

Följande punkter flyttas till ett senare sammanträde:
-

Redovisa riktlinjer för hemtjänst: Riktlinjer för ledsagarservice vid
semesterresor till senast maj 2016.

-

Kalkyl ang arbetskläder, tvätt till november 2015. Även ansvaret för
uppdraget ändras, från Åke till Monica G och Ann-Marie Å.

Följande punkter tillkommer:

Justerandes sign

-

Årligen redovisa förändringar i Krisledningsplanen i avsnitten: 4.1, 5.1
samt bilaga 3 och 4.

-

Halvårsresultat i projektet ”Kom i jobb”.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 106

Dnr 2015-000042

Tillägg och ändringar i socialnämndens
delegationsordningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att delegera till nämndens ordförande, förste och
andre vice ordförande rätten att fatta beslut i brådskande ärenden.
Bakgrund
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller åt annan ledamot att besluta i
nämndens ställe i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas (KL 6 kap 36 §). Sådana beslut skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
Någon begränsning av möjligheterna att delegera brådskande ärenden enligt
denna paragraf med hänsyn till ärendenas art finns inte.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-31
Förslag till ändring i socialnämndens delegationsordning
Kopia till
Registrator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 107

Dnr 2015-000126

Krokoms Kommuns Integrationsråd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge Anna Berkestedt- Jonsson, socialchef i
uppdrag att se över befintligt Integrationsråd och ta fram förslag på framtida
Integrationsråd i likhet med Handikappråd och Pensionärsråd.
Bakgrund
Kommunen har idag ett Handikappråd och ett Pensionärsråd och behöver se
över befintligt Integrationsråd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01
Kopia till
Anna Berkestedt- Jonsson, socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 108

Dnr 2015-000127

Avgift för dödsboförvaltning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgift för
dödsboförvaltning. Socialnämnden får rätt att ta ut en timtaxa motsvarande
0,8 procent av gällande prisbasbelopp för dödsboförvaltning från och med
den 1 januari 2016. Debitering för dödsboförvaltning ska ske för alla timmar,
dock min 0,5 timmar per påbörjad aktivitet/åtgärd som handläggaren utfört
arbete för dödsboförvaltningen. Detta gäller även när det saknas arvingar och
den avlidnes kvarlåtenskap tillfaller Allmänna arvsfonden.
Bakgrund
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt
förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. Socialnämnden har
ansvaret for boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och
underrättat dödsbodelägare.
Utgångspunkten är att socialnämndens förvaltning av dödsboet ska vara så
kortvarig som möjligt. Socialnämnden har också en skyldighet enligt
begravningslagen att ordna med gravsättning i de fall det saknas någon som
kan ordna med det. Enligt gällande lagstiftning har socialnämnden rätt att ta
ut ersättning av boet for sina kostnader for dödsboförvaltning och åtgärder
enligt begravningslagen. En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som
motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller.
Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign
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2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 109

Dnr 2015-000014

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2015
Socialnämnden tackar för redovisningen
Bakgrund
Socialnämnden beslutade den 17 februari 2015 § 33 att Helena Lindberg,
MAS ska komma och informera nämnden om avvikelser HSL/fallskador en
gång i kvartalet.
Helena Lindberg redovisar avvikelser och fallrapporter april-juni 2015.
Kopia till
Helena Lindberg, MAS

Justerandes sign
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2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 110

Dnr 2015-000012

Redovisning av delegationsbeslut 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats nedan.
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska
redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av
den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr SN 15/116
1. Delårsrapport 2015

SN AU

2. Alkoholtillstånd
11/6-15, 29/6-15, 3/7-15, 10/7-15, 18/8-15

Ordf. socialnämnd

Sekretess

Justerandes sign

Beslut enligt SoL, hemvård, 1-30 juni 2015
1-31 juli 2015
1-31 augusti
Beslut enligt LSS,
1-30 juni 2015
1-31 juli 2015
1-31 augusti
Beslut enl. SoL och FB, IFO 1-30 juni 2015
1-31 juli 2015
Beslut enl. SoL, 29/6-15

Biståndshandläggare

Beslut enl. SoL, 21/7-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 24/7-15

Ordf. socialnämnd

Utdragsbestyrkande

LSS-handläggare

Socialsekreterare
Ordf. socialnämnd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 110 (forts)

Dnr 2015-000012

Kontraktsvård 8/7-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL 22/7-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 4/8-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL 6/8-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL 7/8-15

2 st

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 12/8-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 15/8-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 20/8-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl SoL, 25/8-15

3 st

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 26/8-15

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL 27/8-15

Ordf. socialnämnd

Hemstjänstinsatser enl. SoL

SN AU

Bostad med särskild service enligt LSS

SN AU

Öppenvård enligt SoL

2 st

Förlängd utredningstid, barn enligt SoL

SN AU

Placering, omplacering HVB-hem enligt SoL, 6 st

SN AU

Övervägande enligt SoL

SN AU

8 st

Övervägande enligt LVU

Justerandes sign

SN AU

SN AU

Utdragsbestyrkande
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2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 111

Dnr 2015-000015

Anmälan avvikelser SoL 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Bakgrund
Avvikelserapporter SoL som inkommit sedan socialnämndens föregående
sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 september 2015
Socialnämnden

Sn § 112

Dnr 2015-000013

Meddelanden 2015
1. Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av
ensammankommande barn
2. Kvartalsrapport till IVO angående ej verkställda beslut SoL och LSS,
andra kvartalet 2015 (dnr Sn 15/113)
3. Socialstyrelsen: Stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen
4. Kommunfullmäktige § 66 den 17 juni 2015- Budget 2016, plan 20172018
5. Länsstyrelsen Jönköping: Beslut. Ersättning för att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enligt § 37a
förordning 2010:1122 (dnr Sn 15/106)
6. Uppföljning Bemanningspoolen, juli 2015
7. Barn och utbildningsnämndens presidium § 52 den 18 augusti 2015Skolskjutsutredning
8. Underrättelse, Förvaltningsrätten i Linköping. Återsök 2015
ensamkommande barn (dnr Sn 15/109)

Justerandes sign
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