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Sammanträdesdatum

21 juni 2016
Socialnämnden
Plats och tid

Mus-Olle, kommunhuset, tisdagen den 21 juni 2016 kl 8.15-14.20

Beslutande

Ledamöter

Lennart Jenssen, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M
Karin Juleshaug ,S, tjg ers för Annika Hansson, S
Karin Häggqvist, C, tjg ers för Lena Andersson, C
Malin Bergman, C
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, Kd
Anna Olsson, S, tjg ers för Karin Juleshaug, S
Alf Högström, S
Ulla Jönsson, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Eva Ljungdahl, MP

Justerare

Marie Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom onsdagen den 22 juni 2016

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Sofie Eén
Ordförande

Lennart Jenssen
Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 juni 2016

Datum då anslaget sätts upp

23 juni 2016

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, socialförvaltningen

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

14 juli 2016
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Sn § 83

Dnr 2016-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
_____________________________________________________________

Justerandes sign
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21 juni 2016
Socialnämnden

Sn § 84

Dnr 2016-000007

Informationer 2016
Helena Lindberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Monica
Göransson, verksamhetschef Vård och omsorg:


Resultat från nattfastemätningen, Krokoms kommun vecka 11, 2016

_____
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef:

Justerandes sign



Verksamhetschef Ensamkommande



Integration och Ensamkommande – Läget, rutiner och
kostnadseffektivitet



Budgetarbetet



Utmaning sommarvikarier

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sn § 85

Dnr 2016-000041

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut.
_________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för
socialnämnden vid varje sammanträde.
Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde. Till dagens
sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån
delegationslistor lottat fram fyra ärenden.
Underlag för beslut
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 april 20l6
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och
familjeomsorgen, 1-30 april 2016

Justerandes sign
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Sn § 86

Dnr 2016-000098

Socialnämndens policy gällande förmåner för
medarbetare
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta policy gällande förmåner för
medarbetare och externa utförare verksamma inom socialnämndens
kompetensområde med tillägg att ”kontanter” läggs till i andra stycket
fjärde raden. Hela meningen lyder då ”Huvudregel är att du som anställd
inom socialnämndens verksamhetsområde som privat eller offentlig
leverantör i valfrihetssystemet inte ska ta emot några förmåner i form av
exempelvis saker, kontanter, frikort, rabatter på varor och tjänster.”
_________________________________________________________
Bakgrund
I samband med utarbetandet/framtagandet av ett nytt förfrågningsunderlag
inom valfrihetssystemet har behovet av att utforma en policy gällande
förmåner uppmärksammats.
I framtagandet av ett nytt förfrågningsunderlag har ett samarbete med
Östersunds kommun etablerats. Under det samarbetet har olika perspektiv på
innehåll i förfrågningsunderlaget diskuterats. Verksamheten inom
valfrihetssystemet är av sådan karaktär att utförarna, inkluderat kommunens
egenregi, kan hamna i situationer där frestelsen att motta gåvor och andra
förmåner blir stor.
För medarbetare och externa utförare ska få vägledning i vilket
förhållningssätt som gäller kan ett beslut om en policy medverka till större
tydlighet om vad som är tillåtet och otillåtet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 juni 2016
Bilaga 1. Socialnämndens policy gällande förmåner för medarbetare
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Lennart Jenssen, C, föreslår att ”kontanter” läggs till i andra stycket fjärde
raden. Hela meningen lyder då ” Huvudregel är att du som anställd inom
socialnämndens verksamhetsområde som privat eller offentlig leverantör i
Sn § 86(forts)
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21 juni 2016
Socialnämnden

valfrihetssystemet inte ska ta emot några förmåner i form av exempelvis
saker, kontanter, frikort, rabatter på varor och tjänster.”
Yttrar sig gör Eva Ljungdahl, MP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden anta policy
gällande förmåner för medarbetare och externa utförare verksamma inom
socialnämndens kompetensområde. Till det har det kommit förslag om att
”kontanter” läggs till i andra stycket fjärde raden. Hela meningen lyder då
”Huvudregel är att du som anställd inom socialnämndens
verksamhetsområde som privat eller offentlig leverantör i valfrihetssystemet
inte ska ta emot några förmåner i form av exempelvis saker, kontanter,
frikort, rabatter på varor och tjänster.”
Efter fråga på grundförslaget med tillägg finner ordförande att
socialnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Kvalitetscontroller

Justerandes sign
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Sn § 87

Dnr 2016-000008

Socialnämndens uppdragslista 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
___________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet.
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde.
Följande uppdrag flyttas till den 30 augusti:


Psykisk funktionsnedsättning bland vuxna kommuninvånare inom
socialnämndens verksamhetsområde.
-

Rättigheter och skyldigheter

-

Inventera hur andra kommuner arbetar med frågan

Underlag för beslut
Uppdrag från socialnämnden och arbetsutskottet m fl. som ej återrapporteras,
16524

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sn § 88

Dnr 2015-000066

Tillgänglighetsprogram, Krokoms kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. Förändra formuleringen i socialnämndens åtgärdsplan till
tillgänglighetsprogrammet enligt följande:
Avsnitt 2.7 Åtgärdsplan Stöd och service
Krokoms kommun ska se till att alla personer med funktionsnedsättning
och som omfattas av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) erbjuds goda levnadsvillkor genom stöd och
service i sådan omfattning att det gör det möjligt att delta i vardagslivet i
hemmet, på arbetet, i skolan och i fritidsaktiviteter oavsett
funktionsnedsättningens art och omfattning.
2. Socialnämnden antar reviderad åtgärdsplan i övrigt med korrigering att
samtliga förkortningar i åtgärdsplanen skrivs ut.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 29 april 2014 Tillgänglighetsprogrammet för
Krokoms kommun.
Kommunala handikapprådet behandlade ärendet Tillgänglighetsprogram i
Krokoms kommun den 25 maj 2015 § 10 där de föreslog socialnämnden att
komplettera vissa delar i socialnämndens åtgärdsplan till
tillgänglighetsprogrammet. Socialnämnden antog den 16 februari 2016 § 24
reviderad åtgärdsplan enligt rekommenderade kompletteringar från
handikapprådet.
Handikapprådet behandlade socialnämndens reviderade åtgärdsplan den 9
februari 2016 § 6 där de redovisar ytterligare synpunkter. Nu föreslås
nämnden fatta beslut i enlighet med bifogat förslag på åtgärdsplan.
Utifrån handikapprådets synpunkter så har socialförvaltningen förklarat eller
skrivit ut de förkortningar som förekommer, Legitimerad personal har bytt
namn till Hälsa och sjukvård och namnet har därför ändrats i åtgärdsplanen,
Sn § 88 (forts)
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Socialnämnden

ett stycke under rubriken Stöd och service har reviderats samt en skrivning
avseende syn- och hörselhjälpmedel har lagts till under åtgärdsplan Hälsa
och sjukvård.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 juni 2016
Bilaga 1. Handikapprådet den 9 februari 2016 § 6
Bilaga 2. Socialnämndens åtgärdsplan till tillgänglighetsprogrammet
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Lennart Jenssen, C, föreslår att samtliga förkortningar i åtgärdsplanen skrivs
ut.
Yttrar sig gör Eva Ljungdahl, MP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden förändra
formuleringen i socialnämndens åtgärdsplan till tillgänglighetsprogrammet
enligt följande:
Avsnitt 2.7 Åtgärdsplan Stöd och service
Krokoms kommun ska se till att alla personer med funktionsnedsättning och
som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) erbjuds goda levnadsvillkor genom stöd och service i sådan
omfattning att det gör det möjligt att delta i vardagslivet i hemmet, på
arbetet, i skolan och i fritidsaktiviteter oavsett funktionsnedsättningens art
och omfattning. Socialnämnden antar reviderad åtgärdsplan i övrigt. Till det
har det kommit ett förslag om att samtliga förkortningar i åtgärdsplanen
skrivs ut.
Efter fråga på grundförslaget med korrigering finner ordförande att
socialnämnden bifaller det.
________
Kopia till
Kommunala handikapprådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sn § 89

Dnr 2016-000039

Ekonomisk uppföljning 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen efter 5
månader och understryker vikten av fortsatt kontroll av ekonomin samt
fortsätta analysera läget av vissa ekonomiska poster såsom:
-

Ensamkommande

-

Integration

-

Gemensam administration (Bemanningspoolen)

-

Institutionsplaceringar

-

Hemtjänsten

2. Socialchefen får i uppdrag att för socialnämnden i augusti redovisa
analysen av ovan nämnda ekonomiska poster samt redovisa utfallet från
tidigare informerade besparingsplan.
3. Socialnämnden har kallat till en koncerngemensam ekonomisk
avstämning och efter detta ska kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige informeras.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningsekonom och förvaltningschef redovisar den ekonomiska
uppföljningen efter 5 månader. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot
ett underskott på 16 269 tkr exklusive Integration och Ensamkommande och
fördelar sig enligt följande:

Justerandes sign

Gemensam administration

- 2 120 tkr

Individ och familjeomsorgen

- 3 582

Stöd och service

- 4 255 tkr

Hälsa och sjukvård

+ 1 084 tkr

Vård och omsorg

- 6 236 tkr

Bistånd

- 1 160 tkr

Sn § 89 (forts)

Dnr 2016-000039
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21 juni 2016
Socialnämnden

Förvaltningschefen redovisar åtgärder för att minska underskottet.
Socialnämnden ser kostnadsökningar som svårligen kan påverkas inom
hemtjänsten, särskilt boende, Stöd och service samt Individ- och
familjeomsorgen. Utifrån detta kan det bli aktuellt att begära tilläggsanslag
efter delårsbokslutet.
Underlag för beslut
Verksamhetsuppföljning 2016
Avvikelser – orsak och åtgärder, till och med maj 2016
_______
Kopia till
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef

Justerandes sign
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Sn § 90

Dnr 2016-000004

Redovisning av delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknas 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:
1. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 14 april 2016. 2 stycken
Delegat: Socialnämndens ordförande
2. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 26 maj 2016
Delegat: Socialnämndens ordförande
3. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 1 juni 2016
Delegat: Socialnämndens ordförande
4. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker den 10 juni 2016
Delegat: Socialnämndens ordförande
5. Tillförordnad socialchef, firmatecknare och beslutsattestant 12 maj 2016
6. Beställning avseende boenden för ensamkommande flyktingbarn 31 maj
2016
Sn § 90 (forts)
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Delegat: Socialnämndens ordförande.
Sekretessärenden

Delegat

1. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård Biståndshandläggare
1-31 maj 2016
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB
Socialsekreterare
1-31 maj 2016
3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS
LSS-handläggare
1-31 maj 2016

Justerandes sign

4. Handräckning enligt 43 § LVU 14 juni 2016

Ordf. socialnämnd

5. Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
14 juni 2016
6. Placering enligt 6 § LVU 14 juni 2016

Ordf. socialnämnd
Ordf. socialnämnd

7. Underställan till Förvaltningsrätten LVU
15 juni 2016

Ordf. socialnämnd
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Sn § 91

Dnr 2016-000002

Meddelanden 2016
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Fördjupad översiktsplan över Åsbygden. Samrådshandling.
2. Kommunala handikapprådet den 23 maj 2016 § 15 – Uppföljning och
åtgärdsplaner för nämnder och styrelser avseende
Tillgänglighetsprogram 2015.
3. Migrationsverket. Avsiktsförklaring Krokoms kommun 2016-05-20.
4. Revisionsrapport ” Från beslut till genomförande
Samhällsbyggnadsnämnden och Barn – och utbildningsnämnden”.
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