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Justerare

Karin Juleshaug
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Sofie Eén
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 34

Dnr 2016-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar:
Tillägg
Ärende 12. Avlastningslägenhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 35

Dnr 2016-000007

Informationer 2016
MonaLisa Norrman, utredare:


Nulägesrapport. Vård och omsorgsboende inom Socialtjänst och LSS i
Krokoms kommun

Matz Norrman, verksamhetschef Individ-och familjeomsorgen (IFO):


Situationen på Barn och familj

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef:

Justerandes sign



Socialförvaltningens utmaningar och behov



Läget integration



Jobbmässor och jobbambassadörer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 36

Dnr 2016-000041

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
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, 1-29 februari 2016
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och
familjeomsorgen, 1-29 februari 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 37

Dnr 2015-000089

Svar på motionen: De som lever på försörjningsstöd
och har arbetsförmåga ska erbjudas arbete i
kommunens regi
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Bakgrund
Det är svårt ur motionen att utläsa huruvida personer som uppbär
försörjningsstöd ska erbjudas faktiskt arbete vid sidan av ordinarie
rekryteringsvägar eller ifall de ska erbjudas möjlighet till praktik och/eller
liknande inom ramen för den kommunala verksamheten.
Avseende att erbjuda ordinarie arbete bör i första hand ingången vara att
personal rekryteras genom att arbete utannonseras så att verksamheten på så
vis säkerställer att rätt kompetens för att utföra arbetsuppgifterna rekryteras.
Är det arbetsuppgifter som ligger sidan av ordinarie arbetsuppgifter måste
det dels säkerställas att de fackliga organisationerna accepterar detta samt att
det måste avsättas ekonomiska medel för att möjliggöra ett genomförande.
Gäller det praktik eller liknande så arbetar kommunens arbetsmarknadsenhet
(AME) redan med detta.
Kommunen upprättar sysselsättnings- och arbetsträningsplatser genom AME
för personer som är långtidsarbetslösa och/eller -sjukskrivna. Detta sker i
nära samarbete med och på uppdrag från Arbetsförmedling och socialtjänst.
Syftet är att få ut dessa personer i självförsörjning. Arbetet utförs och
administreras via AME som har avtal med Arbetsförmedlingen. Under 2015
har totalt cirka 25 personer varit aktiva i dessa sysselsättningsplatser.
Flertalet av deltagarna har varit verksamma på Återbruket som är
kommunens egen anpassade arbetsplats.
Under sommaren 2015 var 262 ungdomar anställda som feriearbetare.
Ungdomarnas arbete fördelades på 150 personer i kommunens verksamheter,
61 i föreningslivet och 51 hos privata företag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 37 (forts)

Dnr 2015-000089

Socialnämnden anslog 2015 en budget på 540 tkr för OSA-anställningar
(Offentligt Skyddad Anställning). Under året var 11 personer, i olika
sysselsättningsgrader och tidsperioder anställda i kommunen via denna
åtgärd.
AME arbetar även med det kommunala aktivitetsansvaret vilket innebär att
de söker upp och erbjuder aktiviteter till ungdomar som hoppat av gymnasiet
eller av olika anledningar inte fullgjort gymnasieskolan. Målgruppen är
ungdomar 16 - 20 år.
Utöver det så driver kommunen ett antal projekt för att möjliggöra inträde på
arbetsmarkanden:

Justerandes sign



Enheten driver projektet Kongero med medel ansökta från ESF
(europeiska socialfonden) i syfte att stödja kommunens arbetsgivare när
det gäller att ta emot arbetssökande till sina företag. ESF beslutade i juni
2015 att prioritera vår ansökan och beviljade 4,9 milj.kr för att
genomföra projektet som startade i oktober 2015 och skall pågå till
september 2018.



AME samverkar med Regionförbundet och länets övriga kommuner med
ett ESF projektet UVAS (unga som varken arbetar eller studerar).
Målgruppen är ungdomar mellan 16-24 år. Projektet har beviljades medel
och startade i juni 2015. Projektet beräknas pågå till december 2017.



AME har i samverkan med arbetsförmedlingen drivit projektet
etableringskoordinator. Projektet syftar till att nyanlända skall erbjudas
jobb eller praktik under sina två första år i Sverige. Verksamheten
flyttades till integrationsavdelningen i oktober 2015.



Krokoms kommun är en av 17 kommuner som uttagits att delta i
Försäkringskassan projekt resursutvärdering som startade i oktober 2014.
AME har utsett en Case Manager som deltagit i utbildning tillsammans
med handläggare från övriga kommuner. Syftet med projektet är att
ungdomar under 30 år med aktivitetsersättning skall vägledas ut i jobb
eller studier. Projektet beräknas pågå t.o.m. mars 2017.



Kommunen har från samordningsförbundet fått bifall på ansökan för
projekt ”kom i jobb” som startade i februari 2015. Projektet syftar till att
personer som lever på försörjningsstöd skall få möjlighet till
självförsörjning genom arbete. Under 2015 har 10 personer fått
anställning i projektet.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 37 (forts)

Dnr 2015-000089

Projektet ansöker i ett särskilt ärende till socialnämnden om förlängning
under 2016 och att det därefter ska utvärderas.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2016-02-26
Motion ” De som lever på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska
erbjudas arbete i kommunens regi”
Kommunfullmäktige den 29 april 2015 § 32
Kopia till
Kommunstyrelsen
Matz Norrman, verksamhetschef Individ-och familjeomsorgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 38

Dnr 2016-000038

Svar på motionen: Slopad avgift för trygghetslarm
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
slopad avgift för trygghetslarm, utifrån att gällande och tillämpad
lagstiftning säkerställer att äldre och funktionshindrade som saknar
betalningsutrymme inte behöver betala för beviljat trygghetslarm.
Bakgrund
Kommunen har enligt socialtjänstlagen 8 kapitlet 2-9§§ rätt att ta ut vissa
avgifter för service- och omvårdnadsinsatser som beviljats enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1§. I socialtjänstlagen regleras hur mycket en
kommun får ta ut i avgift för dessa insatser. Detta för att säkerställa att äldre
och funktionshindrade får den vård- och omsorg de behöver oavsett vilken
ekonomisk situation de befinner sig i. I samband med att en invånare bedöms
ha rätt till bistånd i form av trygghetslarm görs även en utredning av
avgiftshandläggaren för att bedöma om personen har ett betalningsutrymme
och möjlighet att betala för insatsen. I annat fall debiteras inte personen för
trygghetslarmet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2016-01-31
Motion slopad avgift för trygghetslarm daterat 2015-04-20 (KS 15/169)
Kommunfullmäktige 2015-06-17 § 63
Kopia till
Kommunstyrelsen
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

Sn § 39

Dnr 2016-000008

Socialnämndens uppdragslista 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
Bakgrund
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som
socialnämnden gett till förvaltningen. Uppdragslistan redovisas vid varje
sammanträde.
Följande uppdrag flyttas till ett senare tillfälle:


Internkontrollplan 2016. Från dubbeldagarna i april 2016 till maj 2016.
Tillägg: Utkast till Internkontrollplan 2016 redovisas på arbetsutskottets
sammanträde den 3 maj.

Följande uppdrag ändras:


Psykisk ohälsa bland vuxna kommuninvånare inom socialnämndens
verksamhetsområde ändras till: Psykisk funktionsnedsättning bland
vuxna kommuninvånare inom socialnämndens verksamhetsområde.
Ansvarig ändras från socialchef till verksamhetschef Bistånd samt
verksamhetschef Individ-och familjeomsorgen (IFO).

Följande uppdrag tillkommer:


Justerandes sign

Se över samt återkomma med förslag på uppdaterad värdegrund.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 40

Dnr 2016-000029

Revisionsrapport "Granskning av externa avtal"
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har
Deloitte granskat kommunens rutiner och regler för hantering av externa
avtal.
Den övergripande revisionsfrågan är om kommunens rutiner och regler är
tillräckliga för att ha en bra intern kontroll och uppföljning över ingångna
avtal.
I revisionsrapporten ”Granskning av externa avtal” lämnas ett antal
rekommendationer. En del av bristerna påtalades redan år 2013 vid
revisorernas granskning av inköpsrutiner och avtal.


Besluta om vilka personer som ska vara berättigade till att göra inköp
och vilka beloppsgränser som ska gälla.

Socialförvaltningen kommer under kvartal 2 2016 att tillsammans med
ekonomiavdelningen ta fram ett förslag på vilka personer i förvaltningens
verksamheter som är berättigade till att göra inköp och vilka beloppsgränser
som ska gälla. Detta kommer sen att föras in i socialnämndens
delegationsordning.


Förtydliga kring avtalstecknande och inköp i delegationsordningarna.

Socialnämnden antog i oktober 2015 en ny delegationsordning för
socialnämnden som gäller från och med 2015-11-01 och tills vidare.
Socialnämnden beslutade även att en översyn av delegationsordningen ska
ske årligen och revideras vid behov.
Socialförvaltningen håller just nu på att se över delegationsordningen och
kommer enligt planering föreslå socialnämnden i april 2016 att anta
ändringar och tillägg i delegationsordningen. Ett avsnitt där avtalstecknande
och inköp framgår kommer föreslås läggas till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 40 (forts)



Dnr 2016-000029

Genomför regelbundna kontroller av avtalstrohet.

Socialnämnden anser att kontrollfunktionen bör ligga under
ekonomiavdelningen.


Säkerställ att alla kommunspecifika ramavtal finns samlade och
tillgängliga i ramavtalsdatabasen.

Idag registerar och diarieför socialförvaltningen alla sina avtal i det digitala
diariet (Ciceron). Vi kommer att fortsätta göra detta tills annat sägs från
ekonomiavdelningen.


Uppdatera dokumenthanteringsplanerna så att det tydligt framgår hur
upphandlings- och avtalshandlingar hanteras.

Socialnämndens dokumenthanteringsplan är i stort behov av revidering och
arbetet med detta har pågått under ett antal år. Kompetensen inom
arkivfrågor skiljer sig åt på socialförvaltningen, men under första delen av
2016 har förvaltningen utsett arkivredogörare som kommer att få
information och utbildning, så att dem kan avsluta de påbörjade arbetet med
dokumenthanteringsplanen.


Genomför regelbundna stickprovskontroller av att kommunen får de
priser och villkor som avtalats.

Socialnämnden anser att dessa regelbundna stickprovskontroller bör ligga
under ekonomiavdelningen.


Säkerställ att kommunens reglemente för internkontroll efterlevs.

Socialförvaltningen har under kvartal 1 2016 tagit fram en egen rutin för
internkontroll som bygger på kommunens reglemente för internkontroll.
Arbetet med att slutföra internkontrollplanen för socialförvaltningen kommer
att genomföras under kvartal 2 under 2016.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande/yttrande daterat 2016-03-08
Revisionsrapport ”Granskning av externa avtal”
Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde Deloitte
Kommunstyrelsen
Kommunikation för utlägg på webben
Verksamhetscheferna i socialförvaltningen
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 41

Dnr 2016-000039

Ekonomisk uppföljning 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter 2 månader
2016.
Bakgrund
Christian Kamrup, ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter 2
månader 2016.

Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 42

Dnr 2016-000040

Rambudget 2017, plan 2018-2019
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden har tagit del av äskningarna utifrån verksamhetens
behov, 21 270 tkr 2017, 19 932,5 tkr 2018, 23 032,5 tkr 2019 och skickar
detta vidare till budgetberedning.
2. Socialnämnden har tagit del av investeringsbehoven och skickar detta
vidare till budgetberedning.

Bakgrund
Socialnämndens har enligt tidigare beslut tilldelats en budgetram för 2017.
Det finns behov av ytterligare medel om 21 270 tkr för att driva
socialnämndens verksamheter.
Äskningar 2017-2019 samt investeringsbehov 2017 enligt bilagor daterade
2016-03-15.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-09
Bilaga 1. Äskningar inför budgetarbete 2017-2019
Bilaga 2. Investeringsbehov 2017
Bilaga 3. Budgetförändringar 2016 daterat 2015-09-25
Protokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) den 9 mars 2016.
Kopia till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sn § 43

Dnr 2016-000042

Avlastningslägenhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1.

Inrätta insatsen avlastningslägenhet för barn och ungdomar som har
personlig assistans i hemmet.

2. Beslutet gäller under en försöksperiod på ett år.
3. Beslutet tas enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.
4. Beslut enligt ovan delegeras till socialnämndens arbetsutskott.
5. Socialnämnden förordar att avlastningslägenheten inte är på Orion eller
på Smedjebo.
Bakgrund
När barn och ungdomar är beviljade personlig assistans arbetar assistenterna
i barnet/ungdomens hem. Detta innebär att familjens hem (där även syskon
kan bo) blir en arbetsplats. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
som har stöd utifrån LSS kan ha rätt till avlastning utanför hemmet. Denna
avlastning innebär återhämtning för föräldrar och eventuella syskon samt en
möjlighet för barnet/ungdomen till rekreation och miljöombyte.
Avlastningen genomförs vanligtvis genom vistelse på korttidshem eller
genom stödfamilj som beviljas enligt LSS. Om ett barn/ungdom som bor
hemma och har personlig assistans beviljas avlastning enligt ovan betyder
det att antalet assistanstimmar minskar eftersom man inte kan ha med sig
assistenterna på korttidshem eller i stödfamilj samt att behoven då
tillgodoses genom dessa insatser. För vissa barn/ungdomar blir det en stor
påfrestning att, under avlastningstiden behöva byta ut sina ordinarie
assistenter till annan personal eller annan familj.
För att lösa detta för barnet/ungdomens bästa har en del kommuner beviljat
en avlastningslägenhet utan personal. Detta innebär att barnet/ungdomen kan
ta med sig sina assistenter till en lägenhet och vistas där istället för att hen
ska åka till en stödfamilj eller ett korttidsboende. I det fallet erbjuder
kommunen endast en möblerad lägenhet upp till två veckor i månaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sn § 43 (forts)

Dnr 2016-000042

Lägenheten bör bestå av tre rum och kök för att möjliggöra vila för
assistenterna under nattetid vid till exempel sovande jour.
Beslutet om avlastningslägenhet fattas enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Beslut om avlastningslägenhet bör delegeras till socialnämndens
arbetsutskott.
Förslag som läggs på mötet
Ordförande föreslår att avlastningslägenheten inte är på Orion eller på
Smedjebo.
Beslutsgång
Efter fråga på grundförslaget med tillägg finner ordförande att
socialnämnden förordar ordförandes förslag.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-02
Bilaga 1. Avlastningslägenhet daterad 2016-03-03
Kopia till
Verksamhetschef Bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Sn § 44

Dnr 2016-000004

Redovisning av delegationsbeslut 2016
Socialnämndens beslut
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:
Delegat
Alkoholtillstånd den 13 november 2015
Alkoholtillstånd den 10 februari 2016
Alkoholtillstånd den 22 februari 2016
Alkoholtillstånd den 22 februari 2016
Alkoholtillstånd den 4 mars 2016
Beslut den 23 februari 2016

Alkoholhandläggare
Ordf. socialnämnd
Ordf. socialnämnd
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Arbetsutskottet

Sekretessärenden
1. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård
1-29 februari 2016
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB
1-29 februari 2016
3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS
1-29 februari 2016
4. Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
21/2-16
5. Handräckningsbegäran LVU 21/2-16
6. Beslut att det omedelbara omhändertagande
ska upphöra omedelbart enligt 9 § LVU, 24/2-16
7. Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL (2 st)
23 februari 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Biståndshandläggare
Socialsekreterare
LSS-handläggare
Ordf. socialnämnd
Ordf. socialnämnd
Ordf. socialnämnd
Arbetsutskottet

17(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

15 mars 2016
Socialnämnden

Sn § 45

Dnr 2016-000002

Meddelanden 2016
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Kommunala handikapprådet den 9 februari 2016 § 6- Uppföljning och
åtgärdsplaner för nämnder och styrelser avseende
Tillgänglighetsprogrammet 2015
2. Kommunfullmäktige den 24 februari 2016 § 4- Anmälan av motioner
och medborgarförslag
3. Kommunfullmäktige den 24 februari 2016 § 12- Valärenden
4. Förvaltningsrätten i Linköping. Mål nr 5553-15
5. Förvaltningsrätten i Linköping. Mål nr 5579-15, 5580-15. 5585-15.
5588-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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