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Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden
Plats och tid

Mus-Olle, kommunhuset i Krokom, tisdagen den 24 maj 2016 klockan 8.1515.50

Beslutande

Ledamöter

Lennart Jenssen, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M
Karin Juleshaug ,S, tjg ers för Annika Hansson, S
Lena Andersson, C
Malin Bergman, C
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, Kd
Erika Öhlin, S, tjg ers för Karin Juleshaug, S
Alf Högström, S
Marie Svensson, V, § 62, §§ 72-78
Emil Kristansson, V, tjg ers för Marie Svensson, V, §§ 63,71, §§ 79-82

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Eva Ljungdahl, MP, ej tjg ersättare, klockan 13.00-15.50

Justerare

Karin Juleshaug

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 31 maj 2016, §§ 65,72,77 omedelbara justeringar

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 62-82

Sofie Een
Ordförande

Lennart Jenssen
Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

24 maj 2016

Datum då anslaget sätts upp

25 maj och 1 juni 2016

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, socialförvaltningen

Underskrift

Sofie Een

Sista dag för överklagan

§§ 65, 72, 77, den 15 juni 2016
och resterande §§ 22 juni 2016
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Sn § 62

Dnr 2016-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
____________________________________________________________
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24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 63

Dnr 2016-000007

Informationer 2016
Alf Eliasson, enhetschef Arbetsmarknadsenheten och Sabina Jaktlund,
arbetskonsulent:
 Projektet kom i jobb – Slutrapport
 Servicetjänster
________
Matz Norrman, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen (IFO):


Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av
asylsökande m.fl.
 Kostnadsökning bistånd
________
Monica Göransson, verksamhetschef Vård och omsorg:


Uppföljning avseende nytt arbetssätt inom hemtjänsten
 Planeringssituationen
 Jämförelse av bränslekostnader
 Arbetsgrupper, effektivitetsmått och sjuktal
_______
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef:







Justerandes sign

Budgetarbetet
Utmaningar i sommar vad gäller semestervikarier på ett antal
arbetsplatser. Anna kommer att förhandla om ett sommarpaket.
Socialförvaltningens Hälsoombudsträff
Utvecklingen av samarbetet med socialförvaltningens 8 stödfunktioner
Undersköterskeutbildningen
Verksamheten Legitimerad personal har bytt namn till Hälsa och
sjukvård
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24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 64

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, 1-30 april 2016
Lottade delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och
familjeomsorgen, 1-30 april 2016
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 65

Dnr 2016-000067

Höjt avgiftstak för avgifter enligt socialtjänstlagen
Socialnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taket i maxtaxan för
hemtjänst i ordinärt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och
sjukvård.
____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
________
Reservation
Karin Juleshaug, S, Alf Högström, S, Erika Öhlin, S, Emil Kristansson, V
anmäler reservation till förmån för eget förslag.
_________
Bakgrund
Socialdepartementet föreslår en höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att
ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per
månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.
Högsta avgift för 2015 är 1 780 kronor per månad för hemtjänst i ordinärtoch särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och
1 854 kronor per månad för bostad i särskilt boende som inte omfattas av
hyreslagen. Avgiftstaket uttrycks i socialtjänstlagen som en andel av
prisbasbeloppet.
Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende,
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av
ändringen öka med som mest 2 640 kronor per år. Kommunernas intäkter
beräknas öka med upp till 148 miljoner kronor per år. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Det så kallade kommunala utjämningsbidraget kommer för 2016 att minska
med 148 miljoner kronor per år.
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 65 (forts)

Dnr 2016-000067

Ekonomikontoret i Krokom har beräknat att Krokoms kommun kommer att
förlora 220 000 kronor i utjämningsbidrag på årsbasis. Krokoms kommun
kan vid en förändring av maxtaxan öka intäkten med 300 696 kronor per år.
Kommunen kan således, med förändringen i maxtaxan, kompensera sig fullt
ut för förändringen i utjämningsbidraget.
Nedanstående beräkningen är gjord med april månad 2016, som
utgångspunkt. De personer som inte har avgiftsutrymme, pensionärer med
låga pensioner, kommer inte att få högre avgift.
Beräkningen är gjord på 85 personer och som betalade maxtaxa 1 772 kr i
april 2016 för hemtjänst. Skulle samma personer betala enligt den nya max
taxan 1 990 kr, innebär det en ökad intäkt med 18 530 kr per månad eller 222
360 kr per år.
Beräkning är gjord på 24 personer och som betalade max taxa 1 772 kr i
april 2016 för särskilt boende. Skulle samma personer betala enligt den nya
maxtaxan 2 044 kr, innebär det en ökad intäkt med 6 528 kr per månad eller
78 336 kr per år.
En tillämpning av de nya reglerna i socialtjänstlagen för avgiftsuttag, innebär
för Krokoms kommun att avgiftsintäkterna inom äldreomsorgen kommer att
öka med 300 696 kr/år.
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Bostadskostnad
- Minimibelopp
= Avgiftsutrymme
Den enskilde betalar aldrig mer för service, vård- och omsorg än sitt
avgiftsutrymme.
De pensionärer som har låga pensioner och inte har något avgiftsutrymme
berörs inte av en höjning av taket i maxtaxan.
I socialtjänstlagen 8 kap. 9 § finns följande text:
”Kommunen skall ändra en avgift om något förhållande som påverkar
avgiftens storlek har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående
underrättelse, om ändringen beror på förändringar i prisbasbeloppet. En
ändring av avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då
anledning till ändring har uppkommit.
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Sn § 65 (forts)

Dnr 2016-000067

En ändring av avgiften skall dock gälla från och med den månad under
vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om
förhållandena avser hela den månaden. Lag (2001:847). ”
Ovanstående ska förstås på det sättet att högkostnadsskyddets nivå är kopplat
till prisbasbeloppet. Det betyder att högkostnadsskyddets nivå följer
utvecklingen av prisbasbeloppet. Avser kommunen att tillämpa reglerna i
socialtjänstlagen på det sätt som kommunen har rätt till, behöver inte
kommunen hantera frågan om höjning eller sänkning av högkostnadsskyddet
i kommunfullmäktige varje gång det sker en förändring i prisbasbeloppet.
Vad som därutöver redovisas i 9 § är att ”Avgiften får ändras utan
föregående underrättelse, om ändringen beror på förändringar i
prisbasbeloppet.
Emellertid bör det betraktas som angeläget att informera berörda om att de
avgifter som tas ut enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen följer årets aktuella
prisbasbelopp (2016 44 300kr).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 maj 2016
Bilaga 1. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 2001:453 avseende
höjt avgiftstak enligt socialtjänstlagen (20014:453) 8 kap. 5§ från och med
den 1:a junli 2016.
Bilaga 2. Sveriges kommuner och landsting- Avgifter inom äldreomsorgen,
sida 1 av 2.
Bilaga 3. Statistik rapport
Förslag som läggs på mötet
Lennart Jenssen, C, föreslår bifall till grundförslaget.
Karin Juleshaug, S, Alf Högström, S, Erika Öhlin, S och Emil Kristansson,
V föreslår att avslå förslaget om att höja maxtaxan.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår socialnämnden föreslå
kommunstyrelsen att höja taket i maxtaxan från och med 1 juli 2016 för
avgifter enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen. Till det har kommit förslag om att
inte höja maxtaxan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämndens bifaller
det.
_______

Kopia till
Kommunstyrelsen
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Sn § 66

Dnr 2016-000082

Språkutvecklingstjänster
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger Individ-och familjeomsorgen/
Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att omgående och i samverkan med
Integration inrätta max fem språkutvecklingstjänster i Krokoms kommun
på försök till och med den 31 december 2016.
2. Kostnaden står verksamheten Integration för.
3. Socialnämnden ger Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att utvärdera
insatsen efter årsskiftet 2016/2017 och redovisa resultatet för nämnden.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Nyanlända får etableringsersättning under de första 2 åren de bor i Sverige.
Under den tiden är det tänkt att de ska lära sig svenska och komma ut i
arbetslivet. Tyvärr ser det inte ut så i större delen av Sverige, utan i snitt tar
det 7 år för nyanlända att bli självförsörjande. I Krokoms kommun har vi
dock lyckats ovanligt bra med att hjälpa nyanlända att etablera sig på
arbetsmarknaden. Av de som lämnade etablering under 2015 var nästan 50
% självförsörjande och under första kvartalet var 63 % självförsörjande.
Många av de andra var under utbildning, föräldralediga eller stod ganska
nära arbetsmarknaden.
Det finns dock alltid ett antal personer som behöver mer än 2 år på sig att
etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan bero på låg utbildningsbakgrund,
svårigheter i att ta till sig språket eller andra typer av problematik, till
exempel psykisk funktionshinder. I dagsläget handlar det om cirka 3-5
personer per år som behöver mer tid på sig för att komma ut i arbetslivet.
Idag hamnar dessa personer lätt i passivitet och bidragsberoende då
arbetsförmedlingen bedömer att de inte klarar deras program (som kräver
självständigt arbetssökande) och det enda de har är att fortsätta på SFI. Om
dessa personer istället skulle kunna få ett instegsjobb, finansierad av
Integration, skulle de få ett helt år på en kommunal arbetsplats där de kan få
erfarenhet av arbetslivet, lära sig ett arbete och framför allt träna svenska
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Socialnämnden

Sn § 66 (forts)

Dnr 2016-000082

språket dagligen. De har rätt till instegsjobb i 3 år från att de fått sitt
uppehållstillstånd.
Instegsjobb är en insats från Arbetsförmedlingen som innebär att de får
arbeta samtidigt som de studera SFI (minst en dag i veckan) och
arbetsförmedlingen går in med upp till 80 % av anställningskostnaden.
Instegsjobb är inte LAS-berättigande och är inte a-kassa grundande, men vi
tror att ett års arbete kommer att göra personen i fråga mycket bättre rustat
för arbetslivet och fortsatt utveckling än ett år av passivitet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 maj 2016
Bilaga 1. Kostnadskalkyl och finansiering
_______
Kopia till
Alf Eliasson, enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Integration
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Socialnämnden

Sn § 67

Dnr 2016-000083

Interna persontransporter
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden uppdrar till Individ-och familjeomsorgen/
Arbetsmarknadsenheten att på försök och i samverkan med Integration
införa interna persontransporter i syfte att skapa arbetstillfällen och
effektivisera användandet av kommunens fordon.
2. Kommunens lönekostnad står verksamheten Integration för.
3. Socialnämnden ger Arbetsmarknadsenheten i uppdrag att utvärdera
insatsen efter årsskiftet 2016/2017 och redovisa resultatet för nämnden.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunens anställda hyr i dag fordon ur den gemensamma bilpoolen. Det
innebär exempelvis att en bil hämtas på morgonen och att den körs till en
plats och står där oanvänd under en hel dag för att sedan köras tillbaka när
mötet/konferensen är slut. Samma bil skulle kunna användas vid fler
tillfällen och av fler personer samma dag om det fanns en förare som utförde
transporten.
Integration och Arbetsmarknadsenheten avser genomföra ett försök med
persontransporter där några utvalda enheter kan beställa bil med förare. Det
finns två stycken fordon på Integration som framförallt används under
eftermiddagar, kvällar och helger, vilket innebär att de finns tillgängliga för
andra dagtid. Om detta försök blir framgångsrikt så kan det innebära att
antalet fordon totalt i kommunen kan reduceras och dessutom skapa nya
arbetstillfällen för personer som i dag står långt från arbetsmarknaden såsom
nyanlända och långtidsarbetslösa.
Rekryteringen av förarna (2-4 personer) sker i första hand via
Arbetsförmedlingen och därefter via socialtjänsten och Integration. Förarna
anställs på Arbetsmarknadsenheten och lönekostnaden finansieras av
Arbetsförmedlingen via instegsjobb/anställningsstöd samt genom
kommunala medel, uppskattningsvis mellan 8 000-10 000
kronor/månad/förare, en kostnad som då tas från Integration.
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Dnr 2016-000083

Uppskattad nettokostnad för förarlöner är cirka 30 000 kronor/månad.
Fordonskostnader (bränsle, skatt, försäkring, värdeminskning mm)
finansieras via interna avgifter som motsvarar den nuvarande hyreskostnaden
när man hyr en bil i kommunens reception.
Nuvarande hyreskostnad ligger på 3.37 kronor per kilometer dock lägst 150
kronor per tillfälle.
Samma pris föreslås gälla för interna persontransporter under
försöksperioden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 maj 2016
_______
Kopia till
Alf Eliasson, enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Elisabeth Wickzell, verksamhetschef Integration
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Dnr 2016-000076

Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt
socialtjänstlagen för verksamhetsområde Bistånd
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för handläggning av bistånd
enligt socialtjänstlagen.
2. Riktlinjerna ska gälla för verksamhetsområde Bistånd.
___________________________________________________________
Bakgrund
Senast antagna riktlinjer för biståndshandläggningen antogs 2010. Eftersom
verksamhetsområdet är i behov av aktuella riktlinjer som följer dagen
rättspraxis samt socialnämndens mål har riktlinjerna skrivits om och
utvecklats. Detta för att vara ett stöd i handläggningen samt bidra till en
gemensam syn på rätten till bistånd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 maj 2016
Biståndsformer enligt Socialtjänstlagen (SoL), riktlinjer för Krokoms
kommun 4 maj 2016
_______
Kopia till
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd
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Riktlinjer för anhörigbidrag 2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. enbart bevilja anhörigbidrag när behovet inte kan tillgodoses genom
hemtjänst, korttidsplats eller särskilt boende. Biståndet beviljas enligt 4
kap 2 § socialtjänstlagen.
2. omfördela 350 tkr för anhörigbidrag till kommunens demensteam för att
säkerställa verksamheten och deras stöd till anhöriga.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Varje kommun ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till anhöriga till äldre
och funktionshindrade. Detta regleras i femte kapitlet socialtjänstlagen. I
Krokoms kommun erbjuds individuellt samtalsstöd, information och
studiecirklar, avlastning för anhöriga genom polstjärnans dagverksamhet
samt genom biståndsbeslut olika typer av avlastning i och utanför hemmet.
Även anhörigbidrag erbjuds.
Anhörigbidrag är en ekonomisk kompensation som betalas ut till den som
behöver hjälpen. Denne betalar i sin tur ut bidraget till den person som utför
hjälpen. Om bidraget betalas ut till en person utanför hushållet så är
bidragstagaren skattepliktig. Enligt siffror från Socialstyrelsen finns bidraget
i cirka en tredjedel av landets kommuner.
Idag är cirka 27 personer i Krokoms kommun beviljade anhörigbidrag och
storleken på bidraget varierar mellan 1 100 kronor och 7 500 kronor i
månaden beroende på vårdtyngd. Verksamheten vet att en del som skulle
behöva hemtjänstinsatser väljer bort dessa för att kunna beviljas
anhörigbidrag istället. Bedömningarna för att kunna få anhörigbidrag görs
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen men besluten tas enligt 4 kap 2 §. Detta
eftersom kommunerna inte är ålagda att erbjuda anhörigbidrag men har en
möjlighet att göra det. Det finns ingen rättspraxis att luta sig emot vid
bedömningarna vilket gör utredningsarbete och beslut svårt för
biståndshandläggarna och i vissa fall kan uppfattas som godtyckligt.
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2015 uppgick kostnaden för anhörigbidrag till 590 000 kronor och kostanden
2016 beräknas bli densamma.
Det finns enbart ett fåtal tillfällen som verksamheten Bistånd ser att
anhörigbidrag är den bästa lösningen för individen. Detta är när
socialförvaltningen saknar insatser som kan tillgodose den enskildes behov.
Det handlar om personer som är i behov av hemtjänst men på grund av till
exempel tidigare övergreppsproblematik, kulturell eller religiös tillhörighet
eller annan specifik problematik inte klarar av att ta emot
omvårdnadsinsatser från utomstående. Då finns det ett behov av att kunna
bevilja en ekonomisk kompensation för detta. Ändringen av när
anhörigbidrag beviljas ger en besparing på cirka 350 tkr från och med juli
2017.
Verksamheten ser däremot ett stort behov av anhörigstöd över lag,
framförallt till anhöriga som har en närstående med demensproblematik. Vid
en förändring av kriterierna för att beviljas anhörigbidrag behöver dessa
pengar avsättas för att säkerställa Demensteamets arbete framöver och
möjliggöra ett större stöd till anhöriga genom deras verksamhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 april 2016
Riktlinje anhörigbidrag, förslag daterat 4 maj 2016
_______
Kopia till
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 70

Dnr 2015-000009

Krisledningsplan för socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av nedan
uppdaterade/reviderade avsnitt i krisledningsplanen för
socialförvaltningen som gäller för mandatperioden 2015-2018.
1.2

Övergripande ansvar och geografiskt områdesansvar

2.1.1

Organisation och ansvar

2.2

Information

4.1

Samband

5.1

Riskanalys

Bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3 samt bilaga 4
2. Revidering av krisledningsplan för socialförvaltningen ska ske i samband
med det sista nämndsammanträdet före årsskiftet. Nästa revidering
november/december 2017.
_____________________________________________________________
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 antog krisledningsplanen den 2 september
2015 § 101 där socialnämnden även gav förvaltningen i uppdrag att
uppdatera vissa avsnitt samt redovisa uppdateringar under dubbeldagarna
våren 2016. Förvaltningen har nu uppdaterat/reviderad vissa avsnitt och
redovisar resultatet.
Under rubrik 5.1.1 i krisledningsplanen framgår det att varje verksamhet
inom socialförvaltningen ska ha en krisplan på sin egen nivå och att det ska
finnas checklistor för olika typer av händelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 70 (forts)

Dnr 2015-000009

Krisplaner och checklistor på verksamhets/enhetsnivå är framtagna och
delges socialnämnden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 maj 2016
Bilaga 1. Krisledningsplan för socialförvaltningen
Bilaga 2. Krisplan för Individ och familjeomsorgen
Bilaga 3. Checklista för krisplan Individ och familjeomsorgen
Bilaga 4. Rutin vid hot och våld på myndighetsenheten
Bilaga 5. Krisplan för Bistånd
Bilaga 6. Checklista för krisplan Bistånd
Bilaga 7. Krisplan för hemtjänsten
Bilaga 8. Checklista för krisplan hemtjänsten
Bilaga 9. Krisplan för Särskilt boende
Bilaga 10. Checklista för krisplan Särskilt boende
Bilaga 11. Krisplan för Hälsa och sjukvård
Bilaga 12. Checklista för krisplan Hälsa och sjukvård
Bilaga 13. Krisplan för Stöd och service
Bilaga 14. Checklista för krisplan Stöd och service
Bilaga 15. Krisplan för Integrationsenheten Mångfald
Bilaga 16. Checklista för krisplan Integrationsenheten Mångfald
Bilaga 17. Krisplan för Ensamkommande
Bilaga 18. Checklista för krisplan för Ensamkommande
_______
Kopia till
Sociala ledningsgruppen
Jan Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 71

Dnr 2016-000039

Ekonomisk uppföljning 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen efter 4
månader och understryker vikten av fortsatt kontroll av den ekonomiska
uppföljningen för att få kontroll över den rådande ekonomiska
situationen.
2. Socialnämnden beslutar att informera kommunstyrelsen om
prognostiserat underskott på årsbasis.
3. Socialnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att till
uppföljningen i juni månad fortsätta att analysera läget avseende vissa
verksamheter och föreslå ytterligare åtgärder och om ytterligare åtgärder
återstår informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt äska
medel.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningschef och förvaltningsekonom redovisar den ekonomiska
uppföljningen efter 4 månader. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot
ett underskott på 12 991 tkr exklusive Integration och fördelar sig enligt
följande:
Gemensam administration

- 2 143 tkr

Individ och familjeomsorgen

- 432 tkr

Stöd och Service

- 5 993 tkr

Hälsa och Sjukvård

+ 673 tkr

Vård och omsorg

- 4 166 tkr

Bistånd

- 894 tkr

Förvaltningschefen redovisar även åtgärder för att minska underskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 71 (forts)

Dnr 2016-000039

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 maj 2016
Ekonomisk uppföljning efter 4 månader
______
Kopia till
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 72

Dnr 2016-000074

Begäran om yttrande och handlingar diarienummer 8.59186/2016
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
Bakgrund
Inkommer begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO). Frågan gäller om Krokoms kommun har verkställt insatsen personlig
assistans via Viass AB.
Kommunen har inga beslut verkställda genom detta företag.
Underlag för beslut
Begäran om yttrande och handlingar 2016-04-05
Tjänsteutlåtande 2016-05-03
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2016-05-03
_______
Kopia till
Verksamhetschef Bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 73

Dnr 2016-000070

Socialnämndens värdegrund
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att förändra formuleringen i Socialnämndens
värdegrund – fördjupad beskrivning för anställda och förtroendevalda
enligt följande:
Kapitel 1.3
Vi ska, så långt som möjligt respektera självbestämmande och bidra till
att tillvaron känns trygg och meningsfull, våra insatser ska präglas av
gott bemötande och god kvalitet.
Kapitel 2.1
Självbestämmande utövas genom att ha möjlighet och förutsättningar till
delaktighet och inflytande i beslut samt att ha valfrihet. Med det menar vi
att få vara med när beslut ska tas och när det är möjligt för
verksamheten, få välja i stort som smått.
Självbestämmande innebär respekt för varje individs fria vilja, rätt att
vara sig själv och påverka sin tillvaro, den ska alltid respekteras och
prioriteras så långt som möjligt.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Under 2013 arbetade tjänstemän i socialförvaltningen och politiker i
socialnämnden om och förtydligade den värdegrund som anger grundpelarna
i våra verksamheter. Beslut om den gemensamma värdegrunden togs i
socialnämnden i september 2013.
Under 2015 och 2016 har socialnämnden kritiserats utifrån att tagna beslut i
enskilda ärenden strider mot socialnämndens egen värdegrund. Den antagna
värdegrunden har tolkats som om att den enskilde som ansöker om stöd och
omsorg har full rätt att välja vilken insats som ska beviljas. Detta går emot
den rådande rättspraxis som gäller för beslut enligt socialtjänstlagen och
därför föreslås en omformulering av värdegrunden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 73 (forts)

Dnr 2016-000070

Underlag för beslut
Socialnämndens arbetsutskott den 3 maj 2016 § 10
Tjänsteutlåtande 27 april 2016
Bilaga. Socialnämndens värdegrund, fördjupad beskrivning för anställda och
förtroendevalda, september 2013
_______
Kopia till
Kommunikation, för redigering på websidan
Marie Hermansson, verksamhetschef Bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 74

Dnr 2016-000081

Återkallelse om stadigvarande serveringstillstånd för
Yok's Kök & Catering
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden återkallar serveringstillståndet för Yok´s Kök &
Catering, i enlighet med 9 kap. 18 § alkohollagen (2010:1622).
______________________________________________________
Bakgrund
Yoks Kök & Catering, har enligt egen begäran meddelat att de inte bedriver
någon verksamhet på serveringsstället.
Tillståndet avser servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla
året runt, 8 kap 2 § alkohollagen (2010:16:22).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 juni 2015
Meddelande att de inte bedriver någon verksamhet på Yok' s Kök och
Catering i Änge, Offerdal från den 1 mars 2015
________
Kopia till
Sara Larsson, alkoholhandläggare
Tillståndshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 75

Dnr 2016-000069

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS 2016
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och
överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
___________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer.
Rapporten ska även överlämnas till kommunfullmäktige. Detta enligt 28 § fh LSS samt 16 kap. 6 § f-h SoL.
Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i
verkställighet av insatsen och besluten inte verkställts på nytt inom tre
månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
ska även rapporteras.
Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen
för dröjsmålen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 maj 2016
Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2016
_______
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 76

Dnr 2016-000009

Ändringar och tillägg i socialnämndens
delegationsordning
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att komplettera beslutaderätten att, förutom
socialsekreterare, även ge assistent IFO administration rätt att godkänna
faderskap enligt 1 kap 4 § 1 st. föräldrabalken i de fall utredningen sker
på så kallat S-protokoll.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens delegationsordning gäller från och med 2015-11-01 och
sedan dess har ett antal revideringar och justeringar gjorts.
I beslut den 11 maj 2016 § 63 framgår det att namngiven assistent ges rätt att
godkänna faderskap enligt 1 kap 4 § 1 st. föräldrabalken i de fall utredningen
sker på så kallat S-protokoll. Beslut enligt förslag ger de personer som har en
nämnd titel denna rätt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 maj 2016
Socialnämnden den 11 maj 2010, Sn § 63 Dnr 09/159
_______
Kopia till
Delegater

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 77

Dnr 2015-000085

Valärenden 2015-2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att utse följande ledamöter och ersättare till
socialnämndens arbetsutskott.
Ledamot:

Ersättare:

Lennart Jenssen, C

Lars Wiklund, KD

Elisabeth Svensson, M

Marianne Hallsten, MP

Annika Hansson, S

Marie Svensson, V

__________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_________
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 27 april reviderat reglemente för
socialnämnden. Med anledning av att antalet ledamöter och ersättare i
socialnämndens arbetsutskott minskades från fem (5) till tre (3) ska nya
ledamöter och ersättare utses.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 april 2016
_______
Kopia till
De valda
Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 2015
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 78

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 styrks från uppdragslistan:


Redovisa riktlinjer för hemtjänst. Riktlinjer för ledsagarservice vid
semesterresor (se Sn § 68)



Förändringar i socialförvaltningens krisledningsplan i avsnitten: 4.1, 5.1
samt bilaga 3 och 4 (se Sn § 70)



Internkontrollplan 2016 (se Sn § 79)



PUL-uppföljning (i fortsättningen bevakas uppdraget)

Uppdraget se över samt återkomma med förslag på uppdaterad värdegrund
är till viss del genomfört (se Sn § 73 ) men förlängs för ytterligare
genomgång till och med januari 2017.
Underlag för beslut
Uppdrag från socialnämnden och arbetsutskottet m fl som ej återrapporteras,
160419

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 79

Dnr 2016-000064

Internkontrollplan 2016-2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar internkontrollplan 2016.
2. Socialnämnden godkänner att internkontrollplanen för 2016 även får
gälla för 2017.
__________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden fattade inte beslut om någon internkontrollplan 2015 och
arbetet med att ta fram en internkontrollplan för 2016 har pågått en längre tid
och nu föreslås nämnden anta denna. Fastställande av internkontrollplan för
nämnden ska göras i samband med detaljbudget men arbetet utifrån planen
2016 behöver ytterligare tid.
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm.
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän
Socialförvaltningens ledningsgrupp samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) har utifrån inventerade riskområden gjort en riskanalys och kommit
fram till ett förslag till Internkontrollplan 2016-2017.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 april 2016
Riskanalys 2016
Internkontrollplan 2016-2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 79 (forts)

Dnr 2016-000064

Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar
internkontrollplan 2016. Godkänna att internkontrollplanen för 2016 även får
gälla för 2017.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
________
Kopia till
Sociala ledningsgruppen
Verksamhetsutvecklare/kvalitetskontroller
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 80

Dnr 2016-000084

Rutin för internkontroll
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar rutin för internkontroll.
__________________________________________________________
Bakgrund
Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt med utgångspunkt
i de mål som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Med utgångspunkt i kommunens övergripande beslut om mål och
reglemente ska varje nämnd utforma rutiner för verksamheten och upprätta
en organisation för den interna kontrollen. Nämnden ska även utforma
dokumenterade organisationsbeskrivningar och rutinbeskrivningar samt ett
effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 april 2016
Rutiner för socialnämndens internkontroll
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att socialnämnden antar
rutin för internkontroll.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att socialnämnden bifaller
det.
_______
Kopia till
Sociala ledningsgruppen
Verksamhetsutvecklare/kvalitetskontroller
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 81

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:
Socialnämndens arbetsutskott den 3 maj 2016 §§ 6-11
Sekretessärenden

Delegat

1. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård Biståndshandläggare
1-30 april 2016
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB
Socialsekreterare
1-30 april 2016
3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS
LSS-handläggare
1-30 april 2016
4. Polishandräckning enligt 43 § LVU, 24/4-16

ordf. socialnämnd

5. Omedelbart omhändertagande enligt
6 § LVU 28/4-16
6. Placering enligt 11 § LVU, 3/5-16

ordf. socialnämnd

7. Placering enligt 4 kap. 1 § SoL, 8/4-16

ordf. socialnämnd

ordf. socialnämnd

8. Socialnämndens arbetsutskott den 3 maj 2016 §§ 6-17
9. Socialnämndens arbetsutskott den 16 maj 2016 §§ 18-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

24 maj 2016
Socialnämnden

Sn § 82

Dnr 2016-000002

Meddelanden 2016
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Kommunfullmäktige den 27 april 2016 § 23 – Revisionsberättelse med
revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning för 2015
2. Kommunfullmäktige den 27 april 2016 § 24 – Nytt reglemente för
socialnämnden
3. Kommunfullmäktige den 27 april 2016 § 36 – Motion – Slopad avgift för
trygghetslarm
4. Kommunfullmäktige den 27 april 2016 § 37 – Motion – Den som lever
på försörjningsstöd och har arbetsförmåga ska erbjudas arbete i
kommunens regi
5. Kommunfullmäktige den 27 april 2016 § 38 – Valärenden
6. Revisorerna i finansiella Samordningförbundet i Jämtlands län –
Revisionsberättelse för år 2015 (dnr SN 16/066)
7. Tillbud/lindriga skador och arbetsskador, socialförvaltningen.
Sammanställning 1 juli – 31 december 2015
8. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut. Dnr: 8.1.2-26511/2015-3

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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