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§ 44

Dnr 2014-000005

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

Ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott

-

Ombyggnation Blomstergården

-

Ekonomisk uppföljning efter 2 månader 2014

_____
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2014-03-18
Socialnämnden

§ 45

Dnr 2013-000082

Ombyggnation Blomstergården
Socialnämndens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ytterligare ett
tilläggsanslag på 2 000 tkr i investeringsmedel för kapitaltjänstkostnad
för ombyggnation av hemtjänstens lokaler.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 29 maj 2013 beslut om igångsättningstillstånd
för ombyggnation av hemtjänstlokaler i Blomstergården till korttidsboende,
1 500 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in anbud för den tänkta
ombyggnationen. Inkomna anbud visar en kostnadsökning jämfört med den
ursprungliga kostnadsuppskattningen med ca 2000 tkr.
Vårdtyngden och behovet av demensplatser har sedan våren 2012 varit hög.
På avdelningen Klövern, Blomstergården har det varit två överbeläggningar
med permanenta platser på de två trygghetsplatser som finns.
Trygghetsplatserna ska användas till ärenden med vårdtider på en till tre
dygn eller att vid stort behov vara en korttidsplats/avlastningsplats för
dementa vårdtagare. Enheten är för liten för att ha åtta permanenta boenden
samt extra personal. Konsekvenser av detta har medfört en orolig vårdmiljö
och dålig arbetsmiljö med många tillbud av hot och våld mot personal men
även mellan vårdtagare. En kvalitetssäkrad vård och omsorg är svår att ge
med de förutsättningar som finns.
Överbeläggningar eller placeringar av dementa vårdtagare tillsammans med
övriga äldre med somatiska vårdbehov som skett på övriga boenden har
krävt extra personal dygnet runt. Detta har inneburit höga personalkostnader
för verksamheten.
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Socialnämnden

§ 45 (forts)

Dnr 2013-000082

Ombyggnation Blomstergården
Enligt Socialtjänstlagen är kommunen skyldiga att tillhandahålla en plats på
särskilt boende inom 3 månader från beslutsdatum. Om kommunen inte
klarar av detta kan Socialstyrelsen utdöma vite. För närvarande har
socialstyrelsen begärt vite med 360 000 kronor för ett ärende i Krokoms
kommun.
Följande förändringar görs i befintliga lokaler;
1. Avdelning Lingonet görs om till en demensavdelning med 6 platser
och med möjlighet till två trygghetsplatser. Det ger
samordningsvinster gällande lokaler och personalbemanning.
2. Ombyggnation av hemtjänstens lokaler till tre korttidsplatser
Hemtjänsten flyttar till ”terapiköket” och träningslokalen på
Blomstergården
3. Tre permanenta platser öppnas upp på Hällebo
4. Träningslokalen som används av SoS måste få ny lokal
5. Personal som idag använder ”terapiköket” till lunchrum får nyttja
Blomstergårdens matsal till lunchrum.
Total beräknad kostnad för ombyggnation, inventarier, larm mm ca 3 500
tkr. Kapitaltjänstkostnad för ombyggnation av hemtjänstens lokaler, 3,5 mkr,
motsvarar ca 126 tkr/år. Ombyggnation skapar 6 nya
demensboendelägenheter/platser på avdelningen Lingonet som genererar ca
136 tkr/år i hyresintäkt.
En årlig besparing kalkyleras till 1 344 tkr.
En flytt av boende från ordinärt boende till särskilt boende beräknas för
brukare med 150 tim/mån (under 2013 hade vi 31,66 brukare med mer än
150 tim/mån i ordinärt boende) Kostnaden för en brukare i ordinärt boende
med 150 tim/mån är ca 774 tkr/år, kostnad för en särskilt boendeplats är ca
550 tkr/år. (774-550 = 224 * 6 =1 344 tkr)
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§ 45 (forts)

Dnr 2013-000082

Ombyggnation Blomstergården
Kostnadskalkyl
Verksamhet

Åtgärd

Beräknad kostnad

Fastighet

Ombyggnation av
hemtjänstens lokaler

3 000 tkr

Hotellås
demensavdelningar 30 st

300 tkr

Installation av larm /
telefoner Tunstall

20 tkr

Brandlarm -4st
rökdetektorer inkl
arbetskost ca

10 tkr

Avd Lingonet

Säkerhetsåtgärder
inventarier; lås köksskåp,
överfallslarm

25 tkr

Nya korttidsplatserna
hemtjänstlokaler

Inventarier (sängar,
textilier),

95 tkr

Träningslokal

Smärre
renoveringsåtgärder, ta
bort väggfasta
träningsredskap

50 tkr

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2014
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen
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§ 46

Dnr 2013-000110

Riktlinjer för dubbelbemanning
Socialnämndens beslut
1. Bedömning av dubbelbemanning görs av biståndshandläggare,
utifrån brukarens omfattande omvårdnadsbehov.
2. Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl beviljas inte av
biståndshandläggare.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Biståndshandläggare Maith Ottosson och Marie Sundqvist föredrar ärendet.
Dubbelbemanning ska beviljas den enskilde med omfattande
omvårdnadsbehov för att trygga den enskildes upplevelse av trygghet och
säkerhet. Dubbelbemanning bedöms för varje insats och gäller inte generellt.
Dubbelbemanning beviljas endast för de delar av insatsen som kräver två
personer för utförandet.
I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra
skyddsansvariga att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren
ansvarar för arbetsmiljön.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2014
_____
Kopia till
Biståndshandläggare
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§ 47

Dnr 2014-000066

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i
Krokoms kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta förändrade riktlinjer för bistånd i form av
särskilt boende.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Biståndshandläggare Marie Sundqvist och Maith Ottosson föredrar ärendet.
Biståndshandläggarna har tagit fram ett förslag till riktlinjer för särskilt
boende. Särskilt boende är till för den som inte längre kan få behovet av
omvårdnad, trygghet samt säkerhet tillgodosett i sitt ordinära boende, För att
vara berättigad till särskilt boende ska den sökande ha ett omfattande
omvårdnads-/tillsynsbehov över hela dygnet. Behovet kan vara av såväl
fysisk, psykisk som social karaktär. Det är det individuella behovet som
avgör rätten till bistånd i form av särskilt boende.
Socialnämnden har endast rätt att pröva om den enskilde är berättigad till
bistånd i form av särskilt boende. Socialnämnden har inte möjlighet att
bevilja plats på ett önskat särskilt boende. Socialnämnden prövar endast
rätten till bistånd. Enligt 4 kap 1 § SoL är placering på ett önskat särskilt
boende att betrakta som verkställighet och ska därför enligt lagen inte tas
upp till prövning.
Om den enskilde tackar nej till ett erbjudande om särskilt boende i väntan på
önskat boende, kvarstår ansökan. Detta kan innebära att väntetiden kan
överstiga tre månader för att få plats på önskat särskilt boende. Om den
enskilde blir erbjuden plats på önskat boende och tackar nej återtas ansökan
och en ny bedömning görs om behovet av bistånd i form av särskilt boende
kvarstår.
Beslut om korttidsplats är tidsbegränsat, vilket innebär att det inte är möjligt
att vistas på korttidsplats i väntan på plats på önskat särskilt boende. Oavsett
vilket av boendena som sökts måste den erbjudna platsen antas. Tackar den
enskilde nej till erbjuden plats på särskilt boende måste sökande återgå till
ordinärt boende. Om den enskilde blir erbjuden plats på önskat boende och
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§ 47 (forts)

Dnr 2014-000066

Riktlinjer för bistånd i form av särskilt boende i
Krokoms kommun
tackar nej återtas ansökan och en ny bedömning görs om behovet av bistånd
i form av särskilt boende kvarstår.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2014
Information till dig som söker särskilt boende
_____
Kopia till
Biståndshandläggare
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
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§ 48

Dnr 2013-000199

Begäran om yttrande med anledning av ej verkställt
beslut SoL
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta föreslaget yttrande till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO).
_____________________________________________________________
Bakgrund
Biståndshandläggare Maith Ottosson och Marie Sundqvist föredrar ärendet.
Socialnämnden beslutade den 10 maj 2011, § 70, att anta information med
bestämmelse om särskilt boendet. Beslutet innebär att en person bara kunde
tacka nej till ett erbjudande om särskilt boende en gång. Om man tackade nej
till ett fullgott erbjudande ytterligare en gång, skulle ärendet komma att
omprövas.
Socialnämnden beslutade den 18 mars 2014, § 47, att anta nya riktlinjer
angående särskilt boende.
Underlag för beslut
Socialnämndens beslut 18 mars 2014, § 47
Förslag till yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, 6 mars 2014
Tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2011
Socialnämndens beslut 10 maj 2011, § 70
Information till dig som söker särskilt boende i Krokoms kommun, 2011
Tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2014
Information till dig som söker särskilt boende, 6 mars 2014.
_____
Kopia till
Inspektionen för vård och omsorg
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§ 49

Dnr 2014-000059

Budget 2015, plan 2016-2017
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att begära en utökad budget 2015, plan 2016-2017,
med 7,4 Mkr, från 252,679 Mkr till 260,079 Mkr.
__________________________________________________________
Underlag för beslut
Christer Toft, S, Sture Marklund, V, Yvonne Roswall, S, Karin Juleshaug, S,
och Anki Syversen, S, reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
förslag som redovisas senare.
_____
Bakgrund
Ekonom Ann-Charlotte Mähler redovisar förslag till budget 2015, plan 20162017. Tidigare beslut innebär en budget på 252,679 Mkr för socialnämnden
år 2015. Det finns dock behov av ytterligare medel för att driva
socialnämndens verksamheter och därför föreslår socialnämnden en
utökning av budgetramen med 7,4 Mkr varav tilläggsäskningarna för 2014 är
5665 tkr.
Om de nya föreskrifterna om bemanning på särskilda boenden beslutas
kommer socialnämnden att behöva äska ytterligare ca 6, 3 Mkr för år 2015.
Underlag för beslut
Förslag till budget 2015, plan 2016-2017
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 3 mars 2014, § 9
Protokoll från MBL-förhandling
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden

§ 50

Dnr 2014-000071

Återkallelse av serveringstillstånd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att återkalla serveringstillstånd för Rörvattnet
Holding AB, 556742-3172, med anledning av egen inkommen handling.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Rörvattnet Holding AB, 556742-3172, har avslutat sin verksamhet och sålt
bolaget till Valne Inredning AB.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2014
_____
Kopia till
Rörvattnet Holding AB
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-18
Socialnämnden

§ 51

Dnr 2014-000075

Ekonomisk uppföljning 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen med
föreslagna åtgärder.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ekonom Ann-Charlotte Mähler redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter 2 månader 2014. Prognosen, som gäller för helår, visar ett underskott
för socialnämnden med 8,8405 Mkr och fördelar sig:
Gemensam administration

+ 1 275 Tkr

Överskott på grund av IT-strategin och sjukskrivningar.
Individ- och familjeomsorgen

+ 1 250 Tkr

Överskott på grund av minskade utbildningskostnader, sjukfrånvaro, ej ännu
tillsatt enhetschefstjänst, lägre kostnad för placeringar och beräknar två
överinskrivningar på Refugio. Överskott på grund av den nya
prestationsersättningen. Det aktiva arbetet med placeringar och
hemmaplanslösningar fortsätter.
Stöd och service:

- 2 480 Tkr

Underskott på grund av minskade intäkter från Försäkringskassan och ett
nytt ärende med stora behov. Lågt budgeterat för timlöner, distriktssköterska
och rehab-personal.
Särskilt boende:

- 1 405 Tkr

I personalbudget saknas 600 Tkr relaterat till förändring från 3-3 systemet
till tvättstugeschema. Utbetalning av semester och årsarbetstid för två
månader. Extra personal på grund av oroliga och aggressiva vårdtagare samt
hög vårdtyngd. För att minska kostnaderna nyttjas flexibel
personalbemanning utifrån behov.
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§ 51(forts)

Dnr 2014-000075

Ekonomisk uppföljning 2014
Hemtjänst egen regi:

-3 500 Tkr

Högre antal beviljade timmar än budgeterat. Når inte 68 % tid hos brukare.
Arbete pågår med översyn av planeringsfunktionen och personalbehovet
följs upp med täta intervaller.
Leg. personal:

+ 285 Tkr

Bemanningspoolen

+ 80 Tkr

Beställarenheten

-4 800 Tkr

Beställarchef är inte tillsatt. För hemvård LOV har 81 000 timmar
budgeterats men prognosen pekar mot 90 000 timmar. För hemvård LOU har
7 500 timmar budgeterats men prognosen pekar mot 9 600 timmar.
Projekt:

+ 890 Tkr

Undersköterskeutbildning 300 Tkr, avslutas under 2014 om inget annat
beslutas. Lokal värdegrund – 60 Tkr är avslutats. Senior alert 650 Tkr i
prestationsersättningar för 2013.
_____
Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning efter 2 månader 2014
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-18
Socialnämnden

§ 52

Dnr 2014-000067

Förslag angående geriatriskt stöd
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag angående geriatriskt
stöd.
2. Verksamhetens finansieras via stimulansmedel, 74 878 kronor år ett
och 119 688 kronor år 2.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands läns landsting tillhör ett av två landsting där det inte finns något
Geriatriskt stöd eller Geriatrisk Enhet.
Länet består av (2012) 126 201 inv., varav 27 935 inv. är 65 år och äldre,
vilket motsvarar ca 22% av länets befolkning, eller var 4-5:e invånare.
I Ledningskrafts Strategi och handlingsplan ”Bättre liv för sjuka äldre”, finns
uppdraget att ta fram förslag på aktiviteter för ett Geriatriskt stöd i länet. En
kartläggning av behovet har genomförts.
Kartläggningen visar att det geriatriska stödet behövs som ett
kompetenscentrum i arbetet med metodutveckling, strukturer och
utbildningsinsatser i länet. En sådan spetskompetens kan vara till stöd för
väldigt många verksamheter och bidra till ökad kunskap i hela länet. Ett
geriatriskt stöd behövs även i det strategiska arbetet t.ex. i planering och i
samspel mellan olika huvudmän. De kan bidra till att tydliggöra processen
för patienter .
Ett geriatriskt stöd fyller även en konsultativ funktion ut mot
verksamheterna, både slutenvård, primärvård och kommunerna. Stödet kan
bestå av att vara dialogpartner och även bidra med kortare
utredningsperioder och åtgärder för de mest komplexa fallen.
Det har framkommit att det är viktigt att knyta psykiatrin och dess
psykogeriatriska kompetens till teamet.
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§ 52 (forts)

Dnr 2014-000067

Förslag angående geriatriskt stöd

Sammantaget, från Kartläggningen Geriatriskt team, framkommer behov av
samverkan för en sammanhållen vård och omsorg kring gruppen ”de mest
sjuka äldre” som t.ex. att vidareutveckla och arbeta konstruktivt med
samverkansformer mellan kommuner och primärvård.
Det Geriatriska stödet gör skillnad, det blir en viktig ”pusselbit” tillsammans
med och mellan olika verksamheter och huvudmän i det fortsatta arbetet för
Karin och Karl.
Underlag för beslut
Uppdragsförslag Geriatriskt stöd
Tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2014
_____
Kopia till
Lena Hallqvist, Regionförbundet
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§ 53

Dnr 2014-000068

Förslag om beslut att påbörja arbeta med övergång till
digitala trygghetslarm
Socialnämndens beslut
1. påbörja processen om ”trygghet, service och delaktighet i hemmet” samt
att övergå till digital teknik, där det är möjligt, för trygghetslarmen och
därmed kunna utnyttja nuvarande och kommande möjligheter för ökad
trygghet, service och delaktighet i hemmet.
2. nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för
finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa.
3. nämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa den framtagna,
långsiktiga planen för socialnämnden.
_____________________________________________________________
Protokollsanteckning
Sture Marklund, V, lämnar följande protokollsanteckning:
Införande av diverse digitala/tekniska system inom vård/omsorg kan införas
om de utgör hjälpmedel för personalen samt är efterfrågade av de äldre. Ej
primärt för att ersätta personal. Mycket tydliga avgränsade projekt under
införandet. Ska utvärderas och informeras ut till berörd personal.
Personalutbildning måste prioriteras.
_____
Bakgrund
Hans Mesch, projektsamordnare för eHälsa, informerar om arbetet med
övergång till digitala tryghetslarm.
Som ett led i arbetet att förbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten har
regeringen och SKL gjort årliga överenskommelser, med början 2010, om
”Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”.
Syftet med dessa överenskommelser har varit att skapa nytta för invånare,
personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och
processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. Kopplat till varje
överenskommelse har regeringen via SKL utbetalt stimulansmedel för
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definierade användningsområden och mål. En betydande del av
överenskommelsen rör kommunernas arbete med eHälsa, som också syftar
till att uppnå målen i den Digitala agendan.
Nya överenskommelser har sedan dess gjorts årligen. Även för 2014 finns
möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att
fortsätta bedriva det gemensamma utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt.
Stimulansmedlen som kan sökas utgör för kommunerna i Jämtlands län
tillsammans 1,22 miljoner för verksamhetsutveckling genom gemensamma
projekt, och för samordnare 304 tkr. Stimulansbidraget ska användas till
projekt och aktiviteter i länet i syfte att nå samtliga mål för den nationella
överenskommelsen.
Målen för satsningen 2014, som är en fortsättning på satsningen för 2013, är
att öka:






Justerandes sign

användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och
underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheten.
andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till
säker roll- och behörighetsidentifikation
andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera
och komma åt information mobilt
användningen av Nationell Patient Översikt, både kunna ta del av och
tillgängliggöra information
andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm
som kommunen beviljar och fatta beslut om att utarbeta en långsiktig
plan för övergång till digitala trygghetslarm och därmed förbättrade
möjligheter till en ökad trygghets och service i hemmet.
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Aktuellt
Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till
detta är många, men en allt bättre bostadsstandard med moderna
bekvämligheter har starkt bidragit till denna utveckling. Väl fungerande
hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm har också varit viktiga
förutsättningar för kvarboende.
Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicin-tekniska
landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo
kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren.
Redan i dag finns t.ex. e-hemtjänst på natten med nattkamera, mikrofon och
sensorer som alternativ till att nattpatrullen kommer hem för att kontrollera
att allt är OK. Den enskilde blir inte störd på natten och kommunen kan
spara på personalinsatser. Detta är bara ett exempel som gör det bättre för
den enskilde samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Robotar för
hemmabruk, kognitiv terapi, blodtrycksmätning, minnesträning via internet
är andra exempel som kommer underlätta livet för gamla och
funktionshindrade att bo kvar hemma. Internationellt pågår ett intensivt
forsknings- och innovationsarbete som enligt många bedömare pekar på en
omfattande förändring av vården och omsorgen.
Parallellt med denna utveckling sker en snabb övergång från analog telefoni
via koppartråd till digital telefoni via IP eller mobiltelefoni. I nya hus som
byggs kommer inte koppartråd finnas och i glesa delar av landet stängs den
analoga telefonin ner. Detta innebär att det uppstår problem med
trygghetslarmen. Det går nämligen inte att blanda analog och digital teknik i
larmkedjan. Problemet uppmärksammades nyligen av Uppdrag Granskning
på SVT.
Detta innebär att det är angeläget för landets samtliga kommuner att så snart
som möjligt byta dagens analoga utrustning i hemmen och se till att även
larmmottagningen blir digital. Detta är förenat med en icke obetydlig
kostnad varför man inte kan förutsätta att skiftet kan ske i år i samtliga
kommuner. Men samtidigt är det viktigt att peka på de möjligheter som bytet
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till digital teknik innebär på sikt både för den enskilde och kommunerna.
Kostnaden följs av möjligheter till ökad trygghet, bättre service och vård för
den enskilde och effektiviseringsmöjligheter för kommunen.
Detta är bakgrunden till ett av grundkraven för att få del av stimulansmedlen
i årets överenskommelse. Där står bl.a. att varje kommun i länet visar ett
beslut från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja processen om
”trygghet, service och delaktighet i hemmet” samt att övergå till digital
teknik för trygghetslarmen och därmed kunna utnyttja nuvarande och
kommande möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet.
I detta ingår att berörda medarbetare i socialtjänsten och hemsjukvården ska
ha tillgång till säker roll- och behörighetsindentifikation som ger möjlighet
att dokumentera mobilt och komma åt information på enkelt sätt. Det ingår
även att införa mobil dokumentation i socialtjänsten, så att medarbetarna kan
dokumentera på plats hemma hos brukarna och även komma åt relevant
information där- genom surfplattor, mobiltelefoner och andra tekniska
hjälpmedel.
Därefter ska man i varje kommun ta fram en långsiktig plan för finansiering,
organisation och samverkan inom eHälsaområdet. Utvecklingen av eHälsa
ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten
och med regionala stödstrukturer för en evidensbaserad praktik i
socialtjänsten.
De två övriga grundkraven är att länet presenterar en konkret projektplan för
de målområden som man avser satsa på, med namngivna deltagande
kommuner, samt en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren.
Grundkraven ska vara uppfyllda senast den 31 mars 2014
Regionförbundet i Jämtlands län som bidragsmottagare, föreslår att berörda
nämnder/styrelser i Jämtlands läns kommuner beslutar enligt förslag.
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Förslag om beslut att påbörja arbeta med övergång till
digitala trygghetslarm
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2014
Överenskommelse för år 2014 mellan staten och SKL ”Stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten”
_____
Kopia till
Hans Mesch, Regionförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-18
Socialnämnden

§ 54

Dnr 2014-000070

Lönenivåer för feriepraktikanter 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Cristine Persson informerar om att det finns ett förslag om att höja
lönenivåerna för feriepraktikanter 2014. Förslaget innebär att lönen ska vara
58 kronor per timme för de som ska praktisera inom vård, omsorg och
förskola. För de som praktiserar inom övrig kommunal verksamhet samt
företag och föreningar föreslås lönen vara 53 kronor per timme. Förslaget
ryms inom budget. Det är personalchefen som har delegation att besluta om
feriepraktikanternas löner.
_____
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Dnr 2014-000069

Fullmakt för Regionförbundet angående
överenskommelse om hälsoavtal mm för nyanlända
invandrare 0 - 17 år
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden, Krokoms kommun lämnar fullmakt till
Regionförbundet att för kommunens del teckna en överenskommelse
med Landstinget enligt lämnat förslag till och med den 31 december
2015 som avser hälsosamtal, provtagningar samt
hälsoundersökningar för nyanlända invandrare 0 – 17 år.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Under år 2011 fattade kommunerna i länet och Landstinget en
överenskommelse som avser hälsosamtal inklusive provtagningar samt
hälsoundersökningar. Överenskommelsen är giltig fram till den 31 december
2013. Enligt överenskommelsen ska en översyn ske årligen i de olika
parternas verksamhet inför tecknande av en ny överenskommelse för 2014.
Frågan har diskuterats med kommunerna och Landstinget. Det har inte
inkommit några synpunkter kring förändring av överenskommelsen.
Förslaget är därför att förlänga överenskommelsen till den 31 december
2015. Primärkommunala nämnden rekommenderar Regionförbundet att för
kommunerna i länet, efter inhämtande av fullmakter, teckna avtal om
förlängning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2014
Överenskommelse kring vissa nyanlända invandrare 0 år – 17 år
_____
Kopia till
Regionförbundet
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Dnr 2014-000008

Socialnämndens uppdragslista 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Följande punkter är klara och stryks.
-

Återremiss Dubbelbemanning för ytterligare utredning

-

Hällebo ska redovisa antalet sjukgymnastträningar

Följande punkter tillkommer:
-

Se över olika begrepp, t ex brukare

-

Se över delegationen när det gäller anhöriganställning

-

Strategisk planering för hur verksamheten ska agera vid
marginalhändelser

_____
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Dnr 2014-000074

Val av ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att välja Jannike Hillding, M, till ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Med anledning av att Anton Moberg, M, avsagt sig uppdraget som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott ska en ny ersättare väljas.
_____
Kopia till
Jannike Hillding
Förtroendemannaregistret
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Dnr 2014-000018

Information
Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Sara Anselmby, tf förvaltningschef informerar om:
-

Hon är från den 3 mars 2014 tf förvaltningschef i avvaktan på dom i
Hovrätten.

-

Ulf Norring arbetar från den 3 mars 2014 direkt underställd
kommunchefen, han kommer att utföra arbetsuppgifter från
socialnämnden, men även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

Cristine Persson, ordförande, informerar om:
- Familjerådgivningen
_____
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Dnr 2014-000006

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
_____________________________________________________________
Sammanfattning
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 1 - 28 februari 2014
Ordförande
Arbetsutskottets beslut 4 mars 2014
Sekretess
Beslut enligt SoL, hemvård, 1 - 28 februari 2014
Biståndshandläggare
Beslut enligt LSS, 1 - 28 februari 2014
LSS-handläggare
Beslut enl SoL och FB, IFO, 1 - 28 februari 2014
Socialsekreterare
Beslut enl SoL och FB, IFO, 1 - 28 februari 2014
1:e socialsekreterare
Faderskapsutredning enl FB 1 - 28 februari 2014
Assistent IFO
Schablonersättningar, 1 - 28 februari 2014
Integrationssamordnare
Beslut enl SoL, 1 - 28 februari 2014
Integrationssamordnare
Beslut enl SoL, IFO, 1 - 28 februari 2014
Ordförande socialnämnd
_____
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Dnr 2014-000001

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Avvikelser HSL och fallskaderapporter som inlämnats under februari 2014
finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-03-18
Socialnämnden

§ 61

Dnr 2014-000002

Anmälan avvikelser SoL 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Avvikelser SoL som inlämnats under februari 2014 finns tillgängliga i pärm
under sammanträdet.
_____
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Dnr 2014-000007

Meddelanden
1. Statistik från Bemanningspoolen.
2. Verksamhetsberättelse POSOM 2013.
3. Informationsbrev från SKL -Sammanhållen vård och omsorg om de
mest sjuka äldre.
4. Verksamhetsplan 2014 –Förenade Care Solbacka, Föllinge hemvård.
5. Protokoll från Boenderåd Solbacka, 25 februari 2014.
6. Minnesanteckningar extra förvaltningschefsmöte 13 februari 2014 –
Regionförbundet.
7. Hantering av ärende om översyn av hjälpmedelspolicyn –Jämtlands
Läns Landsting.
8. Protokoll SVOM 21 februari 2014.
9. Protokoll från Sociala samrådsgruppen, 28 februari 2014.
10. Våld i nära relationer.
11. FoU Jämt, Verksamhetsberättelse 2013
12. Socialstyrelsen –Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter och
allmänna råd om våld i nära relationer.
13. Våld i nära relation Jämtlands län år 2015 – finansieringsförslag.
14. Protokoll från Primärkommunala nämnden, 20 januari 2014.
15. Magisteruppsats MIUN 2013, Sara Comén. Från misstag till
förbättring –avvikelsehantering i hemtjänsten.
16. Protokoll från KPR, 10 februari 2014.
17. IVO –Systematiskt kvalitetsarbete behöver utvecklas.
18. IVO – Kommunikation ett förbättringsområde.
19. IVO – Tillsynsrapport, verksamhetsåret 2013.
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