Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(20)

Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden
Allmänna ärenden
Plats och tid

Almdalen, tisdag den 20 maj 2014 kl 08.15 – 17.30

Beslutande

Ledamöter

Cristine Persson, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M, del av §§ 82-96
Christer Toft, S
May Johansson, C
Jannike Hillding, M
Marianne Hallsten, Mp
Lena Persson, Kd,
Anki Syversen, S
Yvonne Roswall, S, del av §§ 82 - 96
Karin Juleshaug, S
Sture Marklund, V

Övriga närvarande

Sara Anselmby, tf förvaltningschef
Eva Wörlén, sekreterare
Sara Comén, verksamhetscontroller, § 87

Justerare

Sture Marklund

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom, den 28 maj 2014

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Eva Wörlén
Ordförande
Cristine Persson
Justerare
Sture Marklund

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

20 maj 2014

Datum då anslaget sätts upp

28 maj 2014

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift
Eva Wörlén

Sista dag för överklagan

18 juni 2014
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 82

Dnr 2014-000005

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 83

Dnr 2014-000075

Ekonomisk uppföljning 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen 2014
med föreslagna åtgärder.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ekonom Ann-Charlotte Mähler redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter fyra månader 2014. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett
underskott på 7,565 Mkr och fördelar sig:
Gemensam administration

+ 1 700 tkr

Individ- och familjeomsorgen

+ 1 795 tkr

Överskott på grund av viss sjukfrånvaro, ej tillsatt enhetschef under del av
året, sänkta placeringskostnader och den nya prestationsersättningen. Arbetet
med hemmaplanslösningar pågår.
- 2 035 tkr

Stöd och Service

Underskott på grund av minskade intäkter från Försäkringskassan avseende
personlig assistans och en ny brukare med personlig assistans. För låg budget
för legitimerad personal och timlöner. Inom daglig verksamhet genomförs
personalsammanslagningar när det är möjligt.
Leg personal

+ 270 tkr

Lågt budgeterat för intäkter.
Hemtjänst egen regi

- 3 250 tkr

Underskottet beror bland annat på ökat antal beviljade insatser och att
verksamheten inte nått effektivitetsmåttet 68 % gällande kundtid.
Särskilt boende

- 835 tkr

Hällebo har ej ersatts i budget för övergång från 3+3 systemet till
tvättstugeschema. Hög sjukfrånvaro under mars månad och flera extra vak.
Personalbemanningen är flexibel utifrån behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 83 (forts)

Dnr 2014-000075

Ekonomisk uppföljning 2014
Blomstergården har haft extra personal på grund av boende som är
utåtagerande och många dubbelbemanningar. Det har också varit
överbeläggningar på korttidsplatser. Personalens sjukfrånvaro har varit hög
under mars månad. Personalbemanningen är flexibel utifrån behov. Från
slutet av april tas extra personal på natten bort.
Bemanningspoolen

-

Beställarenheten

- 6 335 tkr

50 tkr

Budget för hemtjänst LOV är beräknad på 81 000 beviljade timmar men
prognosen pekar mot 93 600 timmar. Budget för hemtjänst LOU är beräknad
på 7 500 beviljade timar men prognosen pekar mot 11 300 timmar.
Beställarenhetschef kommer att anställas under året.
Projekt

+ 1 175 tkr

Överskott bland annat på grund av prestationsersättningar för 2013 avseende
Senior Alert och att det är utrett hur mycket som kan faktureras avseende
Solaris.
Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning med orsaker och åtgärder
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 84

Dnr 2014-000024

Överenskommelse om flyktingmottagning 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att den befintliga överenskommelsen mellan Krokoms
kommun och Länsstyrelsen löper i avvaktan på ny lag om ensamkommande
barn samt förfrågan om apt-boende.
________________________________________________________________
Bakgrund
Helena Westin, verksamhetschef IFO, föredrar ärendet.
Länsstyrelsen har en löpande överenskommelse med Krokoms kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått
uppehållstillstånd i Sverige. Överenskommelsen omfattar ett mottagande
av 40-60 utlänningar varav 20 beräknas bosätta sig på egen hand och 40
anvisas på plats genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets
försorg. I mottagandet ingår ensamkommande barn. Den prognos på
asylsökande och beviljade uppehållstillstånd som finns 2014 är väsentligt
högre varför Länsstyrelsen vill omförhandla överenskommelsen. Det nya
förslaget är 80 anvisningsbara platser och 15 -57 anhöriga m fl som
bosätter sig på egen hand.
Flyktingströmmarna kan delas in i fyra kategorier:
De som Sverige hämtar från flyktingläger. De som kommer själva till
Sverige och som är asylsökande. De som kommer hit själva och blivit
beviljade uppehållstillstånd, samt ensamkommande flyktingbarn. Krokoms
kommuns avtal är idag att ta emot 40-60 utlänningar. Arbetsförmedlingen
är den myndighet som sedan 1 december 2010 är ansvarig för integrering
på arbetsmarknaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 84 (forts)

Dnr 2014-000024

Överenskommelse om flyktingmottagning 2014

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2014
Ordförandebeslut daterat den 24 april 2014
Socialnämndens arbetsutskotts beslut, § 17, 6 maj 2014
Socialnämndens beslut, § 37, den 18 februari 2014
Tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2014
Migrationsverkets Förändrade ersättningar för nyanlända med
uppehållstillstånd
Prestationsbaserad ersättning för högt mottagande
Länsstyrelsens skrivelse angående överenskommelse om flyktingmottagning
_____
Kopia till
Mia Krylén, Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 85

Dnr 2014-000106

Äldreomsorgsplan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till Sara Comén,
verksamhetscontroller, att föra en dialog med socialnämndens arbetsutskott
angående det fortsatta arbetet med äldreomsorgsplanen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Verksamhetscontroller Sara Comén redovisar en skiss för hur arbetsgruppen
tänkt att den nya Äldreomsorgsplanen ska lägga upp. Vid socialnämndens
arbetsutskotts sammanträde den 6 maj 2014 gavs möjlighet för
arbetsutskottet, tillika styrgrupp för Äldreomsorgsplanen, att till dagens
sammanträde lämna synpunkter på skissen till Äldreomsorgsplan.
Majoriteten har lämnat in ett förslag där de utgått från Folkhälsoinstitutets
upplägg. Oppositionen kommer att lämna in förslag i slutet av vecka 21.
Skissen har sedan arbetsutskottets möte kompletterats med bland annat
Teknik i vården och personal.
Sara och arbetsgruppen kommer utifrån politikernas synpunkter ta fram ett
förslag som redovisas för arbetsutskottet/styrgruppen vid arbetsutskottets
möte den 11 juni 2014. Efter det lämnas ett förslag ut på remiss, med
svarstid till och med den 11 augusti 2014 så att förslaget kan tas upp vid
arbetsutskottets möte den 19 augusti 2014.
Underlag för beslut
Skiss Äldreomsorgsplan
_____
Kopia till
Sara Comén, verksamhetscontroller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 86

Dnr 2014-000109

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
Torsta Gårdsrestaurang
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lämna Torsta AB, 556892-2420, stadigvarande
serveringstillstånd för Torsta Gårdsrestaurang i enlighet med alkohollagen
(2010:1622) 8 kap 2 §.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Torsta AB har hos Socialnämnden ansökt om stadigvarande tillstånd om att
servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat
serveringsställe i enlighet med Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §.
Ansökan avser servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid
ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året
runt på kvällar och helger då inga gymnasieelever vistas på skolan.
Lokalerna är dimensionerade för maximalt 100 personer.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2014
Tjänstemannautredning daterad den 14 april 2014
_____
Kopia till
Torsta AB
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 87

Dnr 2014-000050

Information om den nya kommunomfattande
översiktsplanen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Paul Loader och Anne Dahlgren informerar om ett förslag till översiktsplan
för Ås. Planen visar ett grönt centrum i Ås med plats för ett äldreboende med
hälsocentral. Planer bygger på att man integrerar djur i centrum och blandar
olika funktioner och olika människor för att bygga ett centrum som sjuder av
liv. De redovisar också visioner när det gäller båthamnen i Ås.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 88

Dnr 2014-000110

Utredning Familjekrafts verksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kristina Wallner, enhetschef Öppna enheten, informerar om Familjekrafts
verksamheter och statistik för 2012 och 2013.
Familjekraft startade som ett projekt för familjbehandling den 1 november
2005 och blev en ordinarie verksamhet under 2007. Tre personer arbetar i
Familjekraft.
Familjekraft arbetar förutom med familjebehandling med bland annat
samarbetssamtal, ungdomstjänst, samhällstjänst, medling och Repuls.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 89

Dnr 2014-000111

Information om projektet Den goda maten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Mats Danielsson, verksamhetschef Stöd och Service, informerar om
projektet ”Den goda maten”.
Projektet ”Den goda maten” är genomfört på ett LSS-boende för äldre
funktionsnedsatta. Syftet med projektet var att få en ökad kunskap inom kost
och näringslära och ett mer pedagogiskt arbetssätt hos medarbetarna, kunna
stödja de boende i gruppbostaden till mer hälsosamma kostvanor med tanke
på ett gott åldrande för de boende samt utveckla naturliga fysiska aktiviteter i
syfte att skapa ett mer innehållsrik och meningsfull vardag. Projektet
genomfördes i samarbete med FoU Jämt. Projektet bedrevs under perioden
januari-oktober 2013.
Projektet har genererat ökad tillgång av bättre kost för de boende samtidigt
upplever de mer harmoni och gemenskap mellan varandra, både boende och
medarbetarna. Arbetet med att göra de boende mer delaktiga i sin vardag för
ökad självständighet fortgår. Kunskap och medvetenhet har ökat hos
arbetsgruppen om vilken betydelse det egna förhållningssättet har gentemot
de boende. Gemensamma stunder för reflektion har utvecklat en vilja hos
dem att finna lösningar på de etiska problem som uppstår i arbetet i
förhållande att arbeta för ökad självständighet. Framförallt har arbetsgruppen
kommit fram till att för de äldre funktionsnedsatta som till största delen av
sitt liv varit beroende av sin närmsta omgivning är det små förändringar i
arbetssättet som kan göra stor skillnad för att skapa en mer meningsfull
vardag.
Det är önskvärt att utvecklingsarbetet – som stöd för fortsatt utveckling
implementeras till övrig verksamhet. Ett arbetssätt som främjar
självbestämmande och som ger målgruppen det stöd de behöver för att bland
annat hitta goda kostvanor är nödvändigt. Ett sådant arbetssätt innefattar en
utveckling av den enskildes självständighet genom delaktighet utifrån
individuella förmågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 89 (forts)

Dnr 2014-000111

Information om projektet Den goda maten
Slutsatsen i projektet blir att genom detta projekt har personalen på
gruppboendet Solsidan fått tillgång till kunskap och reflektion som genererar
en ökad kvalitet på kosten samtidigt som det arbetats fram ett arbetssätt som
skapar möjlighet till ökad delaktighet och en mer meningsfull vardag för de
boende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2014
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 90

Dnr 2014-000009

Socialnämndens målarbete
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen och uppdrar till socialförvaltningen:
1. Redovisa hur man inom särskilt boende arbetar med det
rehabiliterande förhållningssättet.
2. Undersöka resultat bakåt i tiden, vilka insatser som kan härledas till
redovisat resultat, vilka insatser som gjorts och när insatserna kan
beräknas göra verkan för resultaten.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller, redovisar Socialstyrelsens
brukarundersökningar vid hemtjänsten och särskilt boende.
Undersökningarna genomfördes i maj – juni 2013 och är en kartläggning av
de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Undersökningen är den första
som genomförts så att resultatet kan återföras på verksamhetsnivå.
Inom hemtjänsten, svarade ca 70 % av de tillfrågade i riket. I Krokoms
kommun var andelen svarande mellan 60 och 80 %.
När det gäller särskilt boende svarade 56,7 % av de tillfrågade i riket.
Andelen svarande i Krokoms kommun var mellan 40 och 60 %.
Resultatet visar att det finns områden som bör analyseras vidare och bland
annat se över vilka insatser som gjorts och vad de insatserna har lett till.
Underlag för beslut
Verksamhetsresultat för särskilt boende 2013
Verksamhetsresultat för hemtjänsten 2013
_____
Kopia till
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 91

Dnr 2014-000018

Förvaltningschefen informerar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för redovisningen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Sara Anselmby, tf förvaltningschef, redovisar
Den preliminära planeringen för arbetet med detaljbudget 2015:
Juni

Augusti

September Oktober

Kommunstyrelsen
Socialnämnd

November
19 nov

24 juni

Arbetsutskott

2 sept
20 aug

Sosam

18 juni

Soc lgr

4 juni

15-16 okt

23 sept
24 sept
(17 sept)

25 aug

4 sept

16 sept

12 juni
kommunstyrelsens förslag till direktiv för socialnämnden, bland annat
förenklad biståndsbedömning och ÄBIC (Äldres behov i centrum).
Tre nya RI-mål:
-

Senior Alert (munhälsa, sår, nutrition och fallolyckor)

-

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda inom LSS

-

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda inom IFO

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 92

Dnr 2014-000008

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

Utredning av Familjekrafts verksamhet.

-

Yttrande angående motion om Digital utrustning, återremiss från kf.

-

Information om projektet Den goda maten

-

Avtal flyktingmottagning

Följande punkter tillkommer:
-

Redovisa hur man inom särskilt boende arbetar med det
rehabiliterande förhållningssättet.

-

Undersöka resultat bakåt i tiden, vilka insatser som kan härledas till
redovisat resultat, vilka insatser som gjorts och när insatserna kan
beräknas göra verkan för resultaten.

-

IFO ska komma med förslag på åtgärder utifrån IVOs
verksamhetstillsyn den 14 april 2014. Redovisas i
delegationspärmen.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 93

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 april 2014
finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 94

Dnr 2014-000002

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 95

Dnr 2014-000006

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande
och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning.
Besluten ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att
socialnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Socialnämnden delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Alkoholtillstånd, 1 – 30 april 2014
Ordförande
Arbetsutskottets beslut den 6 maj 2014
Arbetsutskottet
Sekretess
Beslut enligt SoL, hemvård, 1 – 30 april 2014
Biståndshandläggare
Beslut enligt LSS, 1 – 30 april 2014
LSS-handläggare
Beslut enl SoL och FB, IFO, 1 – 30 april 2014
Socialsekreterare
Beslut enl SoL och FB, IFO, 1 – 30 april 2014
1:e socialsekreterare
Faderskapsutredning enl FB 1 – 30 april 2014
Assistent IFO
Schablonersättningar, 1 – 30 april 2014
Integrationssamordnare
Beslut enl SoL, 1 – 30 april 2014
Integrationssamordnare
Beslut enl SoL, IFO, 1 – 30 april 2014
Ordförande socialnämnd
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

20 maj 2014
Socialnämnden

§ 96

Dnr 2014-000007

Meddelanden
1. Statistik från Bemanningspoolen
2. Nya rutiner för daglig verksamhet enligt LSS
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21, Ingångsättningstillstånd,
ombyggnad Blomstergården.
4. Årsberättelse 2013, Patientnämnden i Jämtlands län
5. Revisionsrapport ”Uppföljning av revisionsrapporter 2012”
6. IVOs beslut Dnr 8.1.2-5046/2014
7. Verksamhetsberättelse 2013 Familjerådgivningen
8. Kommunfullmäktiges beslut, § 34, 29 april 2014, Revisionsberättelse
med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning för 2013.
9. Kommunfullmäktiges beslut, § 41, 29 april 2014, Tilläggsanslag –
Ombyggnations Blomstergården, Krokom.
10. Regionförbundets inbjudan till föreläsningen ”Recept för god
äldreomsorg”, den 30 september 2014, i Östersund.
11. Nyhetsblad från Skyddsvärnet.
12. Information till länets kommunen angående landstingets planering
inför sommaren 2014.
13. SKLs information angående Ny nationell tjänst för ekonomiskt
bistånd.
14. Slutrapport följeforskning Solaris, med bilagor
15. Plug Ins inbjudan till spridningskonferens den 10 juni i Ås.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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