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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 september 2014
Socialnämnden

§ 114

Dnr 2014-000005

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande
ändringar:
Tillägg:
-

Införande av ÄBIC (Äldres behov i centrum)

-

Remissvar angående svensk standard för kvalitet i äldreomsorgen

-

Åtgärd om stadigvarande tillstånd för Restaurang Drivan

Utgår:
-

Äskande om tilläggsanslag för ombyggnation av socialförvaltningens
lokaler.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 september 2014
Socialnämnden

§ 115

Dnr 2014-000143

Delårsbokslut 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut, januari – juni 2014.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ann-Charlotte Mähler, ekonom, och Sara Anselmby, tf förvaltningschef,
redovisar delårsbokslut, januari – juni 2014.
Prognosen första halvåret 2014 pekar mot ett underskott på 5,625 Mkr på
årsbasis.
Vårdbehovet ligger på en fortsatt hög nivå inom det ordinära boendet. Inom
de särskilda boendena har i nuläget trycket minskat något och då främst i
Föllinge och Hällebo. Behovet av demensplatser är fortfarande stort.
Budgeten 2014 för köp av service- och omvårdnadstjänster är lagd utifrån en
volym på 81067 beviljade timmar men prognosen visar på en volym på
88905 timmar (exkl. Föllinge) vilket innebär att ca 3,6 mkr saknas i budget
2014.
Hällebo och Blomstergården särskilda boenden, ger i nuläget ett underskott
på 0,245 Mkr vilket är positivt i jämförelse med 2013 då underskottet var
3,195 Mkr.
Individ och familjeomsorgen (IFO) visar på ett överskott på 1,650 Mkr. IFO
adm., Myndighet, Öppna enheten och Integration visar på ett positivt resultat
medan Refugio och Arbetsmarknadsenheten visar på underskott.
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat i jmf mot samma period förra
året.
Antalet anmälningar gällande barn ligger på samma nivå som förra året.
Antalet utredningar har minskat något både vad det gäller barn och vuxna.
Institutionsvård för barn har ökat, medan den har minskat för vuxna.
Familjehemsplaceringar har minskat för både barn och vuxna. Enheten har
ett besparingskrav på att minska placeringskostnaderna med 2 miljoner mot
2013 och just nu pekar prognosen för totala placeringskostnader 2014 på att
minska med 2,8 miljoner jämfört med 2013. Detta tyder på att samarbetet
med Öppna enheten gällande arbetssätt att minska placeringar ger resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 september 2014
Socialnämnden

§ 115 (forts)

Dnr 2014-000143

Delårsbokslut 2014
Beställarenheten visar på ett underskott på 3, 670 Mkr. Driftsentreprenaden i
Föllinge visar på ett underskott på 1,2 Mkr där Särskilda boendet (Solbacka)
visar ett överskott på 1,07 Mkr. Behovet av hemtjänst i det ordinära boendet
har ökat markant vilket ger ett underskott på 2,275 Mkr. Köp av service och
omvårdnadstjänster redovisar ett underskott på 3,365 Mkr (se även diagram
nedan). Försäkringskassans förändrade bedömningskriterier har inneburit att,
LSS ärenden övergått till SoL–ärenden (hemtjänst i assistans liknande
former), vilket också är en bidragande orsak till underskottet.
Biståndshandläggning och administrationen visar på ett överskott på 0,510
Mkr.
Kostnadsutvecklingen för hemtjänsten visar på ett underskott med 5,4 Mkr.
Egenregin har inte uppnått effektivitetsmåttet 68 % kundtid. Vård och
omsorgsbehovet har ökat inom hemtjänsten och speciellt i område Offerdal.
Löneökningar och andra kostnadsökningar har sedan start av LOV ej
kompenserats till verksamheten.
Kommunens hemtjänst (egenregin) erhåller ersättning på samma sätt som
andra leverantörer inom LOV i genomsnitt 430kr/beviljad timme. Emellertid
är förutsättningarna att driva verksamheten, egenregin, inte likvärdig privata
LOV företag.
Kommunens hemtjänst får underordna sig kommunala beslut som inte
privata LOV företag behöver göra. Ett exempel är att kommunens hemtjänst
måste använda fyrhjulsdrivna fordon (överenskommelse med den fackliga
organisationen Kommunal). Ett annat exempel är att kommunen
överenskommet med de fackliga organisationerna en särskild ordning för hur
man ska samverka för utveckling av verksamheten. Denna samverkan kräver
utbildning och möten som medför produktionsbortfall för egenregin som
behöver kompenseras med vikarier som innebär en kostnad som inte LOV
företagen har mm. Grundbemanningen har inte motsvarat behovet fullt ut
vilket innebär kostnadsökningar vid köp från bemanningsenheten samt
inbeordringar.
Stöd och service redovisar ett underskott på 1,100 Mkr. Nytt ärende gällande
personlig assistans som inte är budgeterad och mindre intäkter från
Försäkringskassan bidrar till underskottet.

Justerandes sign
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5(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2 september 2014
Socialnämnden

§ 115 (forts)

Dnr 2014-000143

Delårsbokslut 2014
Det pågår genomgripande förändringsarbeten i verksamheten som redovisas
nedan, och som kan komma att påverka det ekonomiska resultatet både
positivt och negativt vid årets slut.
De förändringar och projekt som pågår och som kommer att ge avtryck både
ekonomiskt och mot våra medborgare vad gäller tillgänglighet, service och
kvalitet är











Justerandes sign

Behovet av service- och omvårdnadstjänster inom ordinärt boende ökar.
Prognosen på årsbasis för 2014 visar på ca 100 000 timmar inkl LOU i
Föllinge.
Utbyggnad av 6 demensplatser på Blomstergården är uppstartat och
beräknas färdigt under hösten 2014.
Behovet av familjehem, institutionsvård samt missbruksvård har minskat
något medan försörjningsstödet har ökat i jämförelse med föregående år
(IFO).
Kostnadsreduceringar med 4,300 Mkr enligt fastställd besparingsplan för
2014
LOV (lag om valfrihetssystem). Pågår ett fortsatt implementering och
omställningsarbete inom förvaltningen. Positivt är det intresse som visas
externt. I nuläget har vi sju externa leverantörer totalt inom service och
omvårdnad.
E-hälsa för vård och omsorg. Länsgemensamt projekt som koordineras
från Regionförbundet och där Krokoms kommun är en av intressenterna.
Pågår till och med 2015.
Fortsatt arbete med införandet av välfärdsteknologin inom vård och
omsorg
Arbetet med ändamålsenliga lokaler som möjliggör en större flexibilitet,
tillgänglighet och service för våra medborgare är försenat .
Nya reformen och föreskriften från Social styrelsen som kommer att
gälla from 2015. Det innebär att vi måste höja personaltätheten på våra
särskilda boenden, inom demensvården och eventuellt
myndighetsutövningen för att få den kvalitetsnivå och motsvara de krav
som reformen innebär. En utökning med personaltätheten med 0,1 på
våra boenden medför en ökad personalkostnad med 8,370 Mkr.

Utdragsbestyrkande
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§ 115 (forts)

Dnr 2014-000143

Delårsbokslut 2014










Ohälsotalet första halvåret 2014 var 9,56 % (samma period 2013 var det
7,12 %), målet 2014 är 6 %.
Fortsatt bred kompetensutvecklingsinsats för vår vårdpersonal som idag
inte har undersköterskebehörighet.
Rekrytering av beställarchef pågår
Två projekt avslutas vid halvårsskiftet, Solaris och Plugin
Förstudie via ESF pågår. Målet är att samla in kunskap om vad
arbetsgivarna behöver för att anställa grupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
I samarbetet med Arbetsförmedlingen har 43 personer varit aktiva i
arbetsträning, sysselsättningsfasen och OSA anställningar.
288 ungdomar har erbjudits feriepraktik
Värdegrund och värdighetsgarantier implementerat med långsiktigt
hållbara rutiner.
Revidering av äldreomsorgsplan pågår

Underlag för beslut
Delårsrapport 2014
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 19 augusti 2014, § 29
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2 september 2014
Socialnämnden

§ 116

Dnr 2014-000075

Ekonomisk uppföljning 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen efter 8
månader 2014 med föreslagna åtgärder.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ann-Charlotte Mähler, ekonom, redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter 8 månader 2014. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett
underskott med 6,44 Mkr, och fördelar sig:
Soc adm

1 370 Tkr

Positiva resultat visar administrationen, extra insatser och inventarier.
Nämnden, nämndsekreterare, familjerådgivningen och verksamhetsköp
redovisar underskott.
Individ- och familjeomsorgen

1 000 Tkr

IFO adm., Myndighet, Öppna enheten och Integration visar på ett positivt
resultat medan Refugio och Arbetsmarknadsenheten visar på underskott.
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat i jmf mot samma period förra
året.
Antalet anmälningar gällande barn ligger på samma nivå som förra året.
Antalet utredningar har minskat något både vad det gäller barn och vuxna.
Institutionsvård för barn har ökat, medan den har minskat för vuxna.
Familjehemsplaceringar har minskat för både barn och vuxna. Enheten har
ett besparingskrav på att minska placeringskostnaderna med 2 miljoner mot
2013.
Stöd och Service

- 1 370 Mkr

Nytt ärende gällande personlig assistans som inte är budgeterad och mindre
intäkter från Försäkringskassan bidrar till underskottet med 0,640 Mkr. Ett
nytt beslut om placering är inte budgeterat och kostnaderna för timvikarier är
lågt budgeterade.

Justerandes sign
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§ 116 (forts)

Dnr 2014-000075

Ekonomisk uppföljning 2014
Leg personal

360 Tkr

Högre intäkter än budgeterat
Hemtjänsten egen regi

- 5 510 Tkr

Egenregin har inte uppnått effektivitetsmåttet 68 % kundtid. Vård och
omsorgsbehovet har ökat inom hemtjänsten och speciellt i område Offerdal.
Löneökningar och andra pålagor har sedan start av LOV ej kompenserats till
verksamheten. Bemanningen har inte motsvarat behovet fullt ut vilket
innebär kostnadsökningar vid köp från bemanningsenheten samt
inbeordringar. Fortsatt arbete med översyn av olika datasystem och rutiner.
Optimera planering och personalbehov mot insatstimmar. En handlingsplan
är upprättad.
Särskilda boenden

290 Tkr

Hällebo och Blomstergården visar i nuläget ett överskott på 0,290 Mkr vilket
är positivt i jämförelse med 2013 då underskottet var 3,195 Mkr.
Hällebo: I personalbudget saknas 600 tkr för förändring från 3+3 till
tvättstugeschema. Hög sjukfrånvaro i maj (vinterkräksjuka) och kostnader
för introduktion av semestervikarier. Flexibel personalbemanning utifrån
behov.
Blomstergården: Minskat behov av extra personal. Kostnader för
introduktion av semestervikarier. Flexibel personalbemanning utifrån behov.
Bemanningspoolen

-

40 Tkr

Beställarenheten

- 3 665 Tkr

Vårdbehovet ligger på en fortsatt hög nivå inom det ordinära boendet. Inom
de särskilda boendena har i nuläget trycket minskat något och då främst i
Föllinge och Hällebo. Behovet av demensplatser är fortfarande stort.
Budgeten 2014 för köp av service- och omvårdnadstjänster är lagd utifrån en
volym på 81067 beviljade timmar men prognosen visar på en volym på
88905 timmar (exkl. Föllinge) vilket innebär att ca 3,6 mkr saknas i budget
2014.
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§ 116 (forts)

Dnr 2014-000075

Ekonomisk uppföljning 2014
Driftsentreprenaden i Föllinge visar på ett underskott på ca 1,2 Mkr där
Särskilda boendet (Solbacka) visar ett överskott på 0,955 Mkr. Behovet av
hemtjänst i det ordinära boendet har ökat markant vilket ger ett underskott på
2,390 Mkr.
Köp av service och omvårdnadstjänster redovisar ett underskott på 3,4 Mkr.
Biståndshandläggning och administrationen visar på ett överskott på 0,510
Mkr.
Projekt

1 125 Tkr

Högre intäkter än beräknat.
Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning 2014
_____

Justerandes sign
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2 september 2014
Socialnämnden

§ 117

Dnr 2014-000152

Införande av ÄBIC (Äldres behov i centrum)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att delegera till socialnämndens arbetsutskott att
besluta om ett eventuellt införande av ÄBIC.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2014 att uppdra till
socialnämnden att undersöka förutsättningarna för att införa Äldres behov i
centrum (ÄBIC) under 2015.
År 2013 introducerades arbetssättet ÄBIC som innebär strukturerad
dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell
klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70
miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1
oktober 2014 fattat beslut om att införa Äldres behov i centrum (ÄBIC) i
kommunen.
Statsbidraget betalas ut retroaktivt till de kommuner som uppfyller
prestationskraven. Beslutet om att införa ÄBIC i kommunen är ett
inkluderingskriterium. Av ansökan om statsbidrag ska det framgå att beslutet
har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad
delegationsordning.
Utbildningen som avses är den ÄBIC-utbildning som Socialstyrelsen har
tillhandahållit sedan 2013. Den vänder sig till av kommunen utsedda lokala
processledare och omfattar två steg, totalt fyra dagar. Till kvalifikationskraven
hör att processledaren har påbörjat och slutfört utbildningen under 2013 eller
2014 dock senast den 21 november 2014. Statsbidraget kan beviljas för högst
två processledare per kommun .
Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som
introducerar införandet av ÄBIC inom äldreomsorgen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 1 september 2014.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 118

Dnr 2014-000125

Rapport angående utveckling av vård och omsorg
avseende anhörigas delaktighet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för rapporten.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Sara Comén, verksamhetscontroller, lämnar en läges rapport över hur arbetet
avseende anhörigas delaktighet bedrivs.
Sara har träffat biståndshandläggare och verksamhetschef för Vård och
Omsorg för att finna kopplingar till Äldreomsorgsplanen, vikten av
kontaktmannaskap och hur det är möjligt att sätta sig in i anhörigas situation
Inom särskilt boende har man anhörigträffar en gång per år, där deltar
boende, anhöriga, chef och personal. Skriftlig information finns efter
träffarna. Diskussioner förs om anhörigträffar ska arrangeras två gånger per
år eller om temakvällar ska arrangeras.
Utredning pågår för att se om man kan bjuda in anhöriga till personer med
hemtjänst.
Boende-/brukarråd är angeläget.
_____

Justerandes sign
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§ 119

Dnr 2014-000148

Ersättning till stödfamiljer: arvode kan vid behov
ersättas av lön
Socialnämndens beslut
Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningschefen för ytterligare
utredning.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Gabriella Gustafsson, kurator vid Stöd och service, föreslår att arvode till
stödfamiljer ska kunna ersättas av lön vid behov.
Rekrytering av stödfamiljer har de senaste åren försvårats. De
uppdragstagare som är intresserade tar ej uppdragen med anledning av att
arvodet för uppdraget ej kompenserar arbetsinsatsen. Flera kommuner har
utifrån denna problematik erhållit ett politisk beslut att vid behov ersätta
arvodet med lön.
Vid ej verkställt beslut kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrka att
kommunen ska betala en särskild avgift.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 17 juli 2014
_____
Kopia till
Gabriella Gustafsson, kurator
Sara Anselmby, tf förvaltningschef

Justerandes sign
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Socialnämnden

§ 120

Dnr 2014-000153

Åtgärd om stadigvarande tillstånd för Campingen
Åkersjörn AB, Resturang Drivan
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden meddelar Campingen Åkersjön AB, en erinran enligt
Alkohollagen 9 kap 17 § och att de får fortsatt stadigvarande
serveringstillstånd enligt Alkohollagen 8 kap 2 §.
2. Socialnämnden villkorar Campingen Åkersjöns tillstånd. Villkoret är
att det bör vara minst två förordnade ordningsvakter vid speciella
tillfällen då man förväntar sig ett högt tryck på restaurangen av
väldigt många gäster.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Alkoholhandläggare Sara Larsson föredrar ärendet.
Polisens krogtillsyn den 24 januari 2014 visade på ett antal brister.
Vid uppföljande tillsyn av polisen den 25 januari 2015 var det bättre, men
inte tillfredsställande.
Vid kommunens tillsyn den 31 mars 2014 var det god ordning och nykterhet
i lokalerna. Alkoholhandläggaren och tillståndshavaren förde en diskussion
om de brister som polisen angett. Tillståndshavaren förstod allvaret och
lovade att se till att bristerna inte upprepas och att räddningstjänstens villkor
om brandsäkerhet följs.
Alkoholhandläggaren bedömer att tillståndshavaren har tagit till sig
informationen och insett allvaret i det hela. Vid tidigare tillsyn har det varit
god ordning och nykterhet.
Då bristerna var ganska många och allvarliga både ur Alkohollagens
synvinkel och ur brandsäkerhetssynpunkt bedömer utredaren att Camping
Åkersjön AB bör meddelas erinran.

Justerandes sign
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Socialnämnden

§ 120 (forts)

Dnr 2014-000153

Åtgärd om stadigvarande tillstånd för Campingen
Åkersjörn AB, Resturang Drivan
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2014
Tjänstemannautredning
Planritning
Räddningstjänstens yttrande den 26 augusti 2009
Skattverkets skrivelse angående undantag från att föra personalliggare
_____
Kopia till
Campingen Åkersjön AB
Sara Larsson, alkoholhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 121 (forts)

Dnr 2014-000149

Yttrande angående revisionsrapport "Granskning av
kommunens flyktingmottagande"
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till förvaltningschefen
att ta med föreslaget yttrande till kommunstyrelsens beredning.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Helena Westin, Verksamhetschef IFO, redovisar förslag till yttrande
angående revisionsrapporten ”Granskning av kommunens
flyktingverksamhet”. Revisorerna önskar svar och eventuella synpunkter
från kommunstyrelsen och socialnämnden senast den 15 oktober 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2014
_____
Kopia till
Sara Anselmby, tf förvaltningschef
Helena Westin, verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2 september 2014
Socialnämnden

§ 122

Dnr 2014-000150

Redovisning Sommaren 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Verksamhetscheferna redovisar hur sommaren 2014 varit.
Leg personal: Pia Hernerud informerar om att sommaren varit bra, man har
haft bra vikarier och det har nog över lag varit lugnare än tidigare somrar.
Vård och omsorg: Monica Göransson informerar om att när det gäller
hemtjänsten i Krokom så har det varit bra vikarier och få inbeordringar av
tillsvidareanställd personal. En avvikelse när det gäller matdistribution. Nu
har rutiner upprättats tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen så att
avvikelser angående matdistribution ska minimeras. Vid hemtjänsten i
Nälden och Offerdal har det också fungerat bra. I Offerdal har behoven ökat
och det har varit svårt att rekrytera undersköterskor.
Även på Blomstergården/Orion och nattpatrullen har sommaren varit bra,
med bra vikarier, låg sjukfrånvaro och få extra ledigheter utöver
sommarsemestern. En avvikelse har inträffat.
Vid Hällebo har det varit lite jobbigare bland annat på grund av brist på
vikarier, sjukskrivningar och att en del personal slutat, vilket har gett hög
belastning på ordinarie personal med en del inbeordringar.
Det har även varit en del omsättning på enhetschefer under sommaren.
Bemanningspoolen: Gudrun Olofsson rapporterar om att Bemanningspoolen
flyttat på grund av arbetsmiljöproblem i tidigare lokaler. Det har varit ett
stort vikariebehov och en del extra turer och extra ledigheter. Den största
delen av vikariebehov har lösts och samarbetet med enhetscheferna har
fungerat bättre än sommaren 2013.
Individ- och familjeomsorgen: Helena Westin rapporterar om att det varit en
lugn sommar och man har haft två sommarvikarier anställda som
socialsekreterare. Öppna enheten flyttade i juli, det var sjunde flytten på 2 ½
år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000150

Redovisning Sommaren 2014
LSS: Stöd och Service har haft bra vikarier i sommar och verksamheten har
under sommaren fungerat relativt väl. En ny enhetschef har rekryterats.
Personal och brukare deltog tillsammans i Sankt Olofsloppet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Dnr 2014-000144

Utse en arbetsgrupp för remissvar angående svensk
standard för kvalitet i äldreomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att delegera till socialnämndens arbetsutskott att
lämna remissvar. Socialnämndens ledamöter kan skicka in synpunkter senast
kvällen den 16 september 2014.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den svenska kommittén SIS/TK 572, Kvalitet i äldreboende samt SIS/TK
573 Kvalitet i hemtjänst, har utarbetat ett förslag till svensk nationell
standard för kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för
äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Avsikten är att förslaget ska fastställas och ges ut som svensk standard. Den
slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma att avvika från förslaget
beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen.
För att kunna fastställas som svensk standard ska standarden vara förenlig
med svensk lagstiftning.Det är viktigt att berörda svenska myndigheter
klarlägger om förslaget är förenligt med svensk lagstiftning.
Svaren på denna remiss kommer att utgöra underlag för kommitténs beslut.
Standardens omfattning:
Denna standard anger krav på levererade tjänster till äldre med omfattande
biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende och den syftar till att
säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering
genom att utgå från den äldres behov. Standarden är avsedd att användas vid
kvalitetssäkring och utveckling av levererade tjänster samt utgöra underlag
vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, upphandling, utbildning,
tillsyn och certifiering.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Dnr 2014-000018

Förvaltningschefen informerar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen.
_____________________________________________________________
Sara Anselmby, tf förvaltningschef informerar om:
-

HUKI – en metod för ansvarsfördelning

-

Arbetet med förslag till Detaljbudget 2015

-

Jäv

Helena Westin, verksamhetschef IFO, informerar om:
-

Tvångsaviseringar när det gäller ensamkommande flyktingbarn

-

Ava Garden

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Dnr 2014-000047

Uppföljning av brukarnas täckning när det gäller
trygghetslarm
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för rapporten och uppdrar till förvaltningschefen att se
över och ge förslag på stödfunktion för larm mm.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Michael Fredriksson, enhetschef hemtjänst, redovisar en uppföljning när det
gäller täckning för brukarnas larm. Michael och Kenneth Österberg har tagit
fram rutiner för trygghetslarm i Krokoms kommun.
Verksamheten har reservlarm att använda vid behov och de gör
tillsynsbesök. Om många larm slås ut samtidigt måste verksamheten
prioritera. Larmrapport från Tunstall kommer dagligen.
Telia stänger ned på vissa orter och där ersätts med GSM-larm.
LOV-utförare hämtar larm hos kommunen.
En stödfunktion för de tekniska bitarna när det gäller bl a trygghetslarm
saknas. Idag utförs dessa uppgifter av personal som arbetar med vård och
omsorg.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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:
-

Hur ta vara på tankar, idéer, kreativitet hos anhöriga

-

I Kunskap till praktik ta med problem som kan uppstå vid Gastric by
pass

-

Ta fram en mer detaljerad redovisning angående tilläggsanslag

-

Redigera och komplettera Delårsrapport

-

Föra in åtgärder i den ekonomiska uppföljningen

Följande punkt tillkommer:
-

Se över och ge förslag på stödfunktion gällande systemstöd i vårdoch omsorgsverksamheten.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000001

Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2014
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Avvikelserapporter och fallskaderapporter som inkommit sedan
socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under
sammanträdet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000006

Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
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 – 31 maj 2014
Sekretess
Beslut enligt SoL, hemvård, 1/6– 31/7 2014
Beslut enligt LSS, 1/6– 31/7 2014
Beslut enl SoL och FB, IFO, 1/6– 31/7 2014
Beslut enl SoL och FB, IFO, 1/6– 31/7 2014
Faderskapsutredning enl FB 1/6– 31/7 2014
Schablonersättningar, 1/6– 31/7 2014
Beslut enl SoL, 1/6– 31/7 2014
Beslut enl SoL, IFO, 1/6– 31/7 2014
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ordförande
Biståndshandläggare
LSS-handläggare
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Assistent IFO
Integrationssamordnare
Integrationssamordnare
Ordförande socialnämnd
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Dnr 2014-000155

Övrigt
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar IOGT/NTO för ett bra arbete som förening samt för
ett bra samtal och information under lunchen.
_____
Kopia till
IOGT/NTO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000007

Meddelanden
Socialnämndens beslut
1. Statistik från Bemanningspoolen.
2. Protokollsutdrag från Östersunds kommun, socialnämnden den 27
augusti 2014, § 90, Familjehemscentrum i Jämtlands län.
3. Regionförbundet inbjuder till föreläsningen Recept för en god
äldreomsorg, den 30 september 2014 i Östersund.
4. Informations- och prognosbrev från Länsstyrelserna,
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen
5. Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 13 augusti 2014.
6. Information från Länsstyrelsen ”Ny ersättning för att underlätta
bosättning”.
7. Regionförbundet: Utveckling av evidensbaserad praktik inom
området personer med funktionsnedsättning, Strategi och
handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015.
8. Kommunfullmäktige, § 65, den 10 juni 2014, Budget 2015, plan
2016-2017.
9. Kommunfullmäktige, § 87, Motion – Digital utrustning.
10. Kommunfullmäktige, § 82, Motion – Policy för arbetskläder i
krokoms kommun.
11. IVOs beslut angående klagomål om bemanning vid boende, Krokoms
kommun
12. Rapport från Lanstinget angående utskrivningsklara patienter.
13. IVOs beslut angående Tillsyn av tillståndspliktig verksamhet vid
LiBo Care Norrskenet HVB, Norsjö.
14. Migrationsverkets information till landets samtliga kommuner om
anvisning av ensamkommande barn – utvidgade möjligheter.
15. IVOs beslut angående Klagomål om bemötande vid hemtjänsten,
Krokoms kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000007

Meddelanden
16. Rapport efter utförd kvalitetsmätning av måltidsordning och nattfasta
särskilt boende.
17. Kvartalsrapport till IVO angående ej verkställda beslut SoL och LSS,
andra kvartalet 2014.
18. Skyddsvärnets nyhetsblad den 19 augusti 2014.
19. Nytt om äldre, Information från Socialstyrelsen.
20. Nyhetsbrev, Bättre liv för sjuka äldre, maj 2014.
21. Inbjudan till kursen ”Bristande tillgänglighet som en form av
diskriminering, i Stockholm vid fyra tillfällen under hösten 2014.
22. Inbjudan till konferensen ”Kultur är hälsa” i Åre den 2-3 oktober
2014.
23. Inbjudan till kursen ”Nya dokumentationsföreskrifter från 1 januari
2015 – så påverkas socialtjänsten och LSS, i Stockholm den 20
oktober 2014.
24. Inbjudan till IVO-dagen i Umeå den 15 oktober 2014.
25. Inbjudan till kurs ”kvalitetsarbete och ledningssystem – hur ska
kommunen möta kraven i Socialstyrelsens föreskrifter?, i göteborg
den 15 oktober 2014.
26. Aktuellt kursutbud hos Regionförbundet Jämtlands län, hösten 2014.
27. Inbjudan till ”Salutogent synsätt i äldreomsorgen” den 2 oktober
2014 i Emmaboda.
28. Inbjudan till seminarium ”Trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik” i Östersund den 25 september 2014.
29. Framtidsdagen den 15 december 2014, Mål för gemensam hälso- och
sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014 – 2025 i Östersund.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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