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Allmänna ärenden
Plats och tid:

Almdalen, Krokom
måndag 26 september 2011, kl 08.15 - 17.00
tisdag 27 september 2011, kl 08.15 – 16.00

Beslutande:

Cristine Persson (C) ordförande
Elisabeth Svensson (M)
Christer Toft (S)
May Johansson (C)
Anton Moberg (M)
Lena Persson (Kd) §§ 115- 130, del av §§ 113 – 114,
Anette Levander (Mp)
Karin Juleshaug (S)
Jessika Svensson (V) §§ 115 -130, del av §§ 113 – 114,
Catarina Andersson (V) tjg ers för Marina Edfeldt (S)
Yvonne Rosvall (S) tjg ers för Anders Frederiksen (S)
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Övriga
deltagande:

Utses att justera:
Justeringens

Ulf Norring, socialchef
Eva Wörlén, sekreterare
Övriga, se resp §
Christer Toft

plats och tid:

socialförvaltningen 5 oktober 2011

Underskrifter

Sekreterare:

……………………………………………

Paragrafer: §

113 - 130

Eva Wörlén
Ordförande:

……………………………………………

Cristine Persson
Justerande:

…………………………………………………………………………………………………………

Christer Toft
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Socialnämnden

Sammanträdes
datum:
26-27
Datum för anslags
uppsättande:

september 2011
Datum för anslags

6 oktober 2011

nedtagande:

27 oktober 2011

Förvaringsplats
för protokollet:

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift:

…………………………………………………..

Eva Wörlén
Justerandes signatur
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Sn § 113

Sida 3

Dnr Sn 11/115

Delårsbokslut januari – juni 2011
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut januari – juni 2011.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ekonom Lottis Jonsson, socialchef Ulf Norring, Pia Hernerud, chef leg.
personal, Irene Toft, chef resurspoolen, Mats Danielsson, chef LSS,
Sverker Eliasson, IFO-chef, Monica Göransson, chef särskilda boenden
och Lilian Bergqvist, chef hemtjänsten redovisar delårsbokslut januari
till och med juni 2011. Prognosen, som gäller för helår pekar mot ett
överskott med 0,85 Mkr för socialnämnden. Ohälsotalet för
socialförvaltningen första halvåret 2011 var 6,6 %, målet 2011 är 7 %.
Det pågår genomgripande förändringsarbeten i verksamheten som kan
komma att påverka det ekonomiska resultatet både positivt och negativt
vid årets slut. Av den anledningen finns det en stor osäkerhet i den
prognos som anges ovan.
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:
- Översyn av socialförvaltningens organisation med fokus på kvalitet,
service och externa utförare samt genomfört en genomgripande
förändring inom IFO med förändrad struktur och ledning.
- Ny IFO-chef börjar den 1 oktober 2011.
- Byggnation av nytt boende för ungdomar med särskilda behov har
påbörjats. Beräknad inflyttning 1 oktober 2011. 6 heltidsanställningar
har rekryterats inledningsvis.
- LOV (Lag om valfrihetssystem). Implementering av ”egenregin”
pågår. Det är osäkert om tidplanen håller och därmed får den
ekonomiska effekt som kalkylerats. I nuläget finns totalt 6 externa
leverantörer inom service och omvårdnad.
- E-hälsa för vård och omsorg. Projektet är uppstartat av
Regionförbundet och kommer att kräva ett aktivt deltagande från
Krokoms kommun.
- Projektledare och leverantör av nytt system för verksamhetsstöd är
beslutat. Första etappen startar upp efter semestern. Detta kommer
att bidra till en kvalitetshöjning och förbättrad kontroll i
verksamheten.
- En lokalgrupp har startat upp. För att lös arbetsmiljön och
säkerheten för personalen och servicen och tillgängligheten mot
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Delårsbokslut januari – juni 2011
våra medborgare behövs en omstrukturering och en utökning av
lokaler.
-

Förändring av leasingbilavtalet är löst (viktig arbetsmiljöfråga)
Kvalitets- och verksamhetscontroller är nya roller inom
socialförvaltningen.
Under hösten startar en bred kompetensutvecklingsinsats upp för
vårdpersonal som inte har undersköterskekompetens.
Utredning av ”mellanboende”/trygghetsboende uppstartat.
Ädelavtalet med Landstinget angående sjukgymnaster och
arbetsterapeuter är klart.
Refugio utökar sin verksamhet med 2 platser och all verksamhet
flyttar till Ava Garden, Dvärsätt.
Kunskap till Praktik – en utveckling av missbruks- och
beroendevården

Administration
+ 1,96 Mkr
Personalkostnader, extra insatser och inventarier visar positiva resultat.
Individ- och familjeomsorgen
- 3,715 Mkr
Kostnader för placering barn/unga ökar, liksom kostnader för
missbruksvården och en tillfällig utökning av handläggare. Refugio
pekar mot ett överskott.
LSS
+ 1,485 Mkr
Det nya LSS-boendet för unga visar ett överskott eftersom det inte
startat upp ännu.
Hemvård/Äldreomsorg
+ 1,12 Mkr
Hemtjänsten i Föllinge redovisar ett överskott som balanserar ett
underskott i andra delar av hemtjänsten. Hällebo redovisar ett
underskott och insatser för att komma tillrätta med det pågår.
Biståndshandläggning redovisar ett överskott på grund av statliga
medel för anhörigstöd. Leg personal redovisar ett överskott.
Underlag för beslut
Delårsbokslut januari – juni 2011.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Uppföljning efter 8 månader 2011
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljning 8 månader 2011 med
föreslagna åtgärder.
_________________________________________________________
Bakgrund
Ekonom Lottis Jonsson, socialchef Ulf Norring, Pia Hernerud, chef leg.
personal, Irene Toft, chef resurspoolen, Mats Danielsson, chef LSS,
Sverker Eliasson, IFO-chef, Monica Göransson, chef särskilda boenden
och Lilian Bergqvist, chef hemtjänsten redovisar uppföljning efter 8
månader 2011. Prognosen, som gäller för helår pekar mot ett överskott
med 1340 tkr för socialnämnden. Efter prognosens färdigställande
noterades och informerades nämnden om en felaktig bokföring på 658
tkr gör att resultatet egentligen ska vara ett överskott på ca 700 tkr, det
kommer att vara rättat till nästa månad. Ohälsotalet för
socialförvaltningen första halvåret 2011 var 6,31 %, målet 2011 är 7 %.
Gemensam administration
+ 1 380 tkr
Att det förväntade överskottet minskat beror bland annat på kostnader
för Ehälsa.
Individ- och familjeomsorgen
- 5 100 tkr
De höga kostnaderna beror bland annat på kostnader för placeringar
och barn och unga och kostnader för missbruksvård. Man ser över
kostnaderna för placeringar och om det finns billigare alternativ, samt
om personer är skrivna i rätt kommun.
Refugios verksamhet pekar mot ett överskott på 750 tkr. Verksamheten
utökas med ytterligare 2 barn under hösten.
Arbetsmarknad visar ett överskott på 635 tkr beroende på ett bidrag
från ESF som avser 2010.
Individ- och familjeomsorgen har en ny organisation och behöver se
över lokalbehovet så att vissa verksamheter samlokaliseras.
Krokoms kommun kommer att tillsammans med övriga kommuner i
länet att försöka rekryterar traditionella familjehem.
Kostnaderna för försörjningsstöd följer budget.
Man arbetar med Kunskap till praktik, ett utvecklingsarbete inom SKL
som syftar till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Tanken är att kommuner och landsting ska ta ett
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Uppföljning efter 8 månader 2011
gemensamt ansvar för utvecklingen. SKL har i en överenskommelse
med regeringen tagit ansvar för att bygga upp ett kvalificerat stöd för
kommuner och landsting och driva utvecklingen. Från och med 2011 är
utvecklingsarbetet en del av en större överenskommelse om evidensbaserad praktik i socialtjänsten.
När det gäller måluppfyllelse så är ohälsotalet knappt 3 %, arbetssituationen för gruppen barn och unga är bättre och ingen LVM är på
gång.
+1 700 tkr
LSS
Man undersöker den ökade kostnaden för leg. personal och när det
gäller höga kostnader för gruppboende arbetar man med att öka
tryggheten, utbilda och på sikt sänka nattbemanningen.
Mats Danielsson presenterar LSS organisation och yrkesgrupper samt
vilka olika insatser som finns för brukare.
När det gäller måluppfyllelse så kommer det nya gruppboendet för
unga, Villan, att vara klart i november. Ohälsotalet är 5,6 % till och med
augusti. Solsidan har inte klarat av att minska nattbemanningen men
man arbetar vidare för att lösa det. Man arbetar med ett habiliterande
förhållningssätt och 15 personer går undersköterskeutbildning.
Särskilt boende
+ 695 tkr
Att Blomstergården visar ett överskott beror på att man haft tomma
lägenheter och att de som flyttat in har färre biståndstimmar. Man har
därför flyttat personal till Gullvivan där man har långtidssjukskrivningar.
Beläggningen vårddygn på Blomstergården var 93,9 % till och med
augusti 2011.
Måluppfyllelse: När det gäller kvalitetsmätning så har man omarbetat en
enkät som ska skickas ut till boende, anhöriga och medarbetare.
Utbildningar har genomförts i kost/nutrition, rehabiliterande
förhållningssätt och tandvårdsutbildning. Demensutbildning genomförs
till hösten. Arbetet med vårdplanering fortsätter och uppföljning med
boende och anhöriga ska ske minst en gång per år. Ohälsotalet för
Blomstergården/Orion är 8,97 %.
Framtid:En utökning med 0,75 årstjänst sjuksköterska för bland annat
korttidsplatser har gjorts. Nattpatrullen, hemtjänst, arbetar gentemot nya
utförare.
Ekonomiskt visar Hällebo ett underskott. Underskottet har dock minskat
eftersom man anpassat personalstyrkan till beläggningen.
Måluppfyllelse: Ohälsotalet är 7,5 %. De reviderade enkäterna ska
skickas ut till boende, anhöriga och medarbetare. Tandvårdutbildning
har genomförts, en demensutbildning genomförs till hösten och man gör
en uppföljning av sociala aktiviteter.
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Framtid: rutiner för samverkan/samarbete mellan olika vårdlag ska tas
fram. Arbetsmiljön ska ses över och en översyn av scheman ska
genomföras. Beslut måste tas angående hantering av tomma
lägenheter.
Resurspool
- 400 tkr
Underskottet beror på kostnader för omställningspoolen, utredning
pågår för att se hur det kan åtgärdas. Det har inte varit någon LASkonvertering i år, men ett par förväntas under hösten.
Antalet olösta beställningar har sjunkit från 2-3 % (tidigare 7 8 %) och
idag täcker Resurspoolens personal en högre del av beställningarna
jämför med timvikarier.
Framtid: Eventuellt behövs ett nytt bokningssystem som kan kopplas
mot Heroma. Nya lokaler krävs på grund av dålig arbetsmiljö.
Undersköterskeutbildningen sköts administrativt av resurspoolen.
Hemtjänst
- 280 tkr
I Krokom har man fler beviljade timmar än budgeterat vilket ger ett
underskott. Föllinge har mindre beviljade timmar vilket ger ett överskott.
Nälden har ökade kostnader för löner och anhörigvård och i Offerdal
har man fler beviljade timmar än budgeterat. Nälden och Offerdal
samarbetar så mycket det är möjligt.
Måluppfyllelse: Man arbetar mycket med kontinuitet, kontaktmannaskap
och tillgänglighet. En enkät kommer att skickas ut till alla brukare i höst.
Man har börjat implemenentera ett nytt planeringssystem.
Ohälsotalet är 5,12 %.
Framtid: All personal ska utbildas för att kunna dokumenterar i Viva.
Kontaktpersoner ska utbildas för att kunna upprätta
genomförandeplaner. Ett arbete pågår för att anpassa egenregin till
LOV ersättning från 1 januari 2012.
Leg. Personal
+ 1 960 tkr
En översyn görs för att se orsakerna till överskottet, bland annat säljer
man till Förenade Care.
Måluppfyllelse: Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt pågår.
Registrering i Palliativa registret (hur vård i livets slut bedrivs). Det
generar pengar om man ligger över 40 % och det har man klarat.
Fallskador, liggsår och kostens betydelse för att förhindra undernäring
redovisas i kvalitetsregistret Senior Alert. Uppsökande verksamhet hos
75-åringar pågår. Utbildning utifrån nutritionsprojektet har skett inom
hemtjänst och särskilt boende. En förstärkning på särskilda boenden av
sjuksköterska för korttidsplatser har skett. Ohälsotalet var 12,7 %.
_____
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Information om samordning av social beredskap mellan Östersunds,
Bräckes och Krokoms kommuner
Socialnämndens tackar för informationen.
_________________________________________________________
IFO-chef Sverker Eliasson föredrar ärendet.
Östersunds, Bräckes och Krokoms kommuner har under våren 2011
fört diskussioner om samverkan om social beredskap.
Omfattningen av jourärenden som aktualiseras varierar över tid. När det
sker ofta får det negativa konsekvenser över arbetsmiljön och
arbetstiden för personalen. Samverkan om social beredskap skulle
minska dessa negativa konsekvenser.
Som ersättning för grundfunktionen med social beredskap begär
Östersunds kommun en grundersättning med 50 000 kronor/år. Utöver
detta uppgår kostnader för sociala beredskapens aktiva tjänstgöring
med ett timpris som ännu inte är fastställt. Timpriset baseras på den
genomsnittliga lönekostnaden per timme som östersunds kommun har i
sin ordinarie verksamhet för socialsekreterare samt med tillägg för
gällande personalomkostnader. Eventuella resekostnader ersätts med
faktiska utlägg.
Årskostnaden för social beredskap i krokoms kommun uppgår idag till
140 000 kronor.
Samordningen av beredskapsfunktionen sker över helger, fredag kl
17.00 till och med måndag kl 08.00, samt storhelger.
Arbetsutskottets ledamöter vill ha utbildning i social jour.
_____
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Ändring av Socialnämndens Delegationsordning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Arbetsledarna för myndighetsutövning och öppenvård får samma
delegationsrätt som arbetsledare IFO i gällande delegationsordning.
2. Delegera följande beslut till assistent IFO adm:
a. Beslut att inte inleda utredning med anledning av inkommen
information från hyresvärd eller elbolag om uppkommen
hyresskuld eller elskuld.
b. Beslut att inte vidta åtgärder med anledning av underrättelse
från Tingsrätten vid ansökan om äktenskapsskillnad i
förhållanden med underåriga barn.
3. Delegera följande beslut till socialsekreterare:
a. Angående ersättning till familjehem (arvode- och
omkostnadsersättning): Beslut om ersättning för
inkomstbortfall i samband med besök hos läkare, tandläkare,
barnpsykiatri (Gäller vid enstaka besök).
b. Angående ersättning till kontaktperson/- familj/familjehem
(arvode- och omkostnadsersättning): Beslut enligt Kommuner
och Landstings riktlinjer: Maximalt förhöjt arvode och högst
skattefri grundkostnad.
4. Delegera till integrationssamordnare:
a. Angående beslut i ärenden om försörjningsstöd i avvaktan på
upprättande av etableringsplan:
Beslut om försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § eller 4 kap 4 §
SoL med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd.
Beslut med vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § och 4 kap 5 § SoL.
Beslut om försörjningsstöd enlig 4 kap 1 § och 4 kap 2 § SoL
till tandvård max 35 % av basbeloppet.
Beslut om försörjningsstöd till glasögon enligt 4 kap 1 § och 4
kap 2 § SoL till glasögon max 10 % av basbeloppet.
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Ändring av Socialnämndens Delegationsordning
5. Delegera följande beslut till socialnämndens arbetsutskott eller till
socialnämndens ordförande om arbetsutskottets sammanträde inte
kan avvaktas:
a. Övervägande, yrkande om inhibition samt yttrande till
Förvaltningsrätt eller Kammarrätt i SoL-, LVU- och LVMärenden (Enligt lagrum 10 kap 1-2 §§ SoL, 6 kap 36 § KL)
b. Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till
Länsrätt och Kammarrätt i LSS-ärenden (Enligt lagrum 27 §
LSS, 6 kap 36 § KL).
6. Delegera följande beslut till funktionschef IFO:
a. Yttrande till Försvarsmakten om antagande av hemvärnsmän.
7. Anta ny delegationsordning vid handläggning av serveringstillstånd
med anledning av ny alkohollag (2010:1622).
_________________________________________________________
Bakgrund
IFO-chef Sverker Eliasson redovisar ärendet.
Socialnämnden antog den 9 december 2009 nu gällande
delegationsförteckning om beslutanderätt och delegering. Därefter har
socialnämnden beslutat om revideringar den 11 maj 2010 och den 26
oktober 2010. Bland annat mot bakgrund av förändrad organisation
inom Individ- och familjeomsorgen har ytterligare behov av revideringar
aktualiserats.
Ytterligare skäl för förändring i delegationsordningen är införandet av en
ny alkohollag (2010:1622) vilket påverkar handläggningen av
serveringstillstånd.
Förändring föreslås även när det gäller beslut om ekonomiskt bistånd,
ersättning till familjehem, kontaktpersoner, kontaktfamiljer och feriehemEn förändring föreslås även beträffande Föräldrabalken.
Med anledning av införandet av etableringsreformen motiverar detta
vissa förändringar i delegationsordningen för integrationssamordnarens
rätt att fatta beslut.
Förändringar i delegationen föreslås även vid överklagande, yrkande
om inhibition samt yttrande till Förvaltningsrätt eller Kammarrätt i SoL-,
LVU-, LVM- och LSS ärenden.
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Ändring av Socialnämndens Delegationsordning
Med anledning av att kommunstyrelsen delegerat ”Yttrande om
antagande av hemvärnsmän” till socialnämnden föreslås att
funktionschef IFO får rätt att avge yttrande till Försvarsmakten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2011.
Förslag till ändrad delegering med anledning av ny alkohollag
Ändring av socialnämndens delegering.
_____
Kopia till
Helena Westin, IFO-chef
Sverker Eliasson, verksamhetscontroller
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Fastställande av högsta godtagbara boendekostnad i samband med
bedömning av rätt till försörjningsstöd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta nedanstående boendekostnad som de
högst godtagbara för personer som uppbär försörjningsstöd.
1-2 vuxna
1-2 vuxna 1 barn
1-2 vuxna 2 barn
1-2 vuxna 3 barn eller fler

4 400 kronor
5 600 kronor
6 500 kronor
7 000 kronor

Beloppen gäller från den 1 november 2011.
_________________________________________________________
Bakgrund
IFO-chef Sverker Eliasson föredrar ärendet.
Socialsekreteraren ska bedöma vad som är skälig boendestandard med
hänsyn till den enskildes situation samt vad som anses vara skälig
boendekostnad. Socialstyrelsen anger att hänsyn ska tas till ”vad en
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig” (prop
1996/97:124) Skälig boendekostnad bör bedömas utifrån hyrorna i
allmännyttiga bostadsföretag. När det gäller bostadens storled kan viss
vägledning hämtas från de regler som styr beräkningen av
bostadsbidrag. Ett krav på bostadsbyte kan aktualiseras när
bostadskostnaden bedöms vara för hög och det är fråga om långvarit
hjälpbehov.
Med boendekostnad avses för lägenhetsinnehavare hyra, el,
uppvärmning samt andra obligatoriska avgifter. För husägare avses
räntor, vatten och avlopp, uppvärmning, el, sophämtning, föräkring och
andra nödvändiga boendekostnader.
Nuvarande godtagbara boendekostnader är tagna i Socialnämnden den
10 februari 2002.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 117 (forts)

Sida 13

Dnr Sn 11/202

Fastställande av högsta godtagbara boendekostnad i samband med
bedömning av rätt till försörjningsstöd
Vid kontroll av nuvarande hyror hos Krokomsbostäder så är
snitthyrorna:
1:a 4 000 kronor, 2:a 5 000 kronor och 3:a 6 000 kronor. Vid
framräkning av förslag till beslut har hänsyn tagits till
Försäkringskassans normer för elförbrukning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2011.
_____
Kopia till
Helena Westin, IFO-chef
Sverker Eliasson, verksamhetscontroller
Liselott Larsson, socialsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 118

Sida 14

Dnr Sn 11/145

Svar angående motion om nyckellösa låssystem
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besvara
motionen med motiveringen att nyckellösa låssystem inom hemtjänsten
är en del i kvalitetsutvecklingen genom att komplettera redan befintligt
kvalitets-/uppföljningssystem.
_________________________________________________________
Bakgrund
Jörgen Blom (V) yrkar i en motion att Krokoms kommun inför nyckellösa
låssystem inom hemtjänsten. Han menar att genom att införa
nyckellösa lås som snabbt och smidigt kan monteras hos vårdtagarna
höjer man säkerheten för vårdtagarna, minskar stressen för personalen
och minskar kostnaderna för kommunen genommindre bilkörning och
klokare fördelning av arbetsuppgifterna hos personalen.
Lilian Bergqvist, chef för hemtjänsten, redogör för ärendet.
Som utförare av hemtjänst kan man se att en nyckelfri hemtjänst kan
vara en smidig lösning på nyckelhanteringen då det åtgår tid till att
plocka ihop nycklar till kunder som ska besökas, invänta nycklar,
borttappade nycklar osv. Idag har hemtjänsten ett mobilt kvalitets/uppföljningssystem och ett planeringssystem håller på att
implementeras. Det behövs tekniska lösningar inom hemtjänsten för att
underlätta men det krävs också administrativa resurser för att hantera
de olika systemen.
Underlag för beslut
Motion angående nyckellösa låssystem daterad den 4 maj 2011
Tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2011
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Lilian Bergqvist, chef hemtjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 119

Sida 15

Dnr Sn 11/160

Svar angående motion rörande icke sekretessbelagt schema inom
Krokoms kommuns äldreboende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med
motiveringen att signeringslista SoL/SoL-schema som används inom
hemtjänsten i kommunen och vid Solbacka kvalitetssäkrar beslutade
insatser för brukaren. Det är en del i det kvalitetshöjande arbetet inom
äldreomsorgen som även ska genomföras inom kommunens särskilda
boenden.
_________________________________________________________
Bakgrund
Jessika Svensson (V) yrkar i motion att Krokoms kommun bereder
frågan om att man eventuellt kan ha ett SoL-schema i brukarens
bostad. Hon menar att brukaren bör ha ett så kallat SoL-schema
framme, tillgängligt för personal och anhöriga där ej sekretessbelagda
insatser skrivs upp och attesteras av personal när de blivit utförda. Det
skulle undanröja många frågor och farhågor hos anhöriga.
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller, redovisar ärendet.
De genomförandeplaner som är upprättade, och som har sin grund i
beslutade insatser, är upprättade i samverkan med den enskilde eller
dennes anhöriga eller annan som företräder den enskilde. Har anhöriga
frågor och farhågor rörande insatsernas genomförande kan anhöriga
kontakta personalen och ställa frågor. I varje enskilt ärende finns en sk
kontaktperson utsedd. Genom kontaktpersonen kan den enskilde och
anhöriga alltid erhålla information i det enskilda ärendet. Rutiner
föreskriver också att anhöriga kan närvara vid vårdplanering för att öka
delaktigheten i vården och omsorgen.
Underlag för beslut
Motion angående icke sekretessbelagt schema inom äldreboenden
Tjänsteutlåtande daterat den 19 september 2011.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller
Monica Göransson, chef särskilda boenden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 120

Sida 16

Dnr Sn 11/146

Svar angående medborgarförslag om att omvandla Rösta, ÅS till
äldre-/seniorboende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med att man ser positivt på medborgarförslaget och
ser det som ett underlag tillsammans med övrigt underlag för
äldreboenden och för Åsområdet.
_________________________________________________________
Bakgrund
Malin Gunnarsson har lämnat ett medborgarförslag där hon föreslår att
man omvandlar Rösta, Ås, till ett attraktivt äldre/seniorboende med
hälsa och trädgårdsinriktning.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2011.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 17

Sn § 121
Information om nyckeltal, öppna jämförelser mm
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och uppdrar till Kenneth
Österberg, kvalitetscontroller, att arrangera en utbildningsdag angående
mål och nyckeltal för socialnämnden den 23 november 2011.
_________________________________________________________
Kvalitetscontroller Kenneth Österberg informerar om nyckeltal för
äldreomsorgen.
Krokoms kommun finns med i Öppna jämförelser där syftet är att
analysera verksamheten, förbättrar kvaliteten och effektivisera.
Krokoms kommun finns också med vid RKAs (Rådet för främjandet av
kommunala analyser) uppföljning när det gäller äldreomsorg och
förskola.
Både Öppna jämförelser och RKA ger möjlighet att analysera
verksamheten och att jämföra med andra kommuner.
Ett nyckeltal är ett mått i något avseende som har en tydlig koppling till
de mål som är formulerade.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 18

Sn § 122
Information om Handikappnycklar
Socialnämnden tackar för informationen.
_________________________________________________________
Mats Danielsson, chef LSS, informerar om handikappnycklar och ett
samarbete med SKL där 100 kommuner, bland annat Östersunds,
Bräckes och Bergs kommuner, deltar och tar fram kostnad per brukare.
Man gör kostnadsberäkning av olika insatser och tittar på kvaliteten.
Analyser görs inom fyra områden:
- Brukaranalys
- Produktivitetsanalys
- Konsumtionsanalys
- Resultatanalys
Det finns möjlighet att få hjälp av ett företag, Ensolution, för att ta fram
siffror och underlag. Kostnaden är ca 200 000 för hela
socialförvaltningen. Datan kan sedan användas till Öppna jämförelser.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 19

Sn § 123
Tillgänglighetspris
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
1. Förlänga Tillgänglighetspriset enligt Handikapprådets förslag.
2. Priset ska delas ut till organisation, företag eller enskild person som
främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt. Det kan t ex
avse affärslokaler, föreningslokaler, bygdegårdar, fritidsområden
etc.
3. Priset delas ut årligen.
4. De lokal föreningarna som är representerade i Handikapprådet
lämnar förslag på kandidater.
5. Handikapprådet beslutar vem som tilldelas priset.
6. Priset delas ut på Guldgalan eller Kommunfullmäktiges möte.
7. Priset beslår av pengar, diplom och blommor.
8. Kostnaderna tas från socialnämndens förfogandeanslag.
9. Delegerar till socialnämndens ordförande Cristine Persson att kolla
upp och besluta om prisnivå.
_________________________________________________________
Bakgrund
Tillgänglighetspriset har delats ut under åren 2008 till och med 2010
enligt socialnämndens beslut
Handikapprådet har vid möte den 19 september 2011 beslutat föreslå
socialnämnden att fortsätta dela ut Tillgänglighetspriset.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2011.
Protokollsutdrag Sn § 73/2008
_____
Kopia till
Handikapprådet
Cristine Persson, ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn 124

Sida 20

Dnr Sn 11/098

Information från socialchefen
Socialnämnden tackar för informationen.
_________________________________________________________
Socialchef Ulf Norring informerar om följande:
- Ny organisation socialförvaltningen och Individ- och
familjeomsorgen
- Nytt verksamhetsstöd för SoL, IFO och LSS
- Byggnation av nytt gruppboende för unga är klart 1 november 2011.
- Projekt Ehälsa pågår. Installation av ny teknisk utrustning för
sjuksköterskor ska vara klart 26 april 2011.
- Lokalfrågan
- Leasingbilsavtal
- Kvalitet
- Utbildning undersköterska
- Mellan-/Trygghetsboende
- Ädelavtal angående sjukgymnaster och arbetsterapeuter
- Refugio har utökat med 2 platser och all verksamhet har flyttat till
Ava Garden
- Ohälsotalet efter 8 månader 2011 är 6.3 %
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 125

Sida 21

Dnr Sn 11/024

Genomgång av socialnämndens uppdragslista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter genomgång och revidering godkänna
uppdragslistan.
_________________________________________________________
Socialnämnden går igenom uppdragslistan och noterar:
Följande punkter är klara och stryks:
- Utreda om vi ska använda SKL handikappnycklar, information
- Kolla med Regionförbundet hur man löser problemet med dålig
täckning i mobilnätet när Telia avvecklar det fasta nätet.
- Information om trygghetslarm på hemsidan och i infoblad.
- Motion angående nyckellösa låssystem inom hemvården.
- Medborgarförslag att omvandla Rösta till äldreboende
- I uppföljningen ska ”inga åtgärder” tas bort.
Följande punkter tillkommer:
- Hur ska man arbeta vidare med Socialstyrelsens kritik mot Refugio
- Arrangera en utbildningsdag för socialnämnden angående nyckeltal,
mål, uppdrag. Den 23 november 2011.
- Etableringsreformen – hur har det gått?
- Ta fram rutiner för årlig översyn av avgifter mm
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 22

Sn § 126
Övrigt
Socialnämnden tackar för informationen
_________________________________________________________
Under punkten övrigt informerades om
- Kvinnojouren
- Utbildning för socialnämndens ledamöter
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sida 23

Sn 127
Anmälan om arbetsutskottets beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Socialnämndens arbetsutskotts beslut den 23 augusti 2011 finns
tillgängligt i pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 128

Sida 24

Dnr Sn 11/021

Anmälan om avvikelserapporter SoL
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Avvikelserapporter SoL som inkommit sedan socialnämndens
föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträde.
______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn 129

Sida 25

Dnr Sn 11/022

Anmälan om avvikelserapporter HSL och fallskador
Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
_________________________________________________________
Avvikelserapporter enligt HSL och fallskaderapporter som inkommit
sedan socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängliga i
pärm under sammanträdet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
26 och 27 september 2011

Socialnämnden
Allmänna ärenden

Sn § 130

Sida 26

Dnr Sn 11/023

Meddelanden/Delgivningar
1. Statistik från Resurspoolen, juni – augusti 2011.
2. Socialstyrelsens beslut den 6 september 2011, tillsyn av Refugio
3. Skrivelse från SKL, Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i
samverkan.
4. Skrivelse från Socialstyrelsen angående Prestationsersättning till
kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011.
5. Kvartalsrapport – SoL och LSS, angående gynnande ej verkställda
beslut.
6. Cirkulär 11:29, SKL; Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun
och vistelsekommun.
7. Kommunfullmäktige, § 65, 16 juni 2011, rambudget 2012, plan
2013-2014.
8. Kommunfullmäktige, § 80, 16 juni 2011, Handlingsplan samt
aktivitetsplan Samiskt förvaltningsområde.
9. Kommunfullmäktige, § 74, 16 juni 2011, Tilläggsanslag 2011,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och bygg- och
miljönämnden.
10. Nyhetsbladet 11 juli 2011, 15 augusti 2011, Skydddsvärnet
11. Nyhetsbrev v 26, Forum för frivilligt socialt arbetet
12. Min Sektors Nyhetsbrev nr 441
13. Nyhetsbrev nummer 2 2011, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
14. Inbjudan till Utbildning kring LOU och Upphandling, Krokom den 12
oktober 2011.
15. Inbjudan till 2 dagar om ungas väg till arbete, Östersund 12-13
oktober 2011.
16. Inbjudan till seminarium om Måltidens mervärde, Vara den 1
november 2011.
17. Inbjudan till mötesdagar om anhörigfrågor, hösten 2011.
18. Inbjudan till regional konferens den 21 oktober 2011 i Sundsvall,
Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst
19. Inbjudan till Barnsäkerhetskonferens i Karstad den 3 – 4 oktober
2011.
20. Inbjudan till Ett år med etableringsreformen – resultat och framtid, i
Stockholm den 8-9 december 2011.
21. Inbjudan till Spel om pengar – ett folkhälsoproblem? I Umeå den 18
oktober 2011.
22. Inbjudan till konferens om valfrihetsfrågor, Luleå den 14 oktober
2011.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

