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Sammanträdesdatum

2015-03-10
Socialnämnden
Plats och tid

Almdalen, Krokom, kl 08.15-15.00

Beslutande

Ledamöter

Lennart Jenssen, C, ordf
Elisabeth Svensson, M
Annika Hansson, S
Karin Häggqvist, C, tjg ers för Lena Andersson, C kl: 8.15-12.00 §§ 36,37,39-42
Lena Andersson, C deltog 13.00-15.00 §§ 38,43,44
Malin Bergman, C
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, KD
Christer Toft, S
Yvonne Rosvall, S
Karin Juleshaug, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Åke Ljusberg, tf förvaltningschef
Sofie Eén, sekreterare
Karin Häggqvist, C ej tjg ers kl: 13.00-15.00

Justerare

Karin Juleshaug

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Sofie Eén

Ordförande
Lennart Jenssen
Justerare
Karin Juleshaug

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

10 mars 2015

Datum då anslaget sätts upp

17 mars 2015

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Krokom

Underskrift
Sofie Eén

Sista dag för överklagan

7 mars 2015
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Sn § 36

Dnr 2015-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
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2015-03-10
Socialnämnden

Sn § 37

Dnr 2015-000035

Informationer 2015
Nina Elnerud, enhetschef myndighet barn och familj:
•

Nina har ansvar för ett av uppdragen på uppdragslistan. Uppdraget
”Komplettera riktlinjer om ekonomiskt bistånd med vad som gäller
för resor (placerade personer).” Nina för dialog med nämnden för att
tydliggöra uppdragets innebörd och socialnämnden beslutar att hon
ska återkomma till ett sammanträde längre fram, senast juni, för att
redovisa detta.

Ida Totland, enhetschef myndighet vuxen:
•

Ida har ansvar för ett av uppdragen på uppdragslistan. Uppdraget ”Se
över riktlinjer angående missbruk och ställa krav/konsekvenser,
jämför andra kommuner.” Ida för dialog med nämnden för att
tydliggöra uppdragets innebörd och hon kommer att återkomma vid
ett senare tillfälle för att redovisa detta.

Åke Ljusberg, tf förvaltningschef:
•

Arbetet i hemtjänstgruppen och inom hemtjänstorganisationen.

•

Återrapporteringssystemet Avista. Det nya systemet av Avista är
uppsagt och man kommer att återgå till den gamla versionen av
systemet.

•

Internkontrollplanen.

•

Krisplan på verksamhetsnivåerna.

•

Chefskapet på socialförvaltningen. Chefernas förutsättningar att leda.

•

Biståndsbedömning och mentorskap.

Kopia till
Nina Elnerud
Ida Totland
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Socialnämnden

Sn § 38

Dnr 2015-000045

Rambudget 2016, plan 2017-2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att äska 9 720 00 tkr var av 6 300 00 tkr består av
eventuella statliga medel i tilläggsanlag. Resterande 3 420 00 tkr är ett behov
och nämnden arbetar kontinuerligt med att se över verksamheten på
besparingar.
Fördelas enligt nedan:

Justerandes sign

Myndighet, Bistånd (köp AF-avtal)

275 000 tkr

AME, AF -avtal (bistånd)

- 275 000 tkr

Utökning 50 % tjänst

275 000 tkr

Säbo, Fler händer i vården

6 300 00 tkr - statliga medel

SoS, ny gruppbostad (7 tjänster a 100%)

4 000 000 tkr

SoS, utökning gruppbostäder med 265% tjänster

1 460 000 tkr

SoS, avslutade placeringar

- 2 085 000 tkr

SoS, minskade momsintäkter på grund av
avslutade placeringar

90 000 tkr

SoS, dagcenter, utökning 50% tjänst

275 000 tkr

SoS, pers. ass nya ärenden och ändrade beslut

1 440 000 tkr

SoS, pers. ass ändring av beslut ökade intäkter

- 435 000 tkr

Integration. Korrigering prestationsersättning

- 250 000 tkr

Integration, utökning 50% verksamhetschef

355 000 tkr

Integration, utökning, 100%-tjänst soc.sek

550 000 tkr

Integration, korrigering schabloner till tjänster

- 655 000 tkr

Integration, korrigering schabloner
kommunövergripande

- 1 600 000

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Annika Hansson, S, Karin Juleshaug, S, Yvonne Rosvall, S, Christer Toft, S,
Marie Svensson, V reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Socialnämnden har enligt tidigare beslut tilldelats en budgetram på 270,8
Mkr och sedan dess har det skett förändringar vad gäller att flytta ut
bemmaningspoolen och lyfta in Posom. Vilket innebär en ny ram på 267 655
Mkr. Det finns behov av ytterligare medel om 9 720 000 tkr för att driva
socialnämndens verksamheter.
Förslag som läggs på mötet
Lennart Jenssen, C, Elisabeth Svensson, M, Malin Bergman C, Marianne
Hallsten, Mp, Lars Wiklund, Kd och Lena Andersson, C föreslår följande
tilläggstext i beslutsformuleringen:
•

äska 9 720 00 tkr var av 6 300 00 tkr består av eventuella statliga medel i
tilläggsanlag. Resterande 3 420 00 tkr är ett behov och nämnden arbetar
kontinuerligt med att se över verksamheten på besparingar.

Annika Hansson, S, Karin Juleshaug, S, Yvonne Rosvall, S, Christer Toft, S,
Marie Svensson, V föreslår:
•

att det liggande förslaget kvarstår utan asterisk med tilläggstext på 6 300
00 tkr.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag, grundförslaget, grundförslaget
med tilläggstext samt förslag till grundförslaget utan asterisk med
tilläggstext på 6 300 00 tkr.
Ordförande föreslår en beslutsgång där man tar ställning till majoritetens
förslag mot förslaget från oppositionen.
Beslutsången godkänns.
Efter fråga på majoritetens förslag på tilläggsyrkandet med tilläggstext finner
ordförande att socialnämnden bifaller det.
Underlag för beslut
Förslag till budget 2015, plan 2016-2017
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 3 mars 2014, § 9
Protokoll från MBL-förhandling

Justerandes sign
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Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(14)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-10
Socialnämnden

Sn § 39

Dnr 2015-000049

Ekonomisk uppföljning 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen efter 2
månader 2015 med föreslagna åtgärder.

Bakgrund
Åke Ljusberg, tf förvaltningschef redovisar den ekonomiska uppföljningen
efter 2 månader 2015. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett
överskott på 830 tkr och fördelar sig enligt följande:
Gemensam administration

+ 1 000 tkr

Överskott på grund av en intäkt som ej budgeterats, samt löner.
Individ och familjeomsorgen

+ 410 tkr

Öppenvårdsenheten visar på ett överskott på grund av ett glapp i tillsättande
av tjänst men rekryteringen är klar och tjänsten är tillsatt nu.
Myndighet visar på ett överskott då prognos placeringar i början av året är
svåra att förutspå och 2015 gör man samma som 2014 vad gäller att lägga
några fiktiva i början av året.
Refugio visar enligt budget och även här är det svårt att lägga prognos.
Integration

+ 1 350 tkr

Integration visar på ett överskott på grund av att schablonerna ej ska
periodiseras. Beslut om hur överskottet ska användas avvaktas i och med
integrationsstrategin.
Stöd och Service

- 1 400 tkr

Stöd och Service visar på ett underskott på grund av ökade kostnader för
tillsättande av en biträdande verksamhetschef, högre personalkostnader samt
högre kostnader för insatsen ledsagarservice.

Justerandes sign
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Legitimerad personal

- 1 000 tkr

Distriktssköterskor: Budget lagd utifrån att nytt ädelavtal skulle vara klart
och innebära större ersättning från primärvården än det gällande. Det är ännu
inte klart hur det kommer att se ut i det nya avtalet.
Sjuksköterskor: Underskott på grund av dubbla löner chef/MAS jan-maj på
grund av pensionsavgång.
Rehabilitering: Det saknas delvis täckning för resurssköterska 100 % i
budget och bör täckas av mindre lönekostnader vid frånvaro.
Hemvård egen regin

- 100 tkr

Har ej lyckats nå effektivitetsmåttet 68 % tid hos kund och det är hög
sjukfrånvaro.
Särskilt boende

- 580 tkr

Hällebo: Flexibel bemanning relaterat till tomma platser. Fortsätter att arbeta
på samma arbetssätt.
Blomstergården: Oroliga vårdtagare kräver punktmarkering motsvarande ca
1,9 års tjänst. Behoven kommer att följas kontinuerligt.
Beställarenheten

+ 900 tkr

Projekt

+ 250 tkr

Underlag för beslut
Ekonomisk uppföljning 2015
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Dnr 2015-000003

Socialnämndens uppdragslista 2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att efter revidering, godkänna uppdragslistan.
Bakgrund
Följande punkt är klar och stryks:
-

Se över och ge förslag på stödfunktion gällande systemstöd i vård
och omsorg.

Följande punkter flyttas till ett sammanträde längre fram:

Justerandes sign

-

Komplettera riktlinjer om ekonomiskt bistånd med vad som gäller för
resor (placerade personer), flyttas fram till att redovisas senast juni
2015.

-

Se över riktlinjer angående missbruk och ställa krav/konsekvenser,
jämför andra kommuner, flyttas fram till vår/höst 2015.

-

Kvalitetssäkring av sammanställning om biståndsbeslut till SN och
KS, flyttas fram till senare våren 2015.

-

Kalkyl angående arbetskläder, tvätt, flyttas fram till vår/höst 2015.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000051

Organisationsförändring inom sociala förvaltningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att integrationschefen flyttas upp från enhetschef till
verksamhetschef direkt underställd socialchefen. Nivån närmast under
verksamhetschefen blir i fortsättningen enhetschefsnivå.

Bakgrund
Området ensamkommande och integration står inför stora förändringar. På
ensamkommande sidan har antalet asylsökande ensamkommande barn som
Krokoms kommun behöver ta hand om tredubblats på ett år. Från 4 till 12
och ytterligare utökning kan vänta.
Antalet individer som Krokoms kommun ska motta förändras och detta
ställer krav på en integrationschef som får utrymme att jobba mer strategiskt.
Stora förändringar och omställningar samtidigt är alltid en utmaning för en
personalgrupp och behovet ökar då av ett nära och närvarande ledarskap. För
att integrationschefen ska få möjlighet att jobba mer strategiskt behöver det
finnas chefer under som leder det nära förändringsarbetet och som har
personalansvar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-02
Protokoll från MBL-förhandling

Kopia till
Åke Ljusberg
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Dnr 2015-000054

Integration, chefsrekrytering och hyresavtal
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. rekrytera ny enhetschef Ensamkommande flyktingbarn, på plats senast
2015-07-01
2. genom samhällsbyggnadsnämnden teckna hyresavtal för att öppna
ensamkommandeverksamhet på Torsta den 1 juli 2015
3. rekrytera ny enhetschef Integration, på plats senast 2015-09-01
4. anställa ny socialsekreterare från och med 2015-08-01

Bakgrund
Refugio är ett hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande
asylsökande barn och den nya enhetschefen kommer att bli chef över
Refugio. Platserna på Refugio kommer inte att räcka till och målet är att
öppna en verksamhet för ensamkommande på Torsta 1 juli 2015 med 7
stycken platser.
Det finns behov av att rekrytera en ny enhetschef/samordnare, Integration, på
grund av pensionsavgångar och tillsättandet av en socialsekreterare innebär
att ytterligare en person kan handlägga ärenden inom integrationsområdet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-02
Budget och prognos för Refugio och Integration

Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Åke Ljusberg
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Sn § 43

Dnr 2015-000012

Redovisning av delegationsbeslut 2015
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
Dnr
15/45
Rambudget 2016, plan 2017-2018

SN AU

Alkoholtillstånd 1 – 28 februari 2015

Alkoholhandläggare

Alkoholtillstånd 1 – 28 februari 2015

Ordförande

Sekretess
Beslut enl. LVU , 10/2-2015

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 12/2-2015

Ordf. socialnämnd

Beslut enl. SoL, 2/3-2015

Ordf. socialnämnd

Beslut enligt SoL, hemvård, 1 – 28 februari 2015

Biståndshandläggare

Beslut enligt LSS, 1 – 28 februari 2015

LSS-handläggare

Beslut enligt SoL och FB, IFO, 1 – 28 februari 2015 Socialsekreterare
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Dnr 2015-000013

Meddelanden/delgivningar 2015
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Inbjudan temadag - Nya dokumentationsföreskrifter för socialtjänsten
och LSS- nu med Socialstyrelsens uppdaterade handbok.
2. Inbjudan från västra götalandsregionen- Nationell
familjecentralskonferens.
3. Inbjudan från Region Jämtland, Härjedalen- Utredning och
dokumentation av försörjningsstöd och insatser för arbete
4. Kursinbjudan- Nya patientlagen samt kommunernas ansvar för hälsooch sjukvård.
5. Statistik från bemanningspoolen, februari 2015
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