Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(23)

Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Mus-olle, tisdagen den 21 november 2017, klockan 8.15-15.40

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande
Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande
Pär-Anders Andersson, C, tjg ers för Lena Andersson, C
Karin Häggqvist, C
Marianne Hallsten, MP
Lars Wiklund, KD
Karin Juleshaug, S
Anna Olsson, S
Ulla Jönsson, S
Marie Svensson, V

Övriga närvarande

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Sofie Eén, sekreterare
Lisa, praktikant

Justerare

Marie Svensson

Justeringens plats och tid

Krokom den 29 november 2017, § 170 omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 162-180

Sofie Eén
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

21 november 2017

Datum då anslaget sätts upp

22 november 2017
30 november 2017

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, socialförvaltningen

Underskrift

Sofie Eén

Sista dag för överklagan

§ 170 den 13 december 2017
och resterande 21 december
2017
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 162

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av föredragningslistan 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 163

Dnr 2017-000002

Informationer 2017
Två tjänstemän från patientnämndens kansli, ordförande i patientnämnden,
vice ordförande samt en ledamot i patientnämnden informerar om
patientnämnden.
_____
Monica Göransson, tf. verksamhetschef Stöd och service


Information gällande ett ärende på Stöd och service

_____
Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
 Refugio
 Stöd och service
 Läget avseende platser på kommunens särskilda boenden
 Uppsägning av överenskommelse med Migrationsverket
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 164

Dnr 2017-000056

Barnkonventionen 2017
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 26:
”Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel
har lite pengar.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 27:
”Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och
rent vatten.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 28:
”Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 29:
”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga
rättigheter.”
Socialnämnden tar del av barnkonventionen artikel 30:
”Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt
språk, sin kultur och religion.”
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 165

Dnr 2017-000007

Redovisning av lottade delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av lottade delegationsbeslut.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt en av nämnden
beslutad delegationsordning. Beslut som tas på delegation redovisas för
socialnämnden vid varje sammanträde.
Socialnämnden har begärt att få ta del mer ingångende av några
delegationsbeslut i enskilda ärenden vid varje sammanträde. Till dagens
sammanträde har, enligt upprättad rutin, två ledamöter utifrån
delegationslistor lottat fram beslut som redovisas.
Underlag för beslut
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 september 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Bistånd, 1-30 september 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Individ-och familjeomsorgen,
1-30 september 2017
Lottat delegationsbeslut ur delegationsrapport, Integration, 1-30 september
2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 166

Dnr 2017-000006

Uppföljning av placeringskostnader 2017
Socialnämnden tar del av placeringskostnader 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens
verksamheter.
I enlighet med socialnämndens rutin för uppföljning av placeringskostnader
ska alla placeringar inom Ensamkommande och Individ- och
familjeomsorgen redovisas för socialnämnden varje månad.
Underlag
Verksamhetsköp Individ- och familjeomsorgen 2017
Verksamhetsköp Ensamkommande 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 167

Dnr 2017-000161

Återkallelse om stadigvarande serveringstillstånd för
Hotagens kurs & konferensgård
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden återkallar stadigvarande serveringstillstånd för Hotagens
kurs & konferensgård i Föllinge med anledning av att tillståndshavaren
avslutar sin verksamhet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Tillståndet avser servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten
vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla
året runt, 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 oktober 2017
Bilaga 1. Bevis om tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) för
servering av alkoholdrycker
_____
Kopia till
Sara Larsson, Alkoholhandläggare
Hotagens kurs § konferensgård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 168

Dnr 2017-000125

Tillgänglighetspris
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att tillgänglighetspriset delas ut en gång per år
till och med år 2019.
2. Socialnämnden ger kommunala handikapprådet i uppdrag att se över och
vid behov revidera riktlinjerna för tillgänglighetspriset.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 24 september 2008 beslutade socialnämnden att inrätta ett
tillgänglighetspris enligt handikapprådets förslag. De riktlinjer som då
antogs bör ses över och handikapprådet föreslås få i uppdrag att göra det.
I juni 2015 beslutade socialnämnden att tillgänglighetspriset delas ut en gång
per år till och med år 2017. Då beslutet har begränsningar i tid föreslås
socialnämnden besluta om ny tidgräns för tillgänglighetspriset.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 november
Kommunala handikapprådet 24 september 2008, § 73
_____
Kopia till
Kommunala handikapprådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 169

Dnr 2017-000116

Dokumenthanteringsplan för Bistånd
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar reviderad dokumenthanteringsplan för Bistånd.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med 1 december 2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I arkivlagen och arkivförordningen regleras bestämmelser om arkivvård.
Kommunfullmäktige har också antagit arkivreglemente för Krokoms
kommun. Av arkivreglementet framgår bland annat att varje myndighet
inom kommunen ska upprätta en dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen för socialförvaltningen gäller från och med den 1
maj 2008. I mars 2017 antog socialnämnden dokumenthanteringsplan för
Stab, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och E-hälsa och nu föreslås
nämnden anta reviderad dokumenthanteringsplan för Bistånd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2017
Socialförvaltningens dokumenthanteringsplan antagen 1 maj 2008
Bilaga 1. Förslag dokumenthanteringsplan Bistånd
Förhandlingsprotokoll från sociala samverkansgruppen (Sosam) 170920
_____
Kopia till
Bistånd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 170

Dnr 2017-000140

Asylsökande som fyller 18 år
Socialnämndens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga ensamkommande ungdomar som
fyller 18 år får bo kvar i väntan på beslut om uppehållstillstånd under
förutsättning att socialförvaltningen/integrationsenheten tilldelas 171 000
kronor, vilka är de initiala boendekostnaderna för den aktuella perioden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tidsbegränsa beslutet i enighet med
regeringens tillfälliga kommunbidrag till 30 juni 2018.
_____________________________________________________________
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt
kommunbidrag på 390 miljoner kronor för 2017 och 195 miljoner kronor för
januari-juni 2018. Tillskottet är tänkt som en möjlighet för kommunerna att
låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo
kvar i kommunen.
Skäl till förslaget är att man uppmärksammat att ungdomar som fått
PUT/TUT efter sin 18-årsdag haft svårt att klara av sina studier/etablering
om de anvisats till en ny kommun under asylprocessen. I de fall en ungdom
fyllt 18 år under asyltiden har den unge ofta placerats på ett
anläggningsboende i en annan kommun än anvisningskommunen för HVBplaceringen. Förutsättningarna för en gynnsam etablering antas vara större
om den unge blir kvar i ursprungskommunen. Placeringen grundas därav på
ett generellt behov och inte på vårdbehov.
Försvårande för ungdomarnas mående är att samtliga har en asylprocess som
har pågått mer än 500 dagar, för vissa upp till 700 dagar. I de fall en ungdom
har särskilda vårdbehov innan hen fyller 18 år gör socialtjänsten alltid en
individuell bedömning av vårdbehovet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 170 (forts)

Dnr 2017-000140

Dessa medel som regeringen nu tillför kommer att fördelas proportionellt till
kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande
barn och unga som väntar på beslut i sitt asylärende. Pengarna kommer att
betalas ut till kommunerna under 2018. Regeringens och Vänsterpartiets
överenskommelse gör det således möjligt för kommunerna att låta de
ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett
slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.
Det är upp till varje enskild kommun att fatta beslut om man vill agera enligt
ovanstående förslag. Kommunen kommer oavsett få ta del av de pengar som
förslaget baseras på. Det extra anslaget gäller 1 januari 2018 till 30 juni
2018. Om det blir några extra tillskott efter det är oklart. Den summa som
Krokoms kommun tilldelas för 2018 är 513 711 kronor.
I Krokoms kommun är det fem asylsökande ungdomar placerade som blir 18
år under den aktuella 6 månaders perioden. Antalet asylsökande förändras
ständigt då asylprocesserna pågår för ungdomarna. I de fall individen får
uppehållstillstånd och den unge ingår i befintlig verksamhet inom
ensamkommande unga ersätts kommunen med 750 kronor/dygn. I de fall
individen får avslag är det Migrationsverket som bär ansvaret.
De unga vuxna kommer erbjudas boende genom integrationsenhetens
försorg. De kommer i likhet med övriga vuxna ha möjlighet att vända sig till
integrationsenheten för visst stöd. Den beräknade boendekostnaden uppgår
till 5 700 kronor/individ och månad. Boendekostnaden för dessa fem
ungdomar under den aktuella perioden beräknas till totalt 171 000 kronor.
Dagsersättningen på 71 kronor/dag (mat, hygienartiklar, kläder, skor,
sjukvård, mediciner, tandvård, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter)
utgår från Migrationsverket. Befintlig personal på integrationsenheten
kommer att arbeta med de individer som omfattas av erbjudandet.
Den 13 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsens presidium hur
formuleringarna ”får bo kvar” och ”beslut” ska tolkas. De tolkningarna
gäller fortfarande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 170 (forts)

Dnr 2017-000140

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 november 2017
Kommunstyrelsens presidium den 13 oktober 2017– Asylsökande som fyller
18 år
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 171

Dnr 2017-000016

Beslutsattestanter och ersättare 2018
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna beslutsattestanter och ersättare för
år 2018 enligt bilaga.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden ska varje år godkänna förslag till beslutsattestanter och
ersättare för sina verksamheter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2017
Attestlista socialförvaltningen daterad 27 oktober 2017
_____
Kopia till
Beslutsattestanter och ersättare
Ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 172

Dnr 2017-000013

Socialförvaltningen - Besparingar och åtgärder 2017
Socialchefen redovisar pågående och planerade aktiviteter som syftar till att
utveckla verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv.
_____
Underlag
Socialförvaltningen – Besparingar på kort och lång sikt 2017-11-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 173

Dnr 2017-000008

Ekonomisk uppföljning 2017
Socialnämnden tar del av den ekonomiska uppföljningen efter tio månader
2017.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningens ekonom redovisar den ekonomiska uppföljningen efter tio
månader 2017. Prognosen, som gäller för helår, pekar mot ett underskott på
16 791 tkr exklusive Integration och Ensamkommande.
Underlag
Ekonomisk uppföljning efter tio månader 2017
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 174

Dnr 2017-000081

Uppföljning av personalkostnader 2017
Socialnämnden tar del av personalkostnaderna inom hemtjänst och
legitimerad personal.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Varje månad genomförs en uppföljning av ekonomin inom socialnämndens
verksamheter.
I enlighet med socialnämndens rutin för ekonomisk uppföljning ska
personalkostnaderna inom de verksamheter som bedrivs 24/7 följas upp
månadsvis i enlighet med beslutad ordning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 175

Dnr 2017-000074

Utveckling av välfärdsteknik
Socialnämnden tar del av redovisningen av arbetet med utveckling av
välfärdsteknik i hemtjänsten.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den 24 april 2017 beslutade socialnämnden om ett antal punkter inom
området välfärdsteknik. Bland annat fick förvaltningen i uppdrag att under
2017-2018 införa ytterligare 60 stycken nyckelfria lås. Socialnämnden gav
socialchefen i uppdrag att ta fram en tidsplan för införande av punkterna
samt uppskattade investeringskostnader och besparingar. Verksamhetschefen
för Hemtjänst/Hälsa och sjukvård samt samordnaren för Ehälsa/Välfärdsteknologi redovisar uppdraget för socialnämnden.
Underlag
Uppföljning av arbetet med utveckling av välfärdsteknik i hemtjänsten 201711-07
Bilaga 1. Uppföljning 2017-10-31
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 176

Dnr 2017-000010

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och
överlämna den till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer.
Rapporten ska även överlämnas till kommunfullmäktige. Detta enligt 28 § fh LSS samt 16 kap. 6 § f-h SoL.
Rapporteringsskyldigheten omfattar gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum samt om det skett avbrott i
verkställighet av insatsen och besluten inte verkställts på nytt inom tre
månader. Nu verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
ska även rapporteras.
Till kommunens revisorer ska socialnämnden även kortfattat uppge skälen
för dröjsmålen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2017
Bilaga. Rapport- Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, 2017
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 177

Dnr 2015-000009

Krisledningsplan för socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar reviderad krisledningsplan för socialförvaltningen
enligt bilaga 1.
2. Socialnämndens sekreterare får i uppdrag att vid behov uppdatera avsnitt
2.1.1 Organisation och lokaler samt Bilaga 3 Larmlista.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunens förvaltningar ansvarar för att övergripande krisplan tas fram
förvaltningsvis.
Denna plan innehåller riktlinjer för förvaltningen under kriser. Planen utgör
även en grund för vidare krisplanering ut i organisationen.
Socialnämnden antog krisledningsplanen den 2 september 2015 och den
reviderades den 24 maj 2016. Den 24 maj beslutade socialnämnden att
revidering av krisledningsplanen ska ske november/december 2017.
Socialförvaltningen har nu uppdaterat/reviderat planen och socialnämnden
föreslås anta denna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 oktober 2017
Bilaga 1. Förslag reviderad krisledningsplan för socialförvaltningen 171017
_____
Kopia till
Socialförvaltningens krisledningsgrupper

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 178

Dnr 2017-000003

Socialnämndens uppdragslista 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att efter revidering godkänna uppdragslistan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Socialnämndens uppdragslista är en sammanställning över uppdrag som
socialnämnden gett till förvaltningen och/eller arbetsutskottet.
Uppdragslistan redovisas vid varje sammanträde.
Följande uppdrag stryks:


Kommentera eventuella budgetavvikelser och åtgärder

Följande uppdrag flyttas:


Översyn av Arbetsmarknadsenheten (AME), Integration, Daglig
verksamhet och vuxenutbildningen. Flyttas till februari 2018.

Underlag för beslut
Socialnämndens uppdragslista 171023
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 179

Dnr 2017-000004

Delegationsbeslut 2017
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknas 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:
Sekretessärenden
1. Socialnämndens arbetsutskott den 9 november 2017, §§ 75-76
2. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL, hemvård, 1-31 oktober 2017
3. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 oktober 2017
4. Delegationsrapport- Beslut enligt LSS, 1-31 oktober 2017
5. Delegationsrapport- Beslut enligt SoL och FB, 1-31 oktober 2017
6. Ansvarsförbindelse – kontraktsvård den 15 september 2017
Delegat: Socialnämndens ordförande
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

21 november 2017
Socialnämnden

Sn § 180

Dnr 2017-000005

Meddelanden 2017
Socialnämnden tar del av följande meddelanden:
1. Kommunstyrelsens presidium den 3 oktober 2017 § 336 – Begäran om
tilläggsanslag för omställningskostnader avseende utvecklings- och
förändringsarbete i socialförvaltningen 2018
2. Kommunstyrelsens presidium den 3 oktober 2017 § 337 – Begäran om
tilläggsanslag år 2017, ensamkommande och integration, socialnämnden
3. Kommunstyrelsens presidium den 3 oktober 2017 § 338 – Begäran om
tilläggsanslag år 2018 – Tjänsten boendeutredare, socialnämnden
4. Kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 94 – Rambudget 2018, plan
2019-2020
5. Kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 95 – Avgifter för
servicetjänster enligt socialtjänstlagen
6. Socialstyrelsen. Din rätt till vår och omsorg – nu översatt till fler
minoritetsspråk
Dnr SN 17/051
7. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut. Dnr 8.1.2-25386/2017-7
Dnr SN 17/098
8. Inspektionen för vård och omsorg. Beslut. Dnr 8.5-19812/2017-4

9. Inspektionen för vård och omsorg. Meddelande. Ny rapporteringsperiod
för ej verkställda beslut
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(23)

