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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Plats och tid

2013-11-20
Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 - 20.00

Beslutande och övriga närvarande se nästa sida

Utses att justera

Robert Bull (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2013-11 - 26

Paragrafer

§§ 182- 210

Omedelbar justering

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Malin Schmidt

Ordförande

____________________________________________________________
Reidun Lorentzon (KD)

Justerare

____________________________________________________________
Robert Bull (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden §§ 182- 210

Sammanträdesdatum

2013-11-20

Datum för
anslagets uppsättande

2013-11- 27

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslagets nedtagande 2013-12- 19

Kommunhuset, socialförvaltningen

Underskrift
_______________________________________________________________
Malin Schmidt
Utdragsbestyrkande

2322222222223232

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

Beslutande
Reidun Lorentzon (KD), ordf
Björn Möller (M)
Louise Marklund (M)
Gunnemar Olsson (Fp)
Gun Alexandersson-Malm (Fp)
Roland Flykt (KD)
Marileen Tejder (Sb)
Mats Kristensson (C) ej §§ 188, 199-209
Monika Pettersson (Fp)
Robert Bull (S) 2:e vice ordförande
Anette Johansson (Mp)
Rikard Larsson (S) ej § 184
Anette Johansson (S)
Thomas Collberg (S)

Övriga närvarande
Barbro Johansson (KD)
Malin Schmidt, nämndsekreterare
Elisabeth Widskog, avd.chef Kvalitet- och administration
Birgitta Harberg, avd.chef Individ och familjeavdelningen
Ingegärd Gundersvik, avd.chef Hälso- och äldreavdelningen
Malin Haugen, ekonom
Denice Östlund, ekonom
Magdalena Patriksson, utvecklingsledare § 184
Ann-Charlotte Nyrén, utvecklingsledare § 184
Britta Hedén, utvecklingsledare § 184

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 (32)

3323333333333232

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 182

Val av protokollsjusterare
Ärendet
Socialnämnden ska fatta beslut om justerare av dagens mötesprotokoll.

Socialnämnden beslutar
Robert Bull (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (32)

4324444444443232

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 183

Godkännande av dagordning
Ärendet
Socialnämnden ska fatta beslut om att fastställa dagordning.

Socialnämnden beslutar
godkänna dagordningen med följande ändringar:
Tillkom i punkt 4 Information om Hälso- och sjukvårdsfrågor inom socialmedicin
Tillkom punkt 30 Övrig fråga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5325555555553232

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 184

Information från förvaltningen
Ärendet
Förvaltningen informerar nämnden om olika händelser och aktiviteter inom
förvaltningen.
A.

Information om hälso- och sjukvårdsfrågor inom socialmedicin
Birgitta Harberg, avdelningschef, informerade kring hälso- och
sjukvårdsfrågor inom socialmedicin

B.

Ny hemsjukvårdschef
Presentation av utvecklingsledare - Ann-Charlotte Nyrén

C.

Information om namnbyte på en enhet på Rönnängs äldreboende
Ingegärd Gundersvik, avdelningschef, informerar om att avdelning
Gamlegården har bytt namn till Rönngården.

D.

Information om översyn av avgiftssystem äldreomsorg
Elisabeth Widskog, avdelningschef, informerar om nuläget gällande
budgetuppdraget att se över avgiftssystemet.

E.

Information om kvalitetsledningssystem
Magdalena Patriksson,utvecklingsledare informerar om
kvalitetsledningssytemet

Socialnämnden beslutar
notera till protokollet att information enligt ovan förteckning givits.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (32)
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 185

Ersättningsnivåer inom hemtjänst 2014 samt avgift för matlåda 2014
Dnr 2013/168-706
Ärendet
Fråga om höjning av ersättningen för biståndsbedömd tid i enlighet med
Omsorgsprisindex (OPI) samt kostnad för matlådor.
Bakgrund
Enligt modell för valfrihetssystem inom hemtjänsten ska beslut om ersättningsnivåer
fattas årligen av socialnämnden.
För 2014 föreslås en höjning av timersättning för omsorgs- och serviceinsatser samt
ledsagning och avlösning med 2,5 %.
Avgiften för matlådor har de senaste åren inte höjts. Avgiften för matlådor år 2013 är
48 kronor. Förvaltningens kostnad indexregleras varje år och förvaltningens kostnad
per matlåda för år 2014 är 59,90 kronor.

Tjänsteutlåtande
Ingegärd Gundersvik, avdelningschef 2013-10-29

Socialnämnden beslutar
1. ersättningsnivå för omvårdnadsinsatser fastställs till 410 kronor per timma med ett
tillägg på 100 kronor för öar utan fast förbindelse
2. ersättningsnivå för serviceinsatser fastställs till 301 kronor per timma med ett
tillägg på 100 kronor för öar utan fast förbindelse.
3. ersättningsnivå för ledsagning och avlösning fastställs till 349 kronor per timme.
4. egenregin ersätts med motsvarande procentsats exklusive momskompensation.
5. höja avgiften med 2 kronor per matlåda under år 2014 för att därefter årligen
indexregleras.
6. de nya ersättningsnivåerna börjar gälla från och med 2014-01-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7327777777773232
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 186

Detaljbudget 2014
Dnr 2013/167-700
Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om definitiva ramar samt budgetuppdrag för 2014 års
budget. Socialnämnden ska anta 2014 års detaljbudget med nyckeltal.
Tjänsteutlåtande
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef 2013-10-29

Socialnämnden beslutar
anta detaljbudget 2014 enligt ”Socialnämndens budgetdokument 2014”

Reservation
Socialdemokraterna och Anette Johansson (Mp) reserverar sig mot beslutet
Skriftlig Reservation
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet, med hänvisning till det förslag till
budget som oppositionen framlade till KF 2013-06-17

Socialdemokraterna Socialnämnden Tjörn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8328888888883232
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 187

Förändring av arbetssätt och driftsform för Lilldals äldreboende
Dnr 2013/166-700
Ärendet
Fråga om driftsformen och förändring av arbetssätt för Lilldals äldreboende.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges mål för 2013 anges att Tubbemodellen och
Intraprenadtankens arbetssätt ska utvecklas och fortsatt implementeras i
kommunens särskilda boenden. Det anges också att man politiskt är öppen för
olika typer av driftsformer av dessa boenden. Som förebild finns Tubberödshus
äldreboende som sedan några år tillbaka drivs som intraprenad och med ett
arbetssätt som bygger på nedan redogjorda hörnstenar.
Sammanfattning
Lilldals äldreboende ska enligt budgetuppdraget för socialnämnden drivas i
intraprenadform med ”Tubbemodellen” som förebild.
Lilldals äldreboende kommer att upprätta ett intraprenadavtal med socialnämnden
när beslutet om driftsformen är tagen. Avtalet kommer att vara snarlikt det som
finns för Tubberödshus.
Lilldals äldreboende kommer att hantera budgetmässiga resultat
(överskott/underskott) enligt tjänsteutlåtande 090914.
Intraprenad är en avtalsreglerad resultatenhet med utökade befogenheter och större
ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Socialförvaltningen har dock det
formella och övergripande ansvaret för intraprenaden. Genom kortare beslutsvägar
kommer boende och personal att ges stort inflytande över omsorgens innehåll.
Tjänsteutlåtande
Ingegärd Gundersvik, avdelningschef 2013-10-30
Yrkande
Gun Alexandersson-Malm yrkar bifall till liggande förslag med tillägg av ordet får
enligt följande: att Lilldals äldreboende från och med 2014-07-01 får drivas som
intraprenad med Tubbemodellen som förebild
Socialnämnden beslutar
1. Socialnämnden beslutar att Lilldals äldreboende från och med 2014-07-01 får
drivas som intraprenad med Tubbemodellen som förebild.
2. Socialnämnden genom ordföranden och förvaltningschef ges i uppdrag att upprätta
ett avtal med Lilldals äldreboende.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9329999999993232

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20
fortsättning § 187 förändring av driftsform för Lilldals äldreboende

Reservation
Socialdemokraterna och Anette Johansson (Mp) reserverar sig mot beslutet
Skriftlig Reservation
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet som majoriteten tog under punkt 7, på
socialnämnden den 20/11-2013; att Lilldals äldreboende från och med 2014-07-01 får
drivas som intraprenad med Tubbemodellen som förebild.
Socialdemokraternas tanke är att först implementera modellen och förvissa sig om att
personalen på boendet är helt införstådda med denna. Och att man som personal i
nästa steg bestämmer sig för om det är denna modell eller annan driftform man vill
införa på Lilldals äldreboende.
Socialdemokraterna Socialnämnden Tjörn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10321010101010101010103232

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (32)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 188

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr 2012/161-700
Ärendet
Socialnämnden ska ta ställning till antagande av struktur för ledningssystem.

Bakgrund
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmännaråd SOSFS 2011:9 beskrivs lagkraven för
hur ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet inom socialtjänsten ska utformas.
Socialnämnden är ytterst ansvarig för att ett ledningssystem upprättas som uppfyller
kraven i SOSFS 2011:9.
Tidigare beslut
2012-06-20 SN § 127

Tjänsteutlåtande
Magdalena Patriksson, utvecklingsledare 2013-10-16
Socialnämnden beslutar
godkänna det övergripande dokumentet om ledningssystemet ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun”
som beskriver struktur och ansvar och överlåter till förvaltningen att fatta beslut om
processer och rutiner knutna till dessa processer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 189

Ansökan från Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
verksamhetsbidrag för 2014
Dnr 2013/160-701
Ärendet
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) ansöker om verksamhetsbidrag för 2014 om
20tkr.
Bakgrund
FMN ger rådgivning och information vart man kan vända sig i samhället för att få stöd.
FMN anordnar självhjälpsgrupper för anhöriga samt föreläsningar. FMN anordnar
även Familjekurser internat vis två helger samt erbjuder drogtester och motiverande
samtal. FMN uppger att de har en medlem från Tjörns kommun samt att de under året
haft trefamiljer/anhöriga på rådgivning på föreningen.

Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef 2013-10-18

Socialnämnden beslutar
inte lämna föreningsbidrag under 2014 till Föräldraföreningen mot narkotika (FMN).

Skickas till:
Föräldraföreningen mot Narkotika
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 190

Remissvar angående åtgärder inom aktivitetsstödet mm.
Dnr 2013/163-704
Ärendet
2013-10-15 inkom Arbetsmarknadsdepartementet till Tjörns kommun med en remiss
kring departementsskriften 2013:59 - Åtgärder inom aktivitetsstödet. Socialnämnden
har nu att yttra sig över remissen.
Bakgrund
Arbetsmarknadsdepartementet föreslår ett antal förändringar inom
arbetslöshetsförsäkringen. Det övergripande syftet beskrivs vara att stärka arbetslinjen
och öka utflödet till arbete genom ökad sökaktivitet. De nya uppföljningsåtgärderna
syftar också till att ge Arbetsförmedlingen effektivare verktyg. Försäkringskassan
föreslås också ges en möjlighet att stänga av deltagaren från ersättning om hen
uppsåtligen lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter. Förslaget innebär också att
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens tillsynsansvar vidgas till att omfatta även
frågor om åtgärder inom aktivitetsstödet.

Tjänsteutlåtande
Lena Gilbertsson Thylén, enhetschef 2013-11-201
Socialnämnden beslutar
de föreslagna förändringarna lämnas utan eget förslag på synpunkter.

Skickas till:
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten, 103 33 Stockholm
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 191

Kontrollansvar för handel med receptfria läkemedel
Dnr 2013/165-700
Ärendet
Ändring i reglementet för socialnämnden gällande kontrollansvar för handel med
receptfria läkemedel
Bakgrund
Bakgrunden till att ansvaret för kontrollen av läkemedel lades på socialnämnden var
att denna skulle organiseras på samma sätt som tillsynen avseende tobak och folköl i
handeln. Kontrollen av tobak och folköl utförs sedan 2010-01-01 av social
resursnämnd, tillståndsenheten, Göteborg Stad.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kontroll av livsmedel i handel. Kontrollen
utförs av miljöavdelningen. Det bedöms effektivt och ändamålsenligt att även
kontrollen av receptfria läkemedel utförs av miljöavdelningen. Därför bör ansvaret för
tillsynen överflyttas från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Som en
konsekvens av detta bör reglementena för dessa nämnder revideras.
Tjänsteutlåtande
Malin Schmidt, nämndsekreterare 2013-10-23
Socialnämnden beslutar
1
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kontroll av handel med receptfria
läkemedel från och med 2014-02-01.
2.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
revidera Reglementet för socialnämnden respektive
samhällsbyggandsnämnden i enlighet med punkt 1 ovan.

3.

Fram till dess att kommunfullmäktige fattat beslut enligt punkt 1 och 2 ovan,
utförs tillsynen på socialnämndens vägnar av inspektörer på miljöavdelningen
på samhällsbyggnadsförvaltningen, under förutsättning att
samhällsbyggnadsnämnden så medger. Eventuellt myndighetsbeslut till följd
av tillsynen fattas av socialnämnden.

4.

Under förutsättning att beslut från kommunfullmäktige tas enligt punkt 1 och 2
ovan, ändras socialnämndens delegationsordning så att punkt 9.40 kontroll av
handel med receptfria läkemedel stryks.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 192

Sammanträdesordning 2014 för socialnämnden och dess utskott
Dnr 2013/169-700
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till sammanträdesordning för socialnämnden och dess utskott för
2014
2014
Onsdagar
Socialnämnden
Kl 17.00

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
15

19

19

23

21

24

Socialnämndens
arbetsutskott
15
Kl 09.00

12

12

16

14

18

5

5

9

8

11

Presidieutskott
Kl. 10.00

8

Socialnämnden beslutar
Datum för sammanträdesordning godkänns

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

24

22

19

17

17

15

12

17

10

8

5

10
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 193

Revidering av Delegationsordning för socialnämnden
Dnr 2013/21-700
Ärendet
Föreligger förslag till reviderad delegationsordning att gälla från 2013-12-01.
I förslaget är ändrat i kapitlen nedan:
Kapitel 14. DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN I
SOCIALNÄMNDEN
I förslaget tillkommer:
Kapitel 15 DELEGATIONSORDNING EKONOMI SOCIALNÄMNDEN
Kapitel 16 DELEGATIONSORDNING ALLMÄNT SOCIALNÄMNDEN
Tjänsteutlåtande
Malin Schmidt nämndsekreterare, 2013-10-25

Socialnämnden beslutar
revidera delegationsordningen enligt följande tillägg:
1. Kapitel 14. Delegationsordning, personalärenden i Socialnämnden
punkt 14.8 Beslut om anställning ändras med tillägg:
Av verksamhetspersonal Intraprenad:
Delegat Intraprenadchef
Vidaredelegat: Schemgruppsmedlem
Villkor: Till Schemgruppsmedlem för vikarietillsättning vid
frånvaro upp till 3 månader
2. Kapitel 15 Delegationsordning ekonomi socialnämnden
punkt 15.1 Utse beslutsattestanter med ersättare:
Delegat: Förvaltningschef med rätt att vidaredelegera
3. Kapitel 16 Delegationsordning allmänt socialnämnden
punkt 16.1 Beslut i brådskande ärende där socialnämndens avgörande inte kan
inväntas
Delegat: Socialnämndens ordförande
4. Revideringen gäller från och med 2013-12-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 194

Revidering av faddrar för socialas verksamheter
Dnr 2011/73-700
Ärendet
Revidering av faddersystemet i samband med organisationsförädlingen 2013-05-10

Enhet eller verksamhet
Vård- och omsorgsavdelningen
Lilldals äldreboende
Valåsens äldreboende
Rönnängs äldreboende
Tubberöds äldreboende
Klövedals äldreboende
Hemtjänsten inklusive
Kvarnbackens servicehus
Kommunal Hälso- och sjukvård
Mötesplats Tjörn
Individ- och
familjeavdelningen
Myndighetsavdelningen
Skärhamns serviceboende
Höviksnäs gruppboende
Fågelkärrsvägens gruppboende
Övergårdsvägens serviceboende
Kållekärras serviceboende
Tubbegatans serviceboende
Hannagårdens
korttidsverksamhet och
Hannagårdens sysselsättning
Arbetsmarknad,socialmedicin
samt jourboende

Faddrar
Reidun Lorentzon (Kd), Robert Bull (S)
Louise Marklund (M), Gerhard Bernhardsson (S)
Barbro Johansson (Kd), Lars Käck (S)
Monika Pettersson (Fp), Robert Bull (S)
Roland Flykt (Kd), Gerhard Bernhardsson (S)
Ulla-Britt Elkan (M), Lars Käck (S)
Yvonne Andersson (M), Thomas Collberg (S)
Roland Flykt (Kd), Lars Käck (S)

Ulla-Britt Elkan (M), Emilio Controneo (V)
Reidun Lorentzon (Kd), Gerhard Bernhardsson (S)
Gunnemar Olsson (Fp), Anette Johansson (S)
Gunnemar Olsson (Fp), Anette Johansson (S)
Gunnemar Olsson (Fp), Anette Johansson (S)
Gun Alexandersson-Malm (Fp),Emilio Controneo (V)
Barbro Johansson (Kd), Rikard Larsson (S)
Monika Pettersson (Fp), Rikard Larsson (S)

Gun Alexandersson-Malm (Fp), Isabell Eriksson(S)

Familjecentrum
Yvonne Andersson (M), Robert Bull (S)
Västerängs ungdomsboende
Louise Marklund (M), Thomas Collber (S)
Ung hälsa Tjörn
Marileen Tejder (Sb), Isabell Eriksson (S)
Tjänsteutlåtande
Malin Schmidt, nämndsekreterare 2013-10-05
Socialnämnden beslutar
antar revidering av faddersystem enligt ovan samt beslutar att enhetschef för
respektive verksamhet/enhet bjuder in faddrarna till besök två gånger per år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 195

Redovisning av inrapporterade lex Sarah kvartal 3 2013
Dnr 2013/11-730
Ärendebeskrivning
Varje kvartal ska förvaltningen till socialnämnden redovisa inrapporterade lex Sarah. I
sammanställningen ska det framgå antal, typ av missförhållande samt var
missförhållandet har skett. Redovisning av kvartal tre 2013 lämnas vid mötet
Tjänsteutlåtande
Sara Olander medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2013-11-08

Socialnämnden beslutar
antecknar till protokollet att information givits

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 196

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
4 kap 1 § SoL och 9§ LSS kv 3, 2013
Dnr 2013/10 -710
Ärendebeskrivning
Redovisning av kvartalsrapport 3, 2013 av ej verkställda gynnande beslut enl 4 kap 1§
SoL och 9 § LSS.
Inom äldreomsorg hade kommunen ett ej verkställt beslut till permanent boende på
särskilt boende att inrapportera. Den sökande har under tiden varit placerad på
korttidsboende.1 oktober tackade den sökande ja till erbjudande om boende och
inflyttning har skett.
Inom funktionshinder hade kommunen inga ej verkställda beslut att rapportera.
Inom IFO hade kommunen ett ej verkställda beslut till familjehem att inrapportera.
Den sökande har tackat nej till ett erbjudande då den enskilde har specifika önskemål
om familjehemmets placering.
Fördelning över kön: 0 man 2 kvinnor

Tjänsteutlåtande
Malin Schmidt, nämndsekreterare för socialnämnden, 2013-10-12
Socialnämnden beslutar
notera till protokollet att informtion om rapporten lämnats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 197

Budgetuppföljning oktober 2013
Dnr 2013/5 -700
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvården totalt visar ett underskott med
Äldreomsorgen totalt visar ett underskott med
Avdelning Funktionshinder totalt visar ett underskott med
Staben totalt visar ett överskott med
Individ- och familjeomsorgen totalt visar ett underskott med

- 48 tkr
- 899 tkr
-1 330 tkr
3 631 tkr
- 2 986 tkr

För Socialnämnden totalt blir resultatet jan – oktober ett underskott på -1 362 tkr
Föredragare
Malin Haugen, ekonom föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
1. budgetuppföljningen oktober 2013 läggs till handlingarna
2. fortsättningsvis beakta besparingar och återhållsamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20322020202020202020203232

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20 (32)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 198

Redovisning av behandlingshemskostnader oktober 2013
Dnr 2013/6-750
Ärendet
Redovisning av nämndens beräknade behandlingshemskostnader 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av behandlingshemskostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 199

Analys försörjningsstöd september 2013
Dnr 2013/7 -754
Ärendet
Förvaltningen redovisar försörjningsstöd för juli till september.
Bakgrund
Politikerna i Socialnämnden fattade 2012-04-25 § 71 beslut om att man önskar få
redovisning av utbetalt försörjningsstöd som förut, varje månad i form av analys av
försörjningsstöd samt en sammanställning efter varje kvartal. I denna analys redovisas
försörjningsstödet för juli och augusti 2013. Aktiviteter/insatser som de som fick
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet utan rätt till a-kassa deltog i juli till
september 2013 redovisas.

Tjänsteutlåtande
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen 2013-11-07
Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av försörjningsstöd samt sammanställningen av tredje
kvartalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 200

Redovisning av beslut inom Funktionshinder oktober 2013
Dnr 2013/8-725
Ärendet
förvaltningen redovisar för nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning
Funktionshinder år 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen
Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning
Funktionshinder år 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 201
Dnr 2013/3 -730

Nyckeltal äldreomsorgen oktober 2013
Ärendet
Förvaltningen redovisar för nyckeltal inom äldreomsorgen för oktober 2013.
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Individ- och familjeavdelningen

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen för nyckeltal inom äldreomsorgen för oktober 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 202

Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende
Dnr 2013/4-730
Ärendet
Förvaltningen redovisar verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende,
perioden 2013-10-01 - 2013-10-31.
Sammanfattning
2 verkställda beslut till äldreboende förelåg vid dagens redovisning
1 verkställt beslut till demensboende förelåg vid dagens redovisning
5 ej verkställda beslut förelåg vid dagens redovisning

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisningen av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende,
perioden 2013-10-01 - 2013-10-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 203

Redovisning av fadderbesök
Ärendet
Monika Pettersson redovisade för studiebesök på Norrgården.

Ärendet
Inga redovisningar förelåg vid dagens redovisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 204

Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut
Dnr 2013/2-700
Ärendet
Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska anmälas
till socialnämnden.
Anmälan innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:
2013-10-30 §§ 190-214

Socialnämnden beslutar
Anmälan läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27322727272727272727273232

27 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 205

Redovisning av delegeringsbeslut
Dnr 2013/1-700
Ärendet
Anmälan av socialförvaltningens och socialnämndens beslut
Bakgrund
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av socialnämnden antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska
redovisas till socialnämnden.
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning:

ÖVRIGT
Anställningsbeslut 310/2013- 318/2013

DELEGAT

Socialnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 206
Dnr. 2013/9-700

Anmälningsärenden
Ärendet
Anmälan av socialnämndens inkommande/utgående handlingar.

Till protokollet antecknas inkommande/utgående handlingar.
INKOMNA PROTOKOLL/PROTOKOLLSUTDRAG/
MÖTESANTECKNINGAR

Sammanträdesprotokoll
- Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-24 § 204 Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9§ LSS kv 2, 2013

Dnr 2013/124-751

HID 2013.1155

ÖVRIGA ÄRENDEN
Tillsyn av HVB barn och unga vid Västerängs ungdomsboende
IVO bedömer, mot bakgrund av inhämtad information, att verksamheten inte brister i
de delar som tillsynen avser.
Öppet brev från Jesper Odelgren och Magnus Andén

Socialnämnden beslutar
Anmälan enligt förteckning antecknas till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 207
Bistånd Kap 4 § 1 SoL, Stickprov
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-06-01 till 2013-07-31
Stickprov nr: 192

Bifall, ek. bistånd föreb. insats enl 4 kap 1§ SoL

Stickprov nr: 257

Bifall, återkrav, enl 4 kap 1§ SoL

samt
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-08-01 till 2013-09-30
Stickprov nr: 38

avslag, försörjningsstöd enl 4 kap 1§ SoL

Stickprov nr: 39

bifall, försörjningsstöd, enl 4 kap 1§ SoL

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL,
under perioden 2013-06-01 till 2013-09-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 208

Övriga bistånd Kap 4 § 1 SoL, Stickprov
Ärendet
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-08-01 till 2013-09-30
Stickprov nr: 45

Äldreboende,

avslag enl 4 kap 1§ SoL

Stickprov nr: 81

Äldreboende,

avslag enl 4 kap 1§ SoL

godkänna redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL,
under perioden 2013-08-01 till 2013-09-30

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL,
under perioden 2013-08-01 till 2013-09-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 209

Bistånd Kap 9 §§ 2-10 LSS, redovisning av stickprov
Redovisning av bistånd kap 9 §§2-10 LSS, under tiden 2013-08-01 till 2013-09-30

Stickprov nr: 2

bifall, Personlig ass, enl. 9 § 2 LSS

Stickprov nr : 3

bifall, Korttid läger, enl. 9 § 6 LSS

Socialnämnden beslutar
godkänna redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL,
under perioden 2013-08-01 till 2013-09-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-11-20

SN § 210

Övrig fråga
Thomas Collberg (S) ställde fråga om Hannagårdens hunddagis.
Birgitta Harberg och Ingegärd Gundersvik svarade muntligt på frågan vi mötet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

