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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Plats och tid
Ajournering

2013-03-27

Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 –20.00
18.08 - 18.30 samt 18.40 - 18.50

Beslutande och övriga närvarande se nästa sida

Utses att justera

Robert Bull (S)

Justeringens plats och tid

Sociala huset 2013-04-03

Paragrafer

§§ 53- 79

Omedelbar justering

Underskrifter Sekreterare

____________________________________________________________
Malin Schmidt

Ordförande

____________________________________________________________
Reidun Lorentzon (KD)

Justerare

____________________________________________________________
Robert Bull (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden §§ 53-79

Sammanträdesdatum

2013-03-27

Datum för
anslagets uppsättande

2013-04-04

Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslagets nedtagande 2013-04-25

Kommunhuset, socialförvaltningen

Underskrift
_______________________________________________________________
Malin Schmidt
Utdragsbestyrkande

2302222222223030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Beslutande

2013-03-27
Reidun Lorentzon (KD), ordf
Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf
Gunnemar Olsson (Fp)
Gun Alexandersson-Malm (Fp)
Roland Flyckt (KD)
Robert Bull 2:e vice ordförande
Isabell Eriksson (S)
Rikard Larsson (S)
Anette Johansson (S)
Thomas Collberg (S)
Monika Pettersson (Fp)
Björn Möller (M) §§ 53-64 (avbröt tjänstgöring)
Emelie Holgersson (C)
Lars Käck (S) §§ 65 - 79

Övriga närvarande
Anette Johansson (Mp)
Gerhard Bernhardsson (S)
Emilio Controneo (V)
Lars Käck (S)
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef
Malin Schmidt, nämndsekreterare
Lena Gilbertsson-Thylén, Avdelningschef Äldreboende och Hälso- och sjukvård
Elisabeth Widskog, Avdelningschef Äldreomsorg
Ingegärd Gundersvik, Avdelningschef funktionshinder
Birgitta Harberg, Avdelningschef Barn- och familjeavdelningen
Carolina Färdigh, ekonom
Ronny Edvardsson, arbetstagarrepresentant ej §§ 55, 77-79

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 53

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (30)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 54

Fastställande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar
Fastställa föredragningslistan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (30)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 55

Ansökan till Tingsrätt - Särskild förordnad vårdnadshavare
*sekretess*
Ärendet skyddas av sekretess i enlighet med Offentlighet- och sekretesslagens
bestämmelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (30)
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 56
Dnr 2013/23 -724

Yttrande till Socialstyrelsen angående tillsyn av Kållekärrs
serviceboende
Ärendebeskrivning
Redovisning av åtgärder gällande brister som tydliggjordes vid Socialstyrelsens tillsyn
av Kållekärrs serviceboende 2012-11-05 Dnr 9.1-53793/2012. Socialstyrelsen har efter
tillsyn begärt in synpunkter på frågor som uppkom i samband med tillsyn.
Redovisning av åtgärder gällande brister redovisas som förslag på svar till
Socialstyrelsen.

Tjänsteutlåtande
Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för funktionshinder 2013-02-15
Socialnämnden beslutar
anta tjänsteutlåtandet med bilaga som sitt eget och översänder det som eget yttrande
till socialstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 57
Dnr 2013/67 -750

Revidering av Vägledande riktlinjer försörjningsstöd
Ärendebeskrivning
Utöver den revidering som görs vid varje ny mandatperiod så görs en uppdatering
varje år utifrån basbeloppets höjning. Dock har ingen översyn eller höjning av högsta
godtagbara boendekostnad gjorts sedan januari 2011. Vilket gör att högsta godtagbara
hyreskostnad halkar efter den faktiska hyresnivån i kommunen. Något som drabbar de
Tjörnbor som har lägst inkomster och svårast att klara sig. En revidering i nivå med
Tjörns Bostads AB årliga höjning är motiverad för att motverka alltför stora
skillnader. Socialnämnden föreslås därför besluta om en höjning av högsta godtagbara
boendekostnad med 2.7%. Vilket är den höjning som Tjörns Bostads AB beslutat om
för 2013.
Bakgrund
Socialnämnden i Tjörns kommun fattade 2009-04-22, § 89 beslut att anta Vägledande
riktlinjer försörjningsstöd. Därefter fattade socialnämnden 2011-01-26, § 32 beslut om
att höja högsta godtagbara boendekostnad vid den översyn som gjordes i samband
med revidering vid ny mandatperiod. Nu gällande Vägledande riktlinjer har tillämpats
sedan januari 2011 i enlighet med Socialnämndens beslut. Tillämpningen har fungerat
och riktlinjerna har uppfattats som skäliga.
Tjänsteutlåtande
Gisela Sinclair, avdelningschef Vuxen- och arbetsmarknadsavdelningen 2013-02-27
Yrkande
Gun Alexandersson-Malm (Fp) yrkar bifall enligt tjänsteutlåtandets förslag
Socialnämnden beslutar
om en revidering av Vägledande riktlinjer försörjningsstöd genom att höja högsta
godtagbara boendekostnad med 2.7 % samt fastställa att övriga Vägledande riktlinjer
ska fortsätta gälla. Beslutet ska gälla från 2013-04-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 58
Dnr 2012/145 -700

Förändring av måltal för äldreomsorgen i budget 2013
Ärendebeskrivning
Efter att ha studerat resultatet för öppna jämförelser 2012 föreslås nämnden behålla
redan beslutade styrtal men ändra måltalen för dessa. Måltalen för uppdraget kring
äldreomsorgen föreslås ändras enligt nedan tabell:
Styrtal

Utfall 2012
(andel
mycket/ganska
nöjda brukare)

Mål 2013
(andel
mycket/ganska
nöjda brukare)

Helheten

87 %

90 %

Inflytande

72 %

75 %

Maten

77,5 %

80 %

Information

37 %

46 %

Social samvaro/aktiviteter

54 %

60 %

Helheten

91 %

91 %

Inflytande

75 %

77 %

Information

71 %

75 %

Särskilt boende

Hemtjänsten

Bakgrund
I budgeten för Socialförvaltningen har det till varje uppdrag knutits styr- och måltal.
Dessa är till för att nämnden ska kunna följa upp om uppdraget är uppfyllt eller inte.
Styr- och måltalen används för att styra och utveckla verksamheten inom
förvaltningen. För uppdraget att följa hur brukarna upplever kvaliteten på den
levererade servicen och bemötandet inom äldreomsorgen finns det 8 styrtal. Måltalen
för dessa har tidigare presenterats som NKI. Från och med Öppna jämförelser 2012
kommer Socialstyrelsen inte längre att presentera resultaten från
brukarundersökningarna som NKI. Detta medför att måltalen för Socialförvaltningen
budget måste ändras på detta område.
Tjänsteutlåtande
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef samt
Magdalena Patriksson, utvecklingschef 2013-03-01
Socialnämnden beslutar
anta de nya måltalen för uppdraget kring äldreomsorgen i budget 2013.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 59
Dnr 2013/66 -700

Svar på remiss angående lokalförsörjningsplan 2013-2017
Ärendebeskrivning
I budgeten för 2012 har kommunstyrelsen gett kommunkansliet i uppdrag att ta fram
en lokalförsörjningsplan. Syftet med en kommunövergripande lokalförsörjningsplan är
att ge en samlad bedömning av vilka lokalförändringar som behövs och när de bör
genomföras. Lokalförsörjningsplanen presenterades för kommunstyrelsen vid dess
möte 2013-02-07.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-07 § 32 att remittera ärendet till samtliga
nämnder för uppdatering och kvalitetsgranskning av både lokalförsörjningsplanen och
befolkningsprognosen. Sista dag att svara på remissen är 2013-03-25.
Socialförvaltningen har kvalitetsgranskat de två dokumenten och föreslår några
ändringar i de texter som berör förvaltningens verksamhet.

Tjänsteutlåtande
Magdalena Patriksson, utvecklingschef 2013-03-15

Socialnämnden beslutar
anta de förändringar som föreslagits enligt tjänsteutlåtande och översänder
tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen.

Expedieras: Kommunstyrelsen, Tjörns kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 60
Dnr 2013/69 -738

Byte av namn på Lilldalshemmet till Lilldals Äldreboende
Ärendebeskrivning
Lilldalshemmets namn förknippas lätt med tiden då boendet var ett sjukhem. Idag
finns inga sjukhem, och det finns därför behov av att modernisera och justera namnet.
För att harmonisera namnet med de övriga äldreboendena på Tjörn, föreslås en
namnjustering till Lilldals äldreboende.

Tjänsteutlåtande
Lena Gilbertsson-Thylén, avdelningschef Äldreboende och Hälso- och sjukvård
2013-03-01
Yrkande
Thomas Collberg (S) yrkar bifall enligt tjänsteutlåtandets förslag
Socialnämnden beslutar
Lilldalshemmets äldreboende fortsättningsvis ska heta Lilldals Äldreboende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 61
Dnr 2013/78 -730

Revidering av Vägledande bestämmelser för Biståndshandläggning
enligt SoL
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i januari 2010 fastställt en vägledning för biståndshandläggning
enligt SoL för vård och omsorgstagare i Tjörns kommun. Vägledningen beskriver vad
och i vilken omfattning man normalt beviljas hjälp med olika insatser (skälig
levnadsnivå). Varje ansökan prövas dock individuellt innan beslut fattas, vilket
innebär att om särskilda skäl förekommer kan beslutet avvika från Vägledningen.
Den reviderade vägledningen har formulerats på ett enklare sätt då det framkommit
önskemål om att publicera dokumentet på Tjörns kommuns hemsida.
Syftet med publiceringen är att den enskilde kommuninvånaren lätt ska kunna få
information om vilken hjälp man kan få från Äldreomsorgen.
Det som skiljer den nu gällande vägledningen från den i förslaget är framförallt
följande:
Trygghetstelefon
Trygghetstelefon kan fås genom ”förenklat” bistånd.
Den som fyllt 75 år fyller i blanketten ” ansökan om trygghetstelefon” och skickar den
till biståndsenheten.
Mattransport
Om du har fyllt 75 år och känner att du har behov att få färdiglagad mat hemkörd en
gång/ vecka är detta möjligt utan biståndsbeslut.
Resursplatser (tidigare korttidsplats)
Insatsen beviljas i dagar, istället för om antal veckor, då det med jämna mellanrum
förekommer önskemål om att ändra perioder av olika anledningar. Den enskilde
kontaktar själv, samordnaren för korttidsplatserna när önskemål om vistelse är aktuell.

Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef Äldreomsorg 2013-03-04
Socialnämnden beslutar
anta det reviderade textinnehållet till En Vägledning för biståndshandläggning enligt
SoL.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 62
Dnr 2008/134 -730

Revidering av förfrågningsunderlaget Valfrihetssystem inom
hemtjänsten, LOV
Ärendebeskrivning
Lagen om Valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009.
Socialnämnden i Tjörns kommun beslutade att införa valfrihet inom hemtjänst från
och med den 1 april 2011, utifrån det uppdrag Tjörns kommunfullmäktige gett
förvaltningen i uppdrag att främja en mångfald av utförare inom äldreomsorgen
genom att införa LOV.
Socialnämnden beslutade anta det framtagna förfrågningsunderlaget Valfrihetssystem
inom hemtjänsten, LOV, 2010-12-15 § 298.
2012 ansökte och fick förvaltningen medel från Socialstyrelsen för att utveckla LOV i
Tjörns kommun. En extern konsult har tillsammans med förvaltningen gjort en
kartläggning av gällande förfrågningsunderlag och tagit fram förslag till förändringar i
underlaget.
De förändringar som föreslås är följande:
1. Ersättningsnivå vid frånvaro förtydligas.
2. Förändra ersättningen från utförd tid till biståndsbedömd tid
3. Införande av ickevalssystem med turordningslista

Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef Äldreomsorg 2013-03-08
Yrkande
Gun Alexandersson-Malm (Fp) yrkar bifall enligt tjänsteutlåtandets förslag
Socialnämnden beslutar
följande förändringar i förfrågningsunderlaget för LOV:
1. Ersättningsnivå vid frånvaro förtydligas enligt tjänsteutlåtandet.
2. Förändra ersättningen från utförd tid till biståndsbedömd tid enligt tjänsteutlåtandet.
3. Införande av ickevalssystem med turordningslista enligt tjänsteutlåtandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 63
Dnr 2013/79 -738

Konvertering av lägenheter på Kvarnbacken till
”Trygghetslägenheter”
Ärendebeskrivning
Särskilda boenden är idag förbehållna personer som har stora vård- och omsorgsbehov,
dvs. de som behöver tillsyn och tillgång till personal i sin omedelbara närhet dygnet
runt, med behov som är svåra att tillgodose på ett tillfredställande sätt i ett ordinärt
boende. I Tjörns kommun finns idag särskilda boenden, med dygnet runtomsorg samt
Kvarnbackens servicehus, som är ett särskilt boende med beslut om bistånd för att få
sina individuella behov av omsorg tillgodosedda.
På Kvarnbacken finns även en lunchrestaurang samt möjlighet att äta frukost
gemensamt. Vissa dagar i veckan anordnas även gemensamma aktiviteter av en för
ändamålet avsatt personal. Många äldre upplever dock att det är ett för stort glapp
mellan bostaden i det ordinära boendet och det särskilda boendet.
Det finns olika skäl till att man önskar ett annat boende, otrygghet, ensamhet eller
svårigheter att hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Den äldre har då
inte det omfattande vård- och omsorgsbehov som gäller för plats i särskilt boende, utan
klarar att bo i sin bostad rent funktionellt. I Höviksnäs och i Skärhamn finns även
pensionärslägenheter, som man kan få genom att ställa sig i kö.

Med anledning av ovanstående föreslås Socialnämnden fatta beslut om att successivt
och när möjlighet ges, konvertera upp till 10 lägenheter till ”Trygghetslägenheter” på
Kvarnbacken servicehus. (trygghetslägenhet = erhålla bostad på Kvarnbacken genom
kö)
För att kunna erbjudas en ”trygghetslägenhet” måste följande kriterier uppfyllas:




Du ska vara 75 år
Du ska ha behov av hemtjänstinsatser/ eller andra behov som kan
tillgodoses genom trygghetslägenhet.
Medflyttande make/maka eller sambo behöver inte uppfylla
ovanstående kriterier.

I ”trygghetslägenheterna” får man hjälp av hemtjänst och nattpersonal utifrån de behov
och biståndsbeslut man har på samma sätt som på Kvarnbacken för övrigt.
Tjänsteutlåtande
Elisabeth Widskog, avdelningschef Äldreomsorg, 2013-03-06

forts § 63 nästa sida
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27
forts. § 63 Konvertering av lägenheter på Kvarnbacken till ”Trygghetslägenheter”

Ajournering
Mötet ajournerades 18.08 - 18.30 samt 18.40 - 18.50
Yrkande
Gunnemar Olsson (Fp) yrkar ge förvaltningen uppdrag att hyra ut max 5 lägenheter på
Kvarnbacken som trygghetslägenheter när behov av lägenheter som särskilt boende ej
förligger
Anette Johansson och Robert Bull (S) yrkar på återemiss
Propositon
Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att socialnämnden
ska avgöra ärendet idag
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning uppläses och godkänns:
Den som röstar enligt Gunnemar Olssons (Fp) yrkande säger ja.
Den som röstar enligt Anette Johansson (S) och Robert Bull (S) yrkande säger nej.
Omröstningsresultat
8 Ja-röster: Reidun Lorentzon (KD), Gun Alexanderson-Malm (Fp), Yvonne
Andersson (M), Gunnemar Olsson (Fp), Monika Pettersson (Fp), Roland Flyckt
(KD), Björn Möller (M), Emelie Holgersson (C)
5 Nej-röster: Robert Bull (S), Rikard Larsson (S), Anette Johansson (S), Thomas
Collberg (S), Isabell Eriksson (S)
Socialnämnden beslutar
1. ge förvaltningen uppdrag att hyra ut max 5 lägenheter på Kvarnbacken som
trygghetslägenheter när behov av lägenheter som särskilt boende ej förligger
2. kriterierna för att söka trygghetslägenhet är följande:
 Du ska vara 75 år
 Du ska ha behov av hemtjänstinsatser/ eller andra behov som kan
tillgodoses genom trygghetslägenhet.
 Medflyttande make/maka eller sambo behöver inte uppfylla
ovanstående kriterier.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser att före
justering inkomma med en skriftlig reservation
Skriftlig reservation
Socialdemokraterna på Tjörn lämnar här en skriftlig reservation angående punkt 12; beslut om att
konvertera 5 stycken lägenheter på Kvarnbacken till trygghetslägenheter. Beslutet togs av majoriteten på
socialnämndens möte den 27 mars 2013.
Vi socialdemokrater önskade en återremiss av ärendet då vi ansåg att underlaget för beslutet var
undermåligt. Det saknades konsekvensanalys av vad beslutet medför, då man binder upp hyreskontrakt
med hyrestagare på obestämd framtid.
Socialdemokraterna Tjörn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15301515151515151515153030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 64
Dnr 2013/54 -700

Information om chefstillsättning
Ärendebeskrivning
Muntlig information om chefstillsättningen lämnas i och med med
organisationsförädlingen som träder i kraft 2013-05-01

Föredragare
Shujaat Noormohamed, förvaltningschef föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
anteckna till protokollet att information lämnats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 65

Information om samverkan kring ungdomar och droger
Ärendebeskrivning
Muntlig information av hur situationen och samverkan kring ungdomar och droger är
uppbyggt på Tjörn lämnas under mötet

Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Barn- och familjeavdelningen föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 66
Dnr 2013/70 -753

Verksamhetsberättelse Familjerådgivning Krismottagning för män
Krismottagning för kvinnor 2012
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för Familjerådgivning, Krismottagning för män samt
Krismottagning för kvinnor presenterades
Föredragare
Birgitta Harberg, avdelningschef Barn- och familjeavdelningen
Socialnämnden beslutar
anteckna till protokoll att information getts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 67
Dnr 2013/5 -700

Budgetuppföljning februari 2013
Ärendebeskrivning
Muntlig information om uppföljning av budget fram till februari månad gavs

Carolina Färdigh, ekonom föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
1. Budgetuppföljning fram till februari månad läggs till handlingarna
2. Fortsättningsvis beakta besparningar och återhållsamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 68
Dnr 2013/6-750

Redovisning av behandlingshemskostnader februari 2013
Ärendebeskrivning
Genomgång av nämndens beräknade behandlingshemskostnader 2013.
Birgitta Harberg, avdelningschef Barn- och familjeavdelningen föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 69
Dnr 2013/7 -754

Analys försörjningsstöd februari 2013
Ärendebeskrivning
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 februari 2013. Aktiviteter/insatser som de som fick
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet utan rätt till a-kassa deltog i februari 2013
redovisas.

Tjänsteutlåtande
Gisela Sinclair, Avdelningschef Vuxen- och arbetsmarknadsavdelningen 2013-03-11
Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21302121212121212121213030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-03-27

SN § 70
Dnr 2013/8-725

Redovisning av beslut inom Funktionshinder februari 2013
Ärendebeskrivning
Genomgång av nämndens beräknade kostnader för beslut inom avdelning
Funktionshinder år 2013.
Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för funktionshinder föredrar ärendet
Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (30)

22302222222222222222223030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-01-30

SN § 71
Dnr 2013/3 -730

Nyckeltal äldreomsorgen februari 2013
Ärendebeskrivning
Redogörelse för nyckeltal inom äldreomsorgen.
Elisabeth Widskog, avdelningschef Äldreomsorg, redogjorde för
nyckeltal inom Äldreomsorgen februari 2013

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 (30)

23302323232323232323233030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 72
Dnr 2013/4-730

Verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende
Redovisning av verkställda och ej verkställda beslut särskilt boende,
perioden 2013-02-01 - 2012-02-28.
4 verkställda beslut till äldreboende förelåg vid dagens redovisning
1 verkställt beslut till demensboende förelåg vid dagens redovisning
0 ej verkställda beslut till demensboende förelåg vid dagens redovisning

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23 (30)

24302424242424242424243030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 73

Redovisning av fadderbesök
Ärendebeskrivning
Inga fadderbesök förelåg vid dagens möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24 (30)

25302525252525252525253030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 74
Dnr 2013/2-700

Anmälan av socialnämndens arbetsutskott beslut
2013-01-06 §§ 25-52
Socialnämnden beslutar
Anmälan läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25 (30)

26302626262626262626263030

26 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 75
Dnr. 2013/1-700

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
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:

SOCIALCHEF

ÖVRIGT
- Anställningsbeslut nr 88/2013-116/2013
HID 2013.352

Avtal Kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till
barn i familjer med missbruksproblem 2013/82

DELEGAT

Birgitta Harberg

Socialnämnden beslutar
Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som redovisats ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27302727272727272727273030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27 (30)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 76
Dnr. 2013/9-700

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

Sammanträdesprotokoll
Kommunala Pensionärsrådet 2013-03-04 - utsänt till ledamöter

HID 2013.208
HID 2013.328

ÖVRIGA ÄRENDEN
Årsredovisning av arbetet inom Funktionshinder SOLTAK 2012
Länsstyrelsens beslut i ärende 705-39697-2012 -Tillsyn handläggning av ärende

Socialnämnden beslutar
Anmälan enligt förteckning läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28302828282828282828283030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 77

Bistånd Kap 4 § 1 SoL, redovisning av stickprov
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-01-21 till 2013-02-24
Stickprov nr: 57

Avslag, ekonomiskt bistånd enl 4 kap 1§ SoL

Stickprov nr: 96

Avslag, försörjningsstöd enl 4 kap 1§ SoL

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28 (30)

29302929292929292929293030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29 (30)

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 78

Övriga bistånd Kap 4 § 1 SoL, redovisning av stickprov
Redovisning av övriga bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-02-01 till 2013-02-27
Stickprov nr: 2

Omprövning, trygg, bifall enl 4 kap 1§ SoL

Stickprov nr: 4

Omprövning, service, bifall, enl 4 kap 1§ SoL

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30303030303030303030303030

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2013-02-27

SN § 79

Bistånd Kap 9 §§ 2-10 LSS, redovisning av stickprov
Redovisning av bistånd kap 4§1 SoL, under tiden 2013-01-28 till 2013-02-20

Stickprov nr: 1

Bifall, korttidsvistelse, bifall enl. 9 § 6 LSS

Stickprov nr : 2

Bifall, personlig ass, bifall enl. 9 § 2 LSS

Socialnämnden beslutar
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30 (30)

