SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

1 (14)

2017-04-12

Sammanträde med

Socialnämnden

Plats och tid

Förvaltningshuset, Bryggaren kl 09.00-12.00

Beslutande

Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sandra Mulaomerovic (C)
Mikael Lindström (M)
Ronny Jakobsson (S)
Viking Ottosson
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Ulla Henriksson, socialchef
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Harald Arrehn, coach § 55
Mustafa Alhaj Kasem, ungdomslots § 55
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Övriga
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SocN § 51 Ej verkställda beslut kvartal 1
Dnr: 2017-SocN0006
Beslut
Socialnämndens beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna
lämnad rapport
Socialnämndens beslutar vidare:
att godkänna lämnad rapport
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden har även genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum
Rapporteringarna gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Inom verksamhetsområdet finns inga individrapporter detta kvartal av ej
verkställda gynnande beslut eller av avbruten verkställighet.
Övrig kommentar
Nämnden har till IVO rapporterat ett ärende som tidigare varit ej verkställt
inom permanent bostad (enl 5 kap. 5 § eller 5 kap 7 § SoL) där brukaren
återtagit sin ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-04-04
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Utvecklingsledare sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 52 Budgetuppföljning
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
budget med 26,6 mnkr inklusive verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning. Exkluderat verksamhet för
ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagning som inryms inom
Sociala sektorns verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse mot budget
med 26,6 mnkr,
att uppdra till sektorn att delredovisa tidigare beslutade budgetuppdrag ifrån
SocN § 2, 2017-01-18, till socialnämndens sammanträde i juni,
att avvikelser som påverkar 2018-2020 ska beskrivas i beslutsunderlag till
budgetberedningen,
att godkänna lämnad rapport
Socialnämnden beslutar vidare:
att uppdra till sektorn att ta fram vilka olika alternativa insatser som
kommunen kan erbjuda vid avslag på assistans, samt
att uppdra till sektorn att se över avgifterna för kosten
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter mars månad är 96,3 mnkr, vilket motsvarar 25,2
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten för den samlade
verksamheten 24,3 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 408,5 mnkr
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 26,6 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 7,0 procent.
•
•
•
•

Justerandes sign

Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse
med 3,9 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,0
procent.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en negativ avvikelse
md 4,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,4
procent
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,5 mnkr.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 3,3
mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 11,1 procent.

Utdragsbestyrkande
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Stöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en negativ
avvikelse med 7,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget
med 9,6 procent.
Socialt stöd prognostiseras till en negativ avvikelse med 8,0 mnkr,
vilket mosvarar en avvikelse mot budget med 10,6 procent.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse
mot budget med 0,3 mnkr.

Sektorns investeringsutfall efter mars månad är 5,1 mnkr vilket motsvarar 52
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 9,5
mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 4 procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, budgetuppföljning kvartalsbokslut 201703, daterad, 201704-10
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 53 Internkontroll beslut 2017
Dnr: 2017-SocN0033
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisad internkontrollplan för 2017
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska socialnämnden före april månads
utgång varje år upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av den
interna kontrollen. Planen ska antas av kommunstyrelsen. För att säkerställa
att den interna kontrollen inte enbart fokuserar på ekonomi görs kontroll
inom tre olika huvudområden. I förslaget till plan för intern kontroll har varje
kontrollområde värderats utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.
Kontrollområden inom respektive huvudområde i planen för intern kontroll:
Effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheten
•
•
•
•

Privata medel
Genomförandeplaner
Social dokumentation
HSA och SITHS

Tillförlitlighet i finansiell rapportering
•
•
•

Enskildas omsorgsavgifter
Statistikuppgifter
Direktupphandlingar

Anpassning till gällande lagstiftning och förordningar
•
•
•
•

Sekretessbrott
Hygienkrav
Kvalitetsledningssystemet
Livsmedelshygien

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan för internkontroll 2017, daterad, 2017-04-07
Bilaga bruttolista – sociala sektorns förslag på internkontroll 20117, daterad
2014-04-07
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom sociala sektorn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 54 Budget 2018 steg 1, styrkort
Dnr: 2017-SocN0041
Beslut
Socialnämndens beslutar
att till kommunstyrelsen påtala vikten av att nämnden medges att så långt
som möjligt överföra relativa mått i KKIK till styrkort för 2018
att godkänna lämnad rapport och att beakta rapporten som
diskussionsunderlag i budgetarbetet inför 2018
Ärendebeskrivning
Det grundläggande syftet med styrkortet är att skapa en målbild för sociala
sektorn som tar sikte på den övergripande visionen, och som kan mätas,
utvärderas och följas upp utifrån en gemensam mål- och uppföljningsmodell.
Detta har medfört ett behov av att se över styrkortets struktur, mål och
indikatorer för att tydliggöra kopplingen till visionen.
I Vision 2020 fastställde Kommunfullmäktige följande strategiområden:
•
•
•
•
•

Attraktivitet
Hållbar utveckling
Omsorg och utveckling av barn och unga
Omsorg och utveckling av vuxna
Gemensamma perspektiv

För att få en tydlig koppling mellan Vision 2020 och nämndens styrkort
föreslår sociala sektorn följande steg:
•
•
•

Nämndmål för varje strategiområde
Formulera framgångsfaktorer och identifiera indikatorer för varje mål
Formulera verksamheternas aktiviteter, som ska bidra till att uppfylla
nämndmålen, utifrån framgångsfaktorerna

Sociala sektorns bedömning är att de flesta indikatorer som föreslås går att
fångas genom Öppna jämförelser, Kommunens Kvalitet I Korthet och
brukarundersökningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-04-10
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Chefen för kvalité och utveckling
Sektorsekonom sociala sektorn
Verksamhetschefer inom respektive område
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 55 Uppföljning av projekt med
ungdomslotsar
Avdelningschef, coach och ungdomslotsar från avdelningen för
ensamkommande flyktingbarn informerar om deras projekt med
ungdomslotsar, som bland annat bedrivs med projektmedel från
Länsstyrelsen.
Två ungdomslotsar är anställda på 50 % under 2017, och de jobbar
tillsammans med att bygga relationer mellan ungdomar, samhälle och
föreningsliv. Dagtid jobbar de tillsammans med gymnasiet och kvällar och
helger med fritidsaktiviteter och mot föreningslivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 56 Överklagande av beslut om
avgiftsutrymme
Dnr: 2017-SocN0040
Beslut
Socialnämndens beslutar
att avslå överklagandet, samt
att uppta redovisat yttrande som sitt eget
Ärendebeskrivning
God man har för vårdtagares räkning överklagat dennes beslut om
avgiftsutrymme samt ställt frågan till nämnden, om hur banktillgångar ska
beaktas vid avgiftsberäkning.
2017-04-11 inkom ett överklagande av avgiftsbeslut som också ifrågasätter
kommunens beräkningssätt av hemtjänstavgiften. Den överklagande påtalar
att aktuell inkomst bör utgöras av reell inkomst från Pensionsmyndigheten
och pensionsmyndighetens avdrag för preliminär skatt.
Avgiftsberäkning sker utifrån Socialtjänstlagen 8 kap. 4 § där det framgår att
avgiftsunderlaget avser den inkomst som den enskilde kan komma att få
under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad.
Inkomstberäkningen ska följa de principer som står i socialförsäkringsbalken
102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5 punkten. Inkomsterna som ska beaktas är
inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet, bidrag som exempelvis
bostadsbidrag samt överskott av kapital, dock ej förmögenhet.
Vid skatteberäkning används lämplig skattetabell enlig gällande lagstiftning
enligt socialförsäkringsbalken och skatteförfarandelagen 55 kap. 6 och 8 §§.
Där framgår att tillämplig skattetabell ska bestämmas av hemortskommunens
skattesats, begravningsavgift och avgift till trossamfund.
På frågan huruvida banktillgångar ska beaktas, så ska tillgångarna beaktas
genom de ränteinkomster som erhålls per den 31 december året innan
hjälpåret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-04-11
Bilaga överklagande av beslut, daterad 2017-04-11
Utdrag:

Den överklagande
God man för den överklagande
Sektorsekonom sociala sektorn
Avgiftshandläggare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-04-12

11 (14)

SocN § 57 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för mars, fattade enligt delegationsordning för
socialnämnden (2015-01-14, § 4), avseende
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Föräldrabalk (1949:381)
Lag (1993:389) om assistansersättning
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Utdragsbestyrkande
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SocN § 58 Anmälningsärende
Förvaltningsrätten i Jönköping, DOM meddelad 2017-03-17 i mål nr:442016, där rätten avslår ett överklagande om bostadsanpassningsbidrag. Familjen
har tidigare fått bostadsanpassningsbidrag till staket, gång och belysning, dock
inte till hela kostnaden, vilket var det som överklagades.
Förvaltningsrätten i Jönköping, DOM meddelad 2017-03-22 i mål 4001-16,
där rätten avslår ett överklagande om bostadsanpassningsbidrag för trapphiss.
Inspektionen för vård och omsorg beslutar 2017-03-15 att avsluta Lex Maria
ärendet med diarienummer 8.1.1–7041/2017, och kommer inte att vidta
några ytterligare åtgärder.
Inspektionen för vård och omsorg meddelar 2017-04-06 att de har tagit emot
uppgifter som gäller HVB Björken i Eksjö kommun.
Sveriges kommuner och landsting meddelar i cirkulär 17:12 att 2017-04-01
träder en ny hälso-sjukvårdslag (SFS 2017:30) i kraft.
Beslut i Kommunfullmäktige 2017-03-23 § 66, Mikael Lindström är vald till
ny ledamot i socialnämnden efter Kerstin Robertsson.
Årsberättelse 2016 från Familjerådgivarna
Protokoll från Brukarråd hemtjänst 2017-02-27
Protokoll från årsmötet med Föreningen Träffpunkt Snickaren 2017-02-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 59 Rapporter
Lex Sarah rapporter 2017-02-21, gällande brister i omvårdnad på Mogården,
Dnr 2017-SocN0004.4 och 2017-Socn0004.5.
Lex Sarah rapport 2017-03-29, gällande sekretessbelagd post som skickats till
fel person, Dnr 2017-SocN0004.6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 60 Inbjudningar
Länsstyrelsen i Kalmar och Jönköpings län bjuder in till dialogmöte för
projektet Emån – en långsiktig, hållbar resurs för samhälle och miljö, den 30
maj på Ädelfors folkhögskola.
Sveriges kommuner och landsting bjuder in till en skräddarsydd seminariedag
för socialnämndspolitiker, den 10 maj. Eftersom seminariedagen även sänds
via webb, bestsälls webbsändningen och visa i Kommissarien.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

