SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-14

Sida

1

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 65

Godkännande av dagordning ...................................................................................... 3

§ 66

Lägesrapport av projekt ”Arbetsglädje” ..................................................................... 4

§ 67

Redovisning av uppsökande verksamhet 2016 ........................................................... 5

§ 68

Svar på motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar ........................................ 6

§ 69

Månadsuppföljning maj .............................................................................................. 7

§ 70

Budgetanpassning 2017 .............................................................................................. 8

§ 71

Parboende - information om nya riktlinjer ............................................................... 14

§ 72

Yttrande och konsekvensbeskrivning gällande motion om ensamkommande
ungdomars rätt till boende och skola ........................................................................ 15

§ 73

Delegationsordning för socialnämnden .................................................................... 17

§ 74

Information om gruppbostad .................................................................................... 18

§ 75

Information om flyktingverksamheten ..................................................................... 19

§ 76

Information om personalfrågor ................................................................................. 20

§ 77

Delegationsärenden ................................................................................................... 21

§ 78

Informationsärenden ................................................................................................. 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-14

Plats och tid

Höger kammare
Onsdagen den 14 juni 2017 kl. 17:00–21:00

Beslutande

Lars Elwing (M)
Hans Jarstig (KD)
Lisbet Bärenholdt (M)
Olle Moln Teike (SD)
Kent Bjärkhed (S)
Roger Green (L)
Ewa Wettebring (S)
Robert Larsson (S)
Lennart Blåberg (KD), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga närvarande

Maria Alsén (FP)
Mari Larsson (SD)
Margareta Fick (MP), insynsplats
Betty Svensson, förvaltningschef
Sara Svenningsson, sekreterare
Carina Bergman, omsorgschef § 66-70
Karin Olin, enhetschef biståndsenheten § 67
Cecilia Petersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 68
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 69-70
Nina Karlsson, enhetschef hemtjänst § 66-69
Ewa-Lena Gustavsson, undersköterska § 66
Ellen Strömberg, kvalitets- och utvecklingsledare § 66
Annika Bohm, fackförbundet Kommunal

Utses att justera

Kent Bjärkhed

2

Paragrafer: 65 - 78

Ordförande

Justerande

Sekreterare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-14

Datum då anslaget sätts upp
Protokollet förvaras på

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

Socialförvaltningens arkiv

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-14

§ 65

Godkännande av dagordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att Annika Bohm från fackförbundet Kommunal
får delta under hela sammanträdet.
Dagordningen godkänns.
---

Justeras
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3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-14

4

Dnr SN16/86

§ 66

Lägesrapport av projekt ”Arbetsglädje”
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått tilläggsanslag på 860 tkr för genomförande av
arbetsmiljöprojekt inom äldreomsorgen. Målet med projektet är att
medarbetarna ska känna ökad arbetsglädje samt att sjukskrivningarna ska
minska. En slutredovisning kommer att ske i december 2017.
Omsorgschef Carina Bergman, hemtjänstchef Nina Karlsson och
undersköterska och samtalsledare Ewa-Lena Gustavsson berättar att
projektet hittills medfört att den upplevda arbetsglädjen har ökat och
känslan av samhörighet i gruppen har ökat.
---

Justeras
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5

Redovisning av uppsökande verksamhet 2016
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under 2016 skickat ut erbjudande om hembesök till alla
som fyllt 80 år under 2016 och som inte har några insatser från kommunen.
Totalt skickades 34 erbjudanden ut under 2016, varav 14 personer tackade
ja till hembesök.
Vid besöket informerades om bland annat hur det går att minimera
fallrisker i hemmet. Information gavs även om socialtjänstens ansvar och
den enskildes ansvar för bland annat sin bostadssituation.
---

Justeras
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Dnr SN17/119

§ 68

Svar på motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de gröna (MP) har genom Margareta Fick och Kerstin
Klaesson lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås
att socialnämnden får i uppdrag att återuppta arbetet med regelbundna
läkemedelsgenomgångar så fort som möjligt och att socialnämnden får i
uppdrag att rapportera till kommunfullmäktige i vilken omfattning
läkemedelsgenomgångarna har genomförts.
Svar på motion:
Alla som är 75 år och äldre och med mer än fem läkemedel har rätt till en
årlig läkemedelsgenomgång. För de som bor på Kärrsgården är det den
patientansvarige sjuksköterskan som ansvarar för att planera in dessa under
året. För personer med hemsjukvård som inte bor på Kärrsgården är det
vårdcentralen som ansvarar för att planera in läkemedelsgenomgång och
kalla den patientansvariga sjuksköterskan. Sjuksköterskorna som ansvarar
för patienter i hemsjukvården och personer som bor på Kärrsgården är
anställda av kommunen.
Ansvaret för läkemedelsgenomgångar vilar på Region Jönköpings län.
Regionen ansvarar även statistik kring i vilken omfattning
läkemedelsgenomgångar genomförs. För patienter inom hemsjukvård och
för boende på Kärrsgården görs en läkemedelsgenomgång minst en gång
om året. Vid dessa deltar patienten, distriktsläkare, sjuksköterska,
eventuellt anhörig och ibland undersköterska. I de fall en patient på
Kärrsgården eller inom hemsjukvården inte får en årlig
läkemedelsgenomgång ska en avvikelse rapporteras. Någon sådan har inte
inträffat under perioden 2015-2017. Distriktsläkare/specialistsjukvårdens
läkare ansvarar för att läkemedelsgenomgången dokumenteras i patientens
journal inom Regionen.
---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras
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Dnr SN17/2

§ 69

Månadsuppföljning maj
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:
Politisk verksamhet 0 tkr
Socialförvaltningen gemensamt 300 tkr
Äldreomsorg - 6 000 tkr
Åtgärder hemtjänst 1 700 tkr
Funktionshinderomsorg - 900 tkr
Individ- och familjeomsorg - 200 tkr
Summa: - 5 100 tkr
---

Justeras
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Dnr SN17/110

§ 70

Budgetanpassning 2017
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
- införa timtaxa i hemtjänsten,
- inriktningen ska vara att stänga korttidsenheten så snart det är möjligt,
- anpassa bemanningen på demensboendet dagtid efter beläggning,
- minska antalet som arbetar nattetid till sex personer under förutsättning
att förvaltningen ser till att det nuvarande larmsystemet fungerar
tillfredsställande fram tills ett nytt larm är installerat,
- omförhandla LOV-avtalet,
- en översyn görs av hela funktionshinderomsorgen med syfte att analysera
om verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Målet med översynen av
funktionshinderomsorgen är att hitta effektiviseringsmöjligheter som ger
besparingar från 2018 och framåt. Uppdraget innebär också att ge förslag
på ett avgiftssystem inom funktionshinderomsorgen.
Förslag till åtgärder redovisas för kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Prognoserna för 2017 visar på ett befarat underskott. Den 31 maj 2017
uppgick det prognostiserade underskottet till - 5 100 tkr, varav 4 300 tkr
inom äldreomsorgen. Sedan tidigare har det konstaterats att Habo kommun
har höga kostnader för äldreomsorg.
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
åtgärder med anledning av förväntat budgetöverskridande. Socialnämnden
har dessutom fått i uppdrag av kommunstyrelsen att lämna in en
handlingsplan för hur socialnämnden ska komma tillrätta med underskottet.
Nedan följer förslag till åtgärder som socialnämnden ska ta ställning till:
Minskning av städning och tvätt
Förslaget innebär att minska städning och tvätt från varannan vecka till var
tredje vecka.
Yrkande:
Kent Bjärkhed (S), Olle Moln Teike (SD) och Roger Green (L) yrkar
avslag till förslaget.
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att inte minska städning och
tvätt från varannan vecka till var tredje vecka.

Justeras
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Minskning av matdistribution
Förslaget innebär att matdistribution ska ges endast till de som är i behov
av matdistribution minst fem dagar per vecka. Motivet är att när behovet är
litet borde detta kunna tillgodoses även övriga dagar på annat sätt än med
matdistribution.
Yrkande:
Roger Green (L), Ewa Wettebring (S), Kent Bjärkhed (S) och Olle Moln
Teike (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att inte minska
matdistributionen.
Minskning av promenader i hemtjänsten
Förslaget innebär att minska antalet promenader i hemtjänsten från 1-2
gånger per vecka till maximalt en gång per vecka.
Yrkande:
Kent Bjärkhed (S), Robert Larsson (S), Olle Moln Teike (SD) och Roger
Green (L) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att inte minska antalet
promenader i hemtjänsten.
Hemsjukvårdsavgift
Förslaget innebär att från och med 2018 ta ut avgift för hemsjukvård.
Avgiften föreslås sättas på samma nivå som Regionens avgift för besök på
vårdcentralen.
Yrkande:
Kent Bjärkhed (S) yrkar att socialnämnden inväntar pågående utredning
om hemsjukvård innan socialnämnden tar ställning till införande av
hemsjukvårdsavgift.
Lisbet Bärenholdt (M) och Lars Elwing (M) yrkar bifall till förslaget att
införa hemsjukvårdsavgift.
Roger Green (L) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden
beslutar att invänta pågående utredning om hemsjukvård innan
socialnämnden tar ställning till införande av hemsjukvårdsavgift.
Timtaxa i hemtjänsten
För närvarande har Habo kommun låga intäkter från avgifter inom
Justeras
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äldreomsorgen. Habo har mycket låga avgifter på serviceinsatser.
Yrkande:
Lisbet Bärenholdt (M) och Lars Elwing (M) yrkar bifall till förslaget att
införa timtaxa i hemtjänsten.
Roger Green (L) ställer sig positiv till att en utredning görs om avgifterna
och yrkar att frågan bordläggs.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att
socialnämnden beslutar att införa timtaxa i hemtjänsten.
Stänga korttidsenheten
Beläggningen på korttidsenheten har minskat väsentligt under senaste året.
Det har även under en längre tid funnits tomma platser på de båda särskilda
boendena. Förslaget innebär att korttidsenheten Boken stängs efter att
ombyggnationen av demensboendet är klart och att en del av en avdelning
på det ombyggda demensboendet avsätts för korttidsvård.
Yrkande:
Lisbet Bärenholdt (M) yrkar att korttidsenheten stängs snarast men att den
används som evakuering när ombyggnationen av demensenheterna
kommer igång.
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag till förslaget att stänga korttidsenheten.
Kent Bjärkhed (S) yrkar att socialnämnden beslutar att inriktningen ska
vara att stänga korttidsenheten så snart det är möjligt.
Ordförande finner att det finns tre yrkanden.
Ordförande ställer proposition på Lisbet Bärenholdts (M) yrkande mot Olle
Moln Teikes (SD) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
Lisbet Bärenholdts (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Den som röstar på Lisbeth Bärenholdts (M) yrkande röstar ja. Den som
röstar på Olle Moln Teikes (SD) yrkande röstar nej.
Ja

Nej

Robert Larsson (S) Olle Moln Teike (SD)
Kent Bjärkhed (S)
Ewa Wettebring (S)
Hans Jarstig (KD)
Lennart Blåberg (KD)
Lisbet Bärenholdt (M)
Lars Elwing (M)
Justeras
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Roger Green (L) avstår från att rösta.
Med 7 ja-röster mot 1 nej-röst finner ordförande att socialnämnden beslutar
enligt Lisbet Bärenholdts (M) yrkande.
Ordförande ställer därefter proposition på Lisbet Bärenholdts (M) yrkande
mot Kent Bjärkheds (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar
enligt Kent Bjärkheds (S) yrkande som innebär att inriktningen ska vara att
stänga korttidsenheten så snart det är möjligt.
Omröstning begärs.
Den som röstar på Kent Bjärkheds (S) yrkande röstar ja. Den som röstar på
Lisbet Bärenholdts (M) yrkande röstar nej.
Ja

Nej

Robert Larsson (S) Lisbet Bärenholdt (M)
Kent Bjärkhed (S) Lars Elwing (M)
Ewa Wettebring (S)
Hans Jarstig (KD)
Lennart Blåberg (KD)
Roger Green (L)
Olle Moln Teike (SD) avstår från att rösta.
Med 6 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordförande att socialnämnden
beslutar enligt Kent Bjärkheds (S) och Lars Elwings (M) yrkande.
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet.
Anpassa bemanningen på demensboendet dagtid efter beläggning
Enligt beslut om budget 2017 är riktvärdet för bemanningen på
demensboende 0,74 årsarbetare per plats exklusive nattpersonal. Budgeten
utgår från antalet platser, men eftersom många platser är tomma, övergår
förvaltningen till att räkna belagda platser. För att komma ner till 0,74
årsarbetare per belagd plats krävs en omarbetning av schemat. Nytt schema
föreslås från september 2017. Detta schema föreslås gälla fram till
demensboendet är helt ombyggt. Schemaändringen kräver inget
nämndbeslut.
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att anpassa bemanningen på
demensboendet dagtid efter beläggning.
Anpassa bemanningen på särskilt boende nattetid efter beläggning
Habo har en hög bemanning på natten jämfört med andra kommuner. För
närvarande arbetar sju personer per natt totalt på de sex avdelningarna på
särskilt boende samt korttidsenheten. Förslaget innebär att minska antalet
Justeras
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som arbetar nattetid till sex personer.
Yrkande:
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att
socialnämnden beslutar att minska antalet som arbetar nattetid till sex
personer under förutsättning att förvaltningen ser till att det nuvarande
larmsystemet fungerar tillfredsställande fram tills ett nytt larm är
installerat.
Översyn av LOV-avtalet inom hemtjänst
Nuvarande LOV-avtal med utförare inom hemtjänst innebär att ersättning
ges för minst 30 minuter för varje påbörjad insats, vilket innebär att en
insats som till exempel tar fem minuter att utföra, ersätts med 30 minuter.
Förslaget innebär att avtalet förhandlas om så att utförararen ersätts per
utförd timme.
Socialnämnden beslutar att omförhandla LOV-avtalet.
Översyn av funktionshinderomsorgen
Förvaltningen föreslår att en översyn görs av hela
funktionshinderomsorgen med syfte att analysera om verksamheten bedrivs
på ett effektivt sätt. Målet med översynen av funktionshinderomsorgen är
att hitta effektiviseringsmöjligheter som ger besparingar från 2018 och
framåt. Uppdraget innebär också att ge förslag på ett avgiftssystem inom
funktionshinderomsorgen.
Yrkande:
Roger Green (L) och Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Roger Green (L) reserverar sig mot beslutet.
Syn- och hörselkonsulent
Habo kommun har en syn- och hörselkonsulent anställd på 50 procent.
Detta är ett frivilligt åtagande för kommunen. I andra kommuner
tillgodoses behoven av hemtjänsten och Regionen. Förslaget innebär att
kommunen inte ska ha en syn- och hörselkonsulent anställd.
Yrkande:
Robert Larsson (S) och Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt Robert Larssons (S)
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och Olle Moln Teikes (SD) yrkande som innebär att syn- och
hörselkonsulent ska finnas kvar.
Minskad sjukskrivning och minskad övertid inom äldreomsorgen
Under 2016 ökade kostnaderna för övertid inom äldreomsorgen, särskilt
inom hemtjänsten. Utvecklingen av övertiden hänger bland annat samman
med hur sjukfrånvaron har utvecklats. Ett flertal insatser har påbörjats för
att minska både övertiden och sjukfrånvaron, som nu börjar ge effekt.
Två nya chefer har tillsatts under 2017, en inom demensboendet och en
inom hemtjänsten. Dessa ska arbeta aktivt för att förebygga sjukskrivningar
och snabbt få tillbaka sjukskrivna. Ökad chefstäthet ger möjlighet till en
aktiv uppföljning.
Projektet ”Arbetsglädje ger bättre arbetsmiljö” syftar till att öka trivseln på
arbetsplatsen och därmed också kunna minska sjukfrånvaron.
Målet är att göra ännu större insatser för att få ner kostnaderna för övertid
under resten av året. Åtgärderna kräver inget nämndbeslut.
---

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justeras
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Dnr SN12/188

§ 71

Parboende - information om nya riktlinjer
Beslut
Riktlinjerna antas.
Ärendebeskrivning
Parboendegaranti innebär att äldre människor som varaktigt levt
tillsammans och sammanbott ska kunna fortsätta göra det även när den
enes behov kräver särskilt boende. Skälig levnadsnivå innebär att kunna
fortsätta sammanbo med sin make eller sambo i de fall båda makarna vill
det. Parboendegarantin trädde i kraft den 1 november 2012 och regleras i
socialtjänstlagen.
När parboendegaranti infördes i socialtjänstlagen upprättade förvaltningen
riktlinjer för parboende. Riktlinjerna har gällt sedan dess. Efter en
utvärdering av hur parboende i Habo har tillämpats, ser förvaltningen
behov av att riktlinjerna justeras enligt följande:
- Har den medboende stöd av insatser ska dessa insatser utföras av
personalen vid det särskilda boendet, inte av hemtjänsten.
- Det ska inte vara möjligt att välja privat utförare av hemtjänst och det ska
inte heller vara möjligt att köpa serviceinsatser privat för den som är
medboende vid särskilt boende. Det är viktigt för de boende att det inte
kommer personal utifrån för att ge insatser till medboende utan att det är så
lugnt som möjligt på enheterna och att de boende känner igen personalen i
så stor utsträckning som möjligt.
Socialnämndens behandling
Yrkande:
Lars Elwing (M), Olle Moln Teike (SD) och Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.

---

Beslutet skickas till:
Enhetschefer särskilt boende
Omsorgschef
IT- och avgiftshandläggare
Biståndsenheten
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Dnr SN17/101

§ 72

Yttrande och konsekvensbeskrivning gällande motion om
ensamkommande ungdomars rätt till boende och skola
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yttrande och konsekvensbeskrivning godkänns.
Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom Maria Alzén lämnat in en motion till
kommunfullmäktige. I motionen föreslås att ensamkommande ungdomar
ska få bo kvar på sitt HVB-hem eller i sitt familjehem under hela sin
asylprocess även om de blir uppskrivna i ålder samt att ungdomarna får
fortsätta att gå i skolan även om de blir uppskrivna i ålder. Motionen har
remitterats till kommunstyrelsen som har beslutat att remittera motionen
till socialnämnden och till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och
konsekvensbeskrivning.
Socialnämnden anser att kommunen ska följa de regelverk som finns och
att kommunen inte ska ta på sig ett större ansvar än vad lagen kräver. När
Migrationsverket bedömer att en ungdom är över 18 år och därmed är en
vuxen person är det viktigt att kommunen agerar utifrån det.
Socialnämnden ansvarar för att anpassa verksamheten utefter de bidrag
staten ger. Staten har bedömt att bidragen för att bedriva verksamheten kan
sänkas och socialnämnden arbetar för att anpassa verksamheten utifrån det,
vilket bland annat innebär att de ungdomar som bedöms kunna bo i ett
stödboende med en lägre bemanning ska göra det.
Konsekvenserna av att låta ungdomarna bo kvar på sitt HVB-hem eller
familjehem efter att de blivit uppskrivna i ålder skulle medföra ökade
kostnader för kommunen och det skulle även innebära att kommunen tar
över statens ansvar för dessa personer. En annan konsekvens av att låta
ungdomarna bo kvar på HVB-hem skulle bli att barn och vuxna bor
tillsammans, vilket skulle skapa otrygghet för barnen och medföra en stor
risk för att de blir utnyttjade. Att blanda barn och vuxna är inte förenligt
med ett barnperspektiv och socialnämnden anser att det skulle vara mycket
olämpligt. Risken för konflikter skulle troligtvis öka, vilket även skulle
medföra arbetsmiljöproblem för personalen.
Med anledning av att den ekonomiska ersättningen till kommunerna
kommer att sänkas drastiskt från den 1 juli i år har socialnämnden sedan en
tid tillbaka planerat HVB-verksamheten utifrån det. HVB Hovslagaregatan
stängdes vid årsskiftet 2016/2017 och de ungdomar som bodde där flyttade
till HVB Ringvägen som under en tid har haft och en tid framöver kommer
att ha fler boende än det finns rum. Planen är att de som bor vid HVB
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Ringvägen endast ska behöva dela rum under en begränsad tid. För
närvarande bor 25 ungdomar vid HVB Ringvägen. Detta innebär att 10 av
dem delar rum. Inspektionen för vård och omsorg har begärt att
socialnämnden i yttrande senast den 21 juni i år ska besvara vilka planer
nämnden har för hur ungdomarna vid HVB Ringvägen ska kunna erbjudas
eget rum.
Socialnämnden planerar vidare att stänga HVB Västersol den 1 november i
år eftersom flera av ungdomarna fyller 18 år under 2017. De som fått
uppehållstillstånd kommer att kunna bo i egna lägenheter alternativt vid
stödboende. De som är 18 år och äldre ska inte bo på ett HVB-hem utan
behöver bli självständiga och integreras i samhället.
Socialnämndens behandling
Yrkande:
Roger Green (L) yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Olle Moln Teike (SD) och Lars Elwing (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att
socialnämnden beslutar att godkänna yttrande och konsekvensbeskrivning
samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
---

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr SN17/91

§ 73

Delegationsordning för socialnämnden
Beslut
Socialnämnden delegerar enligt 6 kap. 33 § kommunallagen till
socialsekreterare rätten att fatta beslut om placering av ensamkommande
barn och ungdomar 16-20 år i stödboende som drivs av Habo kommun
enligt 4 kapitlet 1 § och 6 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2016 infördes i socialtjänstlagen stödboende som en ny
placeringsform för barn och unga 16-20 år. Bakgrunden till lagändringen är
behovet av fler placeringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för
barn och unga som inte har sådana behov av vårdinsatser som motiverar en
placering i HVB.
Stödboende kan vara aktuellt för ungdomar mellan 16-20 år där det inte
finns något vårdbehov. Det huvudsakliga syftet med stödboende är att träna
och förbereda den unga personen inför vuxenlivet och ett självständigt
boende. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller
fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.
---

Beslutet skickas till:
Avdelningschef individ- och familjeomsorgen
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Information om gruppbostad
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Gruppbostad beviljas enligt lagen om särskilt stöd till vissa
funktionshindrade, LSS. Personer som har ett stort behov av omsorg
dygnet runt kan beviljas gruppbostad. Boendeformen finns för närvarande
inte i kommunen.
En gruppbostad kommer att byggas på Västra Solhöjden. Betty Svensson
går igenom ritningen över hur gruppbostaden kommer att utformas.
---
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Information om flyktingverksamheten
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Stödboende för ensamkommande ungdomar har startat. Bengt Olsson har
rekryterats som ny avdelningschef för integration- och flyktingenheten.
Han börjar sin tjänst den 4 september.
Kommunen har hittills i år tagit emot 16 nyanlända.
---
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§ 76

Information om personalfrågor
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Karin Melin har börjat sin anställning som enhetschef för hemtjänsten.
---
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Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
Beslut om placering på HVB enligt 11 § lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU)
-

Hans Jarstig, den 9 maj 2017

Beslut att bevilja heldygnsvård i form av placering på HVB enligt 4
kapitlet 1 § och 6 kapitlet 1 § socialtjänstlagen
-

Hans Jarstig, den 31 maj 2017

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
-

Hans Jarstig, den 31 maj 2017

Beslut om omplacering till HVB enligt 4 kapitlet 1 § och 6 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen
-

Hans Jarstig, den 2 juni 2017

Beslut om placering på HVB enligt 11 § tredje stycket lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU)
-

Lisbet Bärenholdt, den 7 juni 2017

AU-delegation:
Protokoll 2017-05-10 § 46-58
Protokoll 2017-06-01 § 59-71
Delegationslistor individärenden:
Nr: 150-181
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§ 78

Informationsärenden
Beslut
Informationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Informationsmappen innehåller följande handlingar:
1.
-

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Protokoll, 5 maj 2017

2.
Kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning
-

Protokoll, 11 maj 2017

3.

Facklig samverkansgrupp

-

Minnesanteckningar den 9 maj 2017

Olle Moln Teike (SD) berättar om sitt och Carina Fritzons (S) besök som
kontaktpolitiker hos funktionshinderomsorgen.
Lennart Blåberg (KD) berättar om sitt besök som kontaktpolitiker hos
integration- och flyktingenheten.
---

Justeras

Expedierats

23

