Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Beslutande organ

Socialnämnden

Plats och tid

Vänersalen kl 13:00-16:10

Beslutande

Övriga deltagande

Björn Fagerlund
Janne Jansson
Leif Johansson
Eivor Hallén
Anna Stenlund
Emil Gullbrantz
Emelie Olsson
May-Brith Jansson
Jan Hallström
Margareta Alexandersson
Marianne Johansson
Fred-Joachim Bruns
Anita Ahl
Annika Käll

(M)
(S)
(S)
(S)
(MAP)
(C)
(V)
(C)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(M)
(FP)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot §§ 20, 22-23
ledamot
tj. ersättare
tj. ersättare
tj. ersättare
tj ersättare §§ 21, 24-30

Rune Eriksson
Rune Skogsberg
Annika Käll
Marianne Iwarson
Margareta Fahlström
Kerstin Mitell
Ann-Charlotte Sandsjö
Carolina Johansson
Annica Olsson
Pia Möller
Elisabeth Olsson
Lotta Hjoberg
Hanna Ohlsson Bredh

(S)
(C)
(FP)

ersättare
ersättare
ersättare §§ 20, 22-23
enhetschef § 20
enhetschef § 20
enhetschef § 20
handläggare § 20
handläggare § 20
ekonom §§ 22-25
ekonom §§ 22-25
förvaltningschef IFO
förvaltningschef VoO
nämndsekreterare

Utses att justera

Margareta Alexandersson

Justeringens plats och tid

Stadshuset 14 februari kl 13:00

Sekreterare

Sida 0

...................................................................

Paragrafer

20- 30

Hanna Ohlsson Bredh
Ordförande

.........................................................................................................................................

Björn Fagerlund
Justerande

.........................................................................................................................................

Margareta Alexandersson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 1

Socialnämnden

Innehåll
Information om LSS verksamhet och lagstiftning ........................................................ 2
Ansökan om permanent serveringstillstånd, Skalkarike rekreation, Väring ................. 5
Uppföljning av Intern kontrollplan 2012 VoO .............................................................. 7
Uppföljning av Intern kontrollplan 2012 IFO................................................................ 8
Ekonomi - Bokslut 2012 IFO och VoO ........................................................................ 9
Ekonomi – Ombudgeteringar 2012 IFO och VoO ..................................................... 11
Övergripande granskning av socialnämnden år 2012 ............................................... 12
Rätten att bo kvar för den medboende i särskilt boende då de enskilde med särskilt
boendebeslut avlider ................................................................................................ 13
Alternativ placering av Familjecentralen till Marieholmsskolan ................................. 14
Handlingar att anmäla .............................................................................................. 16
Redovisning av delegationsbeslut 1-31 januari 2013................................................ 18

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 2

Socialnämnden
Sn § 20

SN 2013/0032-700

Information om LSS verksamhet och lagstiftning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett (femte) mål för 2014
som har anknytning till LSS verksamheten. Nämnden vill att förvaltningen tar fram tre förslag inom följande områden:
-

Boende
Fritid
Sysselsättning

Förslagen på det femte målet ska vara inkommet till arbetsutskottet den 5 mars 2013.
Information

Socialnämnden informeras den 12 februari om LSS verksamhet och lagstiftning av LSS
handläggare/enhetschefer Ann-Charlotte Sandsjö, Kerstin Mitell, Margareta Fahlström och
Marianne Iwarson.
Bakgrund

Socialnämnden har efterfrågat information kring LSS verksamheten. Till socialnämnden den
12 februari bjuder nämnden därför in Ann-Charlotte Sandsjö, Kerstin Mitell, Margareta
Fahlström samt Marianne Iwarson för att informera mer om LSS verksamheten.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är till för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, målet ska vara att den enskilde får möjlighet
att leva som andra. Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor
och vara varaktiga, samordnade och stärka självständigt liv. Insatser enligt LSS ges endast
till den enskilde om han eller hon begär det. Kommunens ansvar gäller dem som är bosatta i
kommunen.
Insatser enligt LSS kan beviljas när den enskilde:
-

Begär en insats som omfattas av LSS
Omfattas av lagens personkrets
Är i behov av den begärda insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor
Behovet inte tillgodosett på annat sätt

Samtliga fyra kriterier ska vara uppfyllda.
Det finns tre typer av personkrets:
Justerandes signatur

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
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-

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

En person kan begära tio typer av insatser.
En person som begär personlig assistans ska ha stora och varaktiga funktionsnedsättningar
och ha behov av stöd och hjälp av mycket privat karaktär och som är känsligt för den personliga integriteten. Där ska den enskilde också anses ha ett extra intresse av att kunna bestämma vem som ska ge hjälpen och hur den ska ges. För att ha rätt till personlig assistans
krävs att den enskilde ska behöva ha hjälp med sina grundläggande behov. Tiden för det
grundläggande behovet mäts och är av vikt vid bedömningen av personlig assistans.
Avgifter för insatser enligt LSS får inte tas ut.
När det gäller LSS för små barn så tittar man vid bedömningen bland annat på hur stort behov föräldrarna kan ha av avlastning, då det i många fall rör sig om barn med ett stort behov av omsorg. För de större barnen tittar man mer på barnens behov då många av dessa
barn inte har förmågan att gå ut själva eller ta initiativ till aktiviteter etc. Detta som ett led i
att hjälpa barnen bli så självständiga som möjligt. För de större barnen är behov av korttidsvistelse/kontaktperson viktigt.
I Mariestad finns tre typer av boenden/kortidsboende för unga:
-

Gnejsvägen
Sandbäckvägen
Björkvägen

När det gäller barn i behov av LSS insatser så finns det idag i Mariestad:
-

16 barn som har korttidsvistelse.
10 barn med korttidstillsyn (fritids)
19 barn med kontaktperson
6 barn med ledsagare
1 barn med personlig assisans enligt LSS
4 barn med LASS beslut. I dessa fall överstiger de grundläggande behoven 20 timmar och Försäkringskassan äger då ärendet.

När det gäller vuxna i behov av LSS insatser så finns det idag i Mariestad:
-

Justerandes signatur

90 personer som bor i olika former av boenden
110 personer som deltar i någon form av daglig verksamhet
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Underlag för beslut

Muntlig information på socialnämnden; 2013-02-12
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO
Enhetschef Bistånd

Justerandes signatur
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SN 2013/0011-702

Ansökan om permanent serveringstillstånd, Skalkarike rekreation,
Väring
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att bevilja Kjell Rosell, Skalkariket rekreation, organisationsnummer
520724-5977, Bosgården, Skalkarike, 541 96 Väring tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Bosgården, Skalkarike i Väring.
Tillståndet är avsett att gälla året runt till slutna sällskap med serveringstid kl 11.00 – 01.00.
Serveringstillståndet avser även uteservering med samma serveringstid.
Bakgrund

Kjell Rosell har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid
Skalkarike rekreation, Väring. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till slutna sällskap, med serveringstid kl 11.00 – 01.00.
Verksamheten är belägen på en gård, Bosgården i en liten by som heter Skalkarike.
Den är belägen mellan Mariestad och Skövde. Ändamålet är att erbjuda olika temahelger
med yoga, matlagning, jakt och fiske med mera.
Sökanden Kjell Rosell har intyg om godkända kunskaper i alkohollagstiftningen, samtliga
remissinstanser tillstyrker enligt ansökan och inget negativt har framkommit i lämplighetsprövningen som diskvalificerar sökanden.
Tillståndet är avsett att gälla till slutna sällskap och kraven på kök och sökandens utbildning
är lägre ställda än vid servering till allmänheten. Det får inte vara fråga om tillställning som
enligt ordningslagen 2 kap 3 § anses som offentlig.
Följande krav ska vara uppfyllda:
-

Justerandes signatur

En begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening eller annan sammanslutning, utöver den aktuella händelsen.
Innan tillställningen börjar ska arrangören exakt vet vilka personer som kommer genom att på lämpligt sätt ta emot anmälningar från de deltagande.
Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av gäster under pågående tillställning. Om entréavgift tas och lokalen är öppen för nya gäster innebär detta att
servering bedrivs till allmänheten.
Annonsering i massmedia, via internet eller liknande är ej tillåten.
Lagad mat ska tillhandahållas vid tillställningen.
Ungdomar under 18 år får inte serveras alkoholdrycker.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 6

Socialnämnden
Sn § 21 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socianämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av alkoholhandläggare Annica Bringsved och förvaltningschef IFO
Elisabeth Olsson; 2013-02-04
______________________________________________________

Expedieras till:
Skalkarike rekreation

Justerandes signatur
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Uppföljning av Intern kontrollplan 2012 VoO
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Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den redovisade uppföljningen av intern kontrollplan
för 2012 för Vård och Omsorgsförvaltningen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av all verksamhet
som sker inom egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska varje år anta en intern kontrollplan för verksamheten.
Socialnämnden har i § 47, 2012-03-27, godkänt plan för intern kontroll för verksamhetsåret
2012. Uppföljning av planen har nu genomförts i samband med det ekonomiska bokslutet
för 2012.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socianämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Intern kontrollplan för Vård och Omsorgsförvaltningen 2012
Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annica Olsson;
2013-01-24
______________________________________________________

Expedieras till:
Revisionen
Förvaltningschef VoO
Ekonomienheten
Redovisningschef
Ekonomichef
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Uppföljning av Intern kontrollplan 2012 IFO
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Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den redovisade uppföljningen av intern kontrollplan
för 2012 för Individ och familjeomsorgsförvaltningen.
Bakgrund

För att ha adekvat kontroll över att verksamhetens tillgångar förvaltas på ett säkert sätt har
nämnden fattat beslut inom ett antal områden där man ville fokusera kontrollen under 2012.
Dessa områden var ekonomisk uppföljning, att utbetalda medel motsvarar fattade beslut
och tillgänglighet. Planen innehöll även uppgifter om risknivå, hur kontrollen skulle utföras
och vem som var ansvarig.
Planen har nu följts upp och redovisas i bifogat dokument.
Sammanfattningsvis har planen följts och kontrollen varit god. Ekonomiska avstämningar
har gjorts månadsvis och ekonomin är i balans. Inga avvikelser har rapporterats gällande att
utbetalda medel har motsvarande beslut. Tillgängligheten, som mäts i besvarade telefonsamtal, ligger över 90 % på alla enheter utom en, där den ligger på 84 %.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socianämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Intern kontrollplan för Individ och familjeomsorgsförvaltningen 2012
Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-01-29
______________________________________________________

Expedieras till:
Revisionen
Förvaltningschef IFO
Ekonomienheten
Redovisningschef
Ekonomichef
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Ekonomi - Bokslut 2012 IFO och VoO
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Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet 2012 för Individ och familjeomsorgsförvaltningen som visar ett överskott på 5 107 tkr exkl försörjningsstöd.
Socialnämnden beslutar att godkänna bokslutet 2012 för Vård och Omsorgsförvaltningen
som visar ett överskott på 1 957 tkr.
Bakgrund

Förvaltningen lämnar prognoser fyra gånger per år samt gör ytterligare fyra avstämningarav
det ekonomiska läget. Resultatet av dessa redovisas för socialnämnden.
Individ och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen går 2012 5 107 tkr plus exklusive försörjningsstödet som går minus 4 489 tkr.
Det positiva ekonomiska resultatet för verksamheterna beror framför allt på ett minskat antal externa placeringar. Denna minskning har kunnat ske genom att alternativa insatser erbjudits på hemorten. För barn och ungdomar har kostnaden för placeringar gått plus 1 564
tkr, för vuxna med beroendeproblem 1 130 tkr plus och vuxna med psykiska funktionsnedsättningar plus 787 tkr.
Antalet insatser personlig assistans ökade inte i förväntad omfattning och andra insatser
inom LSS har kunnat verkställas inom befintliga resurser, vilket medfört ett positivt utfall på
1079 tkr inom LSS/barn.
Under året har en hel del vakanser funnits inom hela organisationen. De har inte kunnat
tillsättas men tack vare en omfattande arbetsinsats från befintlig personal har man lyckats
driva runt verksamheten.
Det positiva resultatet har också sin förklaring i en överskjutande intäkt på flyktingkontot
med 1 248 tkr.
Försörjningsstödet har under de två senaste åren ökat dramatiskt, från 10 601 tkr 2010 till
15 039 tkr år 2012. Det genomsnittliga antalet ärenden/månad har under samma tid ökat
från 236 till 258. Ungefär hälften är under 30 år.
Vård och Omsorgsförvaltningen

Bokslutet 2012 visar på ett överskott för Vård och omsorgsförvaltningen. Samtliga prognoser har under året visat på ett underskott som förvaltningen har jobbat aktivt med för att få
en budget i balans. Vidtagna åtgärder har visat resultat.
Justerandes signatur
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Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socianämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson; 2013-02-04
Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg och ekonom Annica Olsson;
2013-02-01
Bokslut 2012; 2013-02-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO
Förvaltningschef IFO
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ombudgetera 7 060 tkr avseende
driften samt 970 tkr avseende investeringar till 2013 års verksamhetsbudget.
De ombudgeterade medlen ska användas enligt följande: 4 660 tkr till hemtjänsten med anledning av besparing LOU, 1 400 tkr till gruppbostad samt 1 000 tkr för omställningskostnader för Familjecentralen.
Bakgrund

Socialnämndens båda förvaltningar gör ett gemensamt överskott avseende driften på 7 064
tkr. Socialnämnden har inför 2013 års verksamhet områden som behöver mer ekonomiska
resurser och socialnämnden önskar därför ombudgetera överskottet. Verksamhetsområden
som behöver ekonomisk förstärkning är hemtjänsten 6 000 tkr, ny gruppbostad 1 400 tkr
samt omställning Familjecentralen 1 000 tkr.
Socialnämndens båda förvaltningar gör ett gemensamt överskott avseende investeringar på
971 tkr. Socialnämndens båda förvaltningar har behov av investeringar under år 2013 då
båda förvaltningarna kommer att investera i nya boenden.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med nämndens beslut, första stycket.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) yrkar på att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att
de ombudgeterade medlen används enligt följande: 4 660 tkr till hemtjänsten med anledning
av besparing LOU, 1 400 tkr till gruppbostad samt 1 000 tkr för omställningskostnader för
Familjecentralen.
Ordförande Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag samt eget tilläggsyrkande för
beslut och finner att nämnden beslutar enligt eget yrkande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg, förvaltningschef IFO
Elisabeth Olsson, ekonom Annica Olsson, ekonom Pia Möller; 2013-02-04
Ombudgetering 2012-2013; 2013-02-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef VoO
Förvaltningschef IFO
Ekonomienheten
Justerandes signatur
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Övergripande granskning av socialnämnden år 2012
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Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett svar på vilka åtgärder socialnämnden har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter revisorerna har i den
övergripande granskningen av socialnämnden 2012.
Förvaltningens förslag ska tas fram till socialnämnden den 12 mars.
Bakgrund

Den 17 januari inkom revisorerna till socialnämnden med den övergripande granskingen av
socialnämnden år 2012. Granskningen har genomförts genom att nämnden i förväg har fått
besvara ett antal utvalda frågor skriftligen och sedan tillsammans med biträde från KPMG
träffat nämnden för att diskutera detta. Revisorerna önskar att socialnämnden inkommer
med svar senast den 15 mars 2013, vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning
av de synpunkter som revisorerna har.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socianämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av revisorerna/KPMG ”Övergripande granskning av socialnämnden år 2012”;
2013-01-17
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef IFO
Förvaltningschef VoO
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Rätten att bo kvar för den medboende i särskilt boende då de enskilde med särskilt boendebeslut avlider
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Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar låta medboende i särskilt boende tillåtas bo kvar även efter det att
den enskilde med särskilt boendebeslut avlider.
Bakgrund

Det är fr.o.m. 2012-11-01 inskrivet i socialtjänstlagen 4 kap. 1 b § att det ska ingå i skälig
levnadsnivå för en person som beviljats särskilt boende för äldre att kunna bo tillsammans
med make eller sambo, även om maken eller sambon inte har behov av särskilt boende.
Av propositionen framgår att den medboende inte har rätt till några insatser i det särskilda
boendet och omfattas inte heller av avgiftsreglerna i socialtjänstlagen. Däremot kan kommunen komma överens med den medboende om att hon/han får ta del av viss service som
äldreboendet erbjuder.
Då den med särskilt boendebeslut avlider uppstår en ny situation för den medboende eftersom den medboende inte har rätt med automatik att bo kvar varför socialnämnden har att
ta ställning till om den medboende kan erhålla ett eget hyreskontrakt trots att behov av särskilt boende inte föreligger.
I nuläget finns ingen större efterfrågan på möjlighet till medboende och förvaltningen bedömer därför att den medboende bör beredas möjlighet till eget hyreskontrakt i samband
med att den med särskilt boende beslut avlider.
Samma regler gäller för den medboende även då den bor med eget kontrakt avseende service och avgifter.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socianämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef VoO Lotta Hjoberg; 2013-01-22
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef VoO
Enhetschef Bistånd
Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 14

Socialnämnden
Sn § 28

SN 2013/0021-750

Alternativ placering av Familjecentralen till Marieholmsskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef för Individ och familjeomsorgen i uppdrag
att, tillsammans med verksamhetschef för förskola och pedagogisk omsorg, genomföra en
förstudie att flytta öppna förskolan samt familjebehandlingen till de tomställda lokalerna på
Marieholmsskolan. Förstudiens syfte är att se över de samverkansmöjligheter som främjar
barn och familjer samt att ge en ekonomisk analys.
Bakgrund

2004 beslutade Mariestads kommun barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
primärvårdens familjehälsa Västra Götalandsregionen att inrätta en familjecentral placerad
på Mariestads sjukhus. En öppen förskola byggdes till vid familjehälsans befintliga lokaler.
En mötesplats där flera personalkategorier samverkar; barnmorskor, bvc-sköterskor, psykolog, socionom och förskollärare.
Verksamhetens mål är:
- att erbjuda en mötesplats till stöd för föräldrar och barn
- stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
- tidigt upptäcka och ge stöd till barn i behov av särskilt stöd
I december 2012 beslutade primärvården att flytta all verksamhet förutom öppna förskolan
till den nybyggda delen av Mariestads sjukhus. Konsekvensen blir att öppna förskolan nu
ligger avskilt från övriga verksamheten vilket medför betydande hinder i familjecentralens
verksamhet. Lokaliseringen och samverkan behöver med anledning av detta utredas.
Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med socianämndens beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Björn Fagerlund (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 15

Socialnämnden
Sn § 28 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av förvaltningschef IFO Elisabeth Olsson, tf förvaltningschef BUN
Lars Stäring, verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg Anna-Karin Yséus; 201301-30
______________________________________________________

Expedieras till:
Förvaltningschef IFO
Tf. förvaltningschef BUN
Verksamhetschef BUN

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 16

Socialnämnden
Sn § 29

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Mer information om handlingar att anmäla finns att läsa på Politikerportalen
Dokumentation från konferens
Föräldrar i vår tid
Länsstyrelsen
______________________________________________________

Dokumentation från konferens
Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland
Länsstyrelsen
______________________________________________________

Föreläsning
Nya föreskrifter för demensomsorgen samt ökade krav på rättssäkerheten
Göteborg 28 maj
______________________________________________________

Föreläsning
Samverkan för barn, när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa
Växjö 4 april
______________________________________________________

Föreläsning
Nya föreskrifter för demensomsorgen samt ökade krav på rättssäkerhet i biståndsverksamheten
Växjö 17 april
______________________________________________________

Konferenser
Tylösandsveckan 2013, För Dig som kommer i kontakt med eller möter flyktingar/ensamkommande flyktingbarn
13-16 maj
______________________________________________________

Kurs
Intern kontroll för förtroendevalda
Malmö 6 mars, Stockholm 12 mars, Jönköping 20 mars
______________________________________________________

Skrivelse
Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat den 1 januari 2014
Socialstyrelsen
______________________________________________________

Kurs
Extrainsatt kurs- ny lag om tvångsåtgärder och ökade krav på kvalitet inom äldre- och demensomsorg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 17

Socialnämnden
Sn § 29 (forts)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Stockholm 26 april
______________________________________________________

Utbildning
Tylösandsveckan 2013, Utbildningar inom det sociala området
13-16 maj
______________________________________________________

Vägledning från Socialstyrelsen
”Ställa krav på kvalitet och följa upp”- en vägledning för upphandling av vård och
omsorg för äldre
Socialstyrelsen
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-02-12

Sida 18

Socialnämnden
Sn § 30

Redovisning av delegationsbeslut 1-31 januari 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nr 2/2013
Delegationsbeslut

Ärende

Delegationslista för individ- och
familjeomsorgen
Delegationslista för LSS

Beslut för tiden fr.o.m.
2013-01-01 t.o.m. 2013-01-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2013-01-01 t.o.m. 2013-01-31
Beslut för tiden fr.o.m.
2013-01-01 t.o.m. 2013-01-31
Ansökan om vård med stöd av 3 §
LVU
Omplacering enligt 11 § LVU

Delegationslista för äldre- och
handikappomsorgen
Socialnämndens arbetsutskott
2012-12-27
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-08
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-08
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-08
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-22
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-22
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-22
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-22
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-22
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-22
Socialnämndens arbetsutskott
2013-01-22

Dnr

§1

Medgivande vid placering i familjehem 6 kap 6 § SoL
Ansökan om bistånd enligt 4 kap
1 § SoL
Ansökan om bistånd jml 4 kap 1 §
SoLÖvervägande vid placering enligt
6 kap 8 § SoL
Övervägande enligt 13 § LVU av
placering i familjehem enligt 2 §
LVU
Övervägande vid placering enligt
6 kap 8 § SoL
Medgivande enligt 6 kap 12 § SoL

§2

Begäran om förlängd utredningstid enligt 11:2 SoL
Begäran om förlängd utredningstid enligt 11:2 SoL

§ 22

Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________________________________

Justerandes signatur

§ 185

Utdragsbestyrkande

§3
§ 17
§ 18
§ 19

§ 20
§ 21

§ 23

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2013-02-12

Anslagsdatum

2013-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslag tas ner

2013-03-08

Individ och familjeomsorgsförvaltningens och
vård och omsorgsförvaltningens arkiv
...............................................................................................................

Hanna Ohlsson Bredh
___________________________________________________________________________________________________________

