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Socialnämnden
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Plats och tid

Kommunhuset, Västervik
6 februari 2013 kl. 09.30 – 13.50
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Ajournering 11.15-13.30 f lunch och

gruppmöte
Beslutande

Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare
Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare
Britt-Louise Åberg (M)
Marianne Båtman (M)
Angelica Katsanidou (S) ordf.
Denny Åsberg (S)
Poul Larsen(S) tjg.ersättare
Ewa Ståhl (S)
Cecilia Eriksson (VDM) tjg.ersättare
Gunnel Ohlin (KD)
Tomas Markljung (V)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Denny Åsberg (S)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset 6 februari 2013

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Kristina Granfelt

Ordförande
Angelica Katsanidou

Justerande
Denny Åsberg

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

6 februari 2013

Anslaget sätts upp

7 februari 2013

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret

Underskrift
Kristina Granfelt

Anslaget tas ned

1 mars 2013
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Övriga närvarande
Leif Aringstam (M) ers.
Ronny Pettersson(S), ers.
Britta Silverdahl (S), ers.
Valter Persson (FP) ers.
Staffan Hällmar (MP) ers.

Tommy Larsson, IFO-chef § 2
Gunilla Månsson, föreståndare § 1
Gunilla Öhrling, utvecklingsledare §§ 3, 4
Joakim Nyman, utvecklingsledare § 7

Jörgen Olsson, socialchef
Kristina Granfelt, sekreterare

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Ärendelista 6 februari 2013
§
1.

Socialchefen informerar

2.

Information, ungdomsboende i Gamleby

3.

Information, särskilt boende för personer med funktionsnedsättning

4.

Tillsyn på Topasen, yttrande

5.

Fixare i Västerviks kommun

6.

Socialnämndens uppdrag 2013, komplettering

7.

Socialnämndens delegering av beslutanderätten, revidering

8.

Närvaro för personalföreträdare på socialnämndens
sammanträden

9.

Delgivningar

10. Rapporter

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 53 08 (fax)

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 1

Socialchefen informerar
Dnr
Socialchefen och särskilt kallade informerar om följande aktuella
ärenden
- Information, ungdomsboende i Gamleby
- Information, särskilt boende för personer med funktionsnedsättning
- Tillsyn på Topasen, yttrande
- Fixare i Västerviks kommun
- Socialnämndens uppdrag 2013, komplettering
- Socialnämndens delegering av beslutanderätten, revidering
- Närvaro för personalföreträdare på socialnämndens sammanträden
Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad information

Ajournering
Socialnämnden ajournerar sig kl. 11.15 - 13.30 för lunch och
gruppmöten.
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Sn § 2

Information, ungdomsboende i Gamleby
Dnr
Ifo-chef och föreståndare informerar om aktuellt läge inom
verksamheten för ensamkommande barn och unga i Västerviks
kommun.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut samt
att förvaltningen, senast i maj 2013, redovisar en handlingplan till
socialnämnden.

Expedieras till IFO-chef, Tommy Larsson
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Sn § 3

Information, särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning
Dnr 2012/31 – 700
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i augusti 2012
att lägenheterna på Arabievägen 3 används till bostad med särskild
service enligt 9:9 LSS och
att boendet organisatoriskt kopplas till något av redan befintliga mobila
team som finns i verksamheten OF.
Socialnämnden uppdrag vidare till förvaltningen att återrapportera
till nämnden efter verkställighet.
Lägenheterna ligger idag på Arabievägen 9.
Utvecklingsledare Gunilla Öhrling lämnar en lägesrapport på
sammanträdet.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden lägger informationen till handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut samt
att uppdra till förvaltningen att återkomma med ny uppföljning
efter sommaren 2013.
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Sn § 4

Tillsyn på Topasen, yttrande
Dnr 2012/7 - 71
En inspektion har genomförts på Topasen den 4 oktober 2012.
Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att man saknar återrapportering från
den 29 november 2010. Socialnämnden behandlade ärendet på sitt
sammanträde och återrapporterade till Socialstyrelsen i november
2010.
Tillsynen den 4 oktober 2012 resulterade i att nämnden ska vidta
följande åtgärder
- säkerställa att gruppbostäderna Topasen ska anpassas så att
gruppbostäderna blir fullt tillgängliga för personer med fysiska
funktionshinder.
Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen
senast den 8 februari 2013.
Vidtagna åtgärder föreligger i förslag till redovisning till Socialstyrelsen.

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden antar förslag till redovisning som sin egen och
lämnar den till Socialstyrelsen.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut samt
att uppdra till förvaltningen att återrapportera i ärendet till nämnden i
juni 2013.

Expedieras till Socialstyrelsen och G.Öhrling
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Sn § 5

Fixare i Västerviks kommun
Dnr 2013/2 - 700
I syfte att förebygga fallskador hos äldre har Västerviks kommun under
snart sju års tid haft en ”Fixare” som hjälper äldre och funktionsnedsatta
med riskfyllda moment i vardagen.
Västerviks Bostads AB (VBAB) har sedan 2010 tagit på sig uppdraget
att arbeta med fixarorganisationen som kan utföra ovanstående
uppdrag. Västerviks Bostads AB har enligt undertecknad skött detta
uppdrag på ett föredömligt sätt. Uppdraget genomförs vardagar mellan
08.00 – 16.00 i hela Västerviks kommun.
De som beställer uppdraget har alla samma service och prioritet vara
sig de är hyresgäster till Västerviks Bostads AB eller någon annan
fastighetsägare, privata villaägare eller liknande.
Finansieringen av en ”fixartjänst” har år 2010 och år 2011 finansierats
på följande sätt:
Kommunstyrelsen har bidragit med
Socialnämnden har bidragit med
Bostadsbolaget har bidragit med
Totalt

150 000 kr per år
150 000 kr per år
200 000 kr per år
500 000 kr per år

Handling i ärendet är skrivelse, Fixare i Västerviks kommun
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden bidrar med 150 000 kr till fixartjänsten 2012 och 2013.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Expedieras till
KLK/ks och VBAB
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Sn § 6
Sn § 112/2012

Socialnämndens uppdrag 2013
Dnr 2011/43 - 041
I Budget 2013, ekonomisk planering 2014 – 2015 visioner, prioriteringar
och resurser fastställd av kommunfullmäktige i juni 2012 gavs
socialnämnden 5 uppdrag, varav ett uppdrag är
att tydliggöra gränsdragningsfrågor mellan kommunen och landstinget
inom psykiatrin och hemsjukvården.
Övriga uppdrag redovisades på socialnämnden i december 2012,
§ 112.
Handling i ärendet är skrivelse, Tydliggör gränsdragningsfrågor mellan
komunen och landstinget inom psykiatrin och hemsjukvården.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden antar förslaget till socialförvaltningens tänkta
handläggning av uppdraget .
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 7

Socialnämndens delegering av beslutanderätten
Dnr 2011/ 40 - 002
Socialnämndens har möjlighet att delegera beslutanderätten enligt 6
kap 33-38 §§ Kommunallagen (KL) m.fl. lagar. Delegationen innebär att
nämnden överför självständig beslutanderätt till en anställd,
förtroendevald eller sociala utskottet.
Delegation innebär att beslut fattas på nämndens vägnar på samma
sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Om socialnämnden anser att
delegationen inte görs på rätt sätt kan nämnden ta tillbaka rätten att
besluta, d.v.s. göra en ändring i delegationen.
Vissa generella undantag från delegering finns i 6 kap 34 § KL eller
t.ex. SoL delegeringsförbud som grundas på bedömningen av ärendens
principiella betydelse.
Handling i ärendet är
Förslag till delegering av beslutanderätten för socialnämnden att gälla
från 1 mars 2013 – 31 december 2014. Ändringar och tillägg är
markerade.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden delegerar beslutsrätten enligt förslag.
Yrkande
Ordförande yrkar att bistånd i form av hemtjänst över 200 tim/månad
beviljas av socialchefen och finner att socialnämnden bifallit förslaget.

Socialnämnden beslutar
att delegera beslutsrätten enligt förslag med tillägget
att bistånd i form av hemtjänst över 200 tim/månad
beviljas av socialchefen.
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Sn § 8

Närvaro för personalföreträdare på socialnämndens
sammanträde
Dnr 2012/
Kommunal har begärt att en personalföreträdare ska få närvara vid
socialnämndens sammanträden. Enligt kommunallagen 7 kap § 8 får
företrädare för de anställda närvara vid sammanträden i nämnden i viss
omfattning.
Rätten att närvara omfattar:
 Ärenden som rör förhållanden mellan kommunen som
arbetsgivare och dess anställda
Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men
inte i besluten. Utskott inom nämnd omfattas inte av närvarorätten.
Förvaltningen ser positivt på att personalrepresentation finns vid
nämndens sammanträde i samband med information.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att medge två personalföreträdare
närvarorätt vid socialnämndens information inför beslut.
Yrkande
Ordföranden föreslår att tre personalföreträdare får närvarorätt vid
socialnämndens information inför beslut och finner att socialnämnden
bifallit yrkandet.
Socialnämnden beslutar
att tre personalföreträdare får närvarorätt vid socialnämndens
information inför beslut.

Expedieras till fackliga företrädare.
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Sn § 9

Delgivningar
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom
Individ- och familjeomsorgen 2012-11-01 – 2012-12-31
Beslut fattade, på delegation, om bostadsanpassningsbidrag av
byggnadsingenjören 2012-11-01 – 2012-12-31
Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.
Protokoll från MBL-förhandlingar finns tillgängliga på sammanträdet.
Socialstyrelsen
1. Beslut, 2012-12-12, Dnr 6.2.3-45756/2012, Prestationsersättning för
att utforma värdighetsgarantier 2012.
sid.1
Övrigt
2. Överenskommelse om samordnad individuell plan med Landstinget i
Kalmar län
sid.3
3. Protokoll, Kommunala Pensionärsrådets sammanträde, 2012-11-26
sid. 5-9

4. Protokoll, Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län,
sid. 11-14
2012-12-06
5. Tilläggsavtal, fr.o.m. 2013-01-01, Ukna Hemservice, utökad
geografiskt område – Gamleby.
sid. 15
6. Grunduppdrag till områdeschefer i socialförvaltningen sid. 17-23

7. Organisationsschema socialförvaltningen 2013

sid. 25-27

Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
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Sn § 10

Rapporter
Dnr
Ewa Ståhl (S) lämnar rapport från seminarium om Program för omsorg
och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län.

Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport.
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