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Övriga närvarande

Leif Aringstam (M) ers.
Ronny Pettersson(S), ers.
Poul Larsen (S) ers.
Britta Silverdahl (S), ers.
Cecilia Eriksson (VDM) ers.§§ 85-86
Staffan Hällmar (MP) ers.

Tove Ferngren, enhetschef IFO § 86
Joakim Nyman, utvecklingsledare § 86
Mikael Nyborg, LP-verksamheten § 86
Johanna Hafström, förvaltningsekonom § 86
Pia Berg, kvalitetssamordnare § 86

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 5 november 2014
§
85.

Upprop och val av justerare

86. Socialchefen informerar
87. Avgifter och ersättningar enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade 2015
88. Avgifter för hemsjukvård 2015
89. Budgetuppföljning
90. Uppsägning av avtal med Erik Edin-stiftelsen
91. E-tjänster i hemtjänsten
92. Utökning av mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
93. Angående flytt av KPR, remissvar
94. Ej verkställda beslut
95. Delgivningar

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 § 85

Upprop och val av justerare
Dnr
Upprop sker och Peter Johansson (M) utses att justera.

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 § 86

Socialchefen informerar
Dnr
Socialchefen och särskilt kallade informerar om aktuella ärenden.


Enhetschef Tove Ferngren informerar om nuläget på
myndighetsenheten
ej beslutsärende



Avgifter och ersättningar 2015, enligt Sol och LSS



Avgifter för hemsjukvård 2015



Budgetuppföljning



Uppsägning av avtal med Erik Edin-stiftelsen



E-tjänster i hemtjänsten



Utökning av mottagande av ensamkommande barn och ungdomar



Angående flytt av KPR, remissvar



Ej verkställda beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ajournering
Socialnämnden ajournerar sig kl 11.35-12.00 för gruppmöten.

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 § 87

Avgifter och ersättningar 2015 enligt SoL och LSS
Dnr 2014/53 - 706
Kommunfullmäktige har i beslut 2005-01-27, Kf § 5 och
2007-11-29, Kf§ 320 bemyndigat socialnämnden att fatta beslut
om avgiftsförändringar inom ramen för prisbasbeloppsförändringar.
Förändringar p.g.a. prisbasbeloppshöjning från 44400 kr år 2014 till
44500 kr 2015 höjer bl.a. omvårdnadsavgiften för den enskilde. Denna
avgift blir maximerad till 1780 kr/månad, dvs. höjs med 4 kr/månad,
fr. o m 1 januari 2015.
Kostpriser föreslås vara oförändrade 2015.
Handlingar i ärendet,
Förslag till
 Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen 2015
 Avgifter, ersättningar och bidrag, enligt Socialtjänstlagen (SoL)
för insatser till personer med funktionsnedsättning samt
anhöriga, 2015
 Avgifter och ersättningar, enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, 2015
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att anta Förslag till avgifter, bidrag och
ersättningar inom Äldreomsorg och Omsorg och stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt SoL och LSS att gälla fr.o.m. 2015-01-01.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

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

www.vastervik.se
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Sn § 88

Avgifter för hemsjukvård 2015
Dnr 2014/54 - 706
Kommunen får ta ut avgifter inom hälso- och sjukvårdsverksamheten
(HS).
Handling i ärendet är
Förslag till Avgifter för hemsjukvård 2015 och
”nya avgifter” har tagits bort ur första förslaget.
Endast höjningar av avgifter som beror på prisbasbeloppshöjning 2015
föreligger i dagens förslag.

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att anta Förslag till avgifter för hemsjukvård
inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten att gälla fr.o.m. 2015-01-01.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

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 § 89

Budgetuppföljning
Dnr 2014/27 – 042
Månadsrapport september Socialnämnden
Socialförvaltningen
Central administration

Utfall jan - Budget jan - Resultat jan Förändr.
sep 2014
sep 2014*
- sep 2014 2014/2013

Budget
2014

Prognos
Avvikelse
helår

12,8

15,8

2,9

-0,4

21,6

20,6

1,0

257,8

261,6

3,8

4,9

354,5

349,0

5,5

64,4

56,6

-7,8

2,2

77,7

81,3

-3,5

158,5
62,2

165,0
59,7

6,5
-2,4

2,3
6,3

223,6
81,0

217,6
84,0

6,0
-3,0

Summa
555,7
558,7
3,0
15,4
758,6
* Budget för en viss tidsperiod är en fördelning, budget finns endast beslutad på helårsnivå

752,6

6,0

Äldreomsorg
IFO, inkl utredning
Omsorg funktionsnedsatta
Hälso- och Sjukvård

Socialförvaltningen visar fortsatt ett gott resultat och prognosen om ett
överskott om +6 mkr ligger kvar för helåret.
Anledningen till överskottet är främst att vi inte behöver nyttja hela det
budgetutrymme vi har för en högre beläggning, inom OF och ÄO.
IFO och Hälso- och sjukvårdsverksamheten uppvisar underskott.
Underskottet på IFO kommer främst av högre kostnader för placeringar
och personal än budgeterat och för Hälso- och sjukvårdsverksamhetens del handlar underskottet om en justering mot ÄO om 3
mkr och inte ett underskott från driften.
Handling i ärendet är Månadsrapport september socialnämnden,
2014-10-20.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad redovisning och lägger den till
handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
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Sn § 90

Uppsägning av avtal med Erik Edin-stiftelsen
Dnr 2009/2 - 048
Erik Edinstiftelsen har, av socialnämnden, beviljats 5000 kronor i
månaden till hyreskostnad och 4000 kronor i månaden till
dagverksamhet ( sn § 52, 2006-04-05 och sn § 7, 2009-01-28).
Under åren har behovet och verksamheten förändrats.
Utifrån att behov och förutsättningar har ändrats så föreslår
socialchefen att socialnämnden upphör med bidraget till Erik Edin
stiftelsen.
Erik Edin stiftelsen heter idag LP-verksamheten.
Handlingar i ärendet är
Skrivelse, Bidrag till Erik Edin stiftelsen i Västervik, 2014-10-13.

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden upphör med bidraget till Erik Edin stiftelsen för
dagverksamhet och natthärbärgen/evakueringsboende from
1 januari 2015.
Yrkande
Ordföranden yrkar att socialnämnden upphör med bidrag till Erik Edin
stiftelsen (LP verksamheten) för natthärbärgen/evakueringsboende
fr.o.m 1 januari 2015 samt
att återremittera ärendet i den del som berör bidrag till
dagverksamheten för att utreda besöksfrekvens m.m. till socialnämnden
i februari 2015.
Ordföranden finner att socialnämnden har bifallit yrkandet.
Socialnämnden beslutar
att upphöra med bidrag till Erik Edin stiftelsen, nuvarande LP
verksamheten för natthärbärgen/evakueringsboende samt
att återremittera ärendet i den del som berör bidrag till dagverksamhet
för att utreda besöksfrekvens m.m. och åter till socialnämnden i februari
2015.
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Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik
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Sn § 91

E-tjänster i hemtjänsten
Dnr 2014/55 - 700
Det finns idag begränsade IT-tjänster för äldreomsorg men potentialen
är stor. Det pågår utveckling och forskning som skulle kunna innebära
att äldreomsorgen och hemtjänsten radikalt förändras. Det finns några
kommuner som är igång med att införa digitala tjänster, ett flertal
undersöker och förbereder införandet av digitala tjänster.
Handling i ärendet är
Presentation e-hemtjänst, 2014-10-12
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att undersöka
förutsättningar för Västerviks kommun att införa nattillsyn via kamera för
de brukare som så önskar.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

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

www.vastervik.se
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Sn § 92

Utökning av mottagande av ensamkommande barn och
ungdomar
Dnr 2006/103-109
Kommunstyrelsen beslutade, 2014-10-13, att teckna en
överenskommelse med Migrationsverket om en utökning av
mottagandet av ensamkommande barn i åldrarna 15 – 17 år från
tio till femton platser varav sex platser är för asylsökande.
Migrationsverket signalerar nu åter att behovet av fler platser är stort
och enligt prognoserna kommer behovet att öka 2015 och 2016.
Migrationsverket gör nu bedömningen att Västerviks kommun från
1 januari 2015 ska teckna platser för elva asylsökande ensamkommande barn.
Socialförvaltningen ser att man har större möjlighet att planera sin
verksamhet om Västerviks kommun tecknar avtal utifrån den
bedömning Migrationsverket gör när det gäller platser för asylsökande
barn i Västerviks kommun. Migrationsverket kan sedan årsskiftet 2014
anvisa en kommun att ordna boende även om inte avtal finns.
Handling i ärendet är
skrivelse, Utökning av antalet platser gällande ensamkommande barn
och ungdomar i Västerviks kommun, 2014-10-20.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge socialnämnden i
uppdrag att från 2015-01-01 följa det fördelningstal som Migrationsverket bestämmer för Västerviks kommun när det gäller
ensamkommande barn och ungdomar.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
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Sn § 93

Angående flytt av KPR, remissvar
Dnr 2013/44-109
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 26 maj att
remittera ärendet där kommunstyrelsen beslutade att kommunala
pensionärsrådet även fortsättningsvis ska tillhöra socialnämnden. Man
beslutade vidare att ge socialnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny
arbetsordning där tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-12,
”Medborgarförslag om att kommunala pensionärsrådet (KPR)
organisatoriskt flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen 201501-01 samt att nytt reglemente beslutas” beaktas.
Socialnämnden kommer att ta fram en ny arbetsordning där man
beaktar kommunstyrelsens förslag samt planera för att KPR även
fortsättningsvis organisatoriskt ligger hos socialnämnden.
Handlingar i ärendet är
Kommunstyrelsens protokoll, Ks § 232 2014-05-26 samt
tjänsteskrivelser.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden planerar för att kommunala pensionärsrådet även
fortsättningsvis tillhör socialnämnden
att socialnämnden tar fram en ny arbetsordning där man beaktar
kommunstyrelsens förslag
att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att Reglemente för kommunala pensionärsrådet att
gälla från och med 2002-01-01 upphör att gälla fr.o.m. 1 januari 2015
och ersätts av Arbetsordning fr.o.m. 1 januari 2015 och den beslutas av
socialnämnden.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
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Sn § 94

Ej verkställda beslut
Dnr 2013/27-700
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen(SoL) och beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS.) gällande ÄO och IFO med anledning av nya
bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift
(sanktionsavgift) enligt SoL och LSS.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 §
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet,
vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid
rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.
Förvaltningen har ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera kvartal
två och tre, 2014 och redovisar ärendet i skrivelse/statistikrapport. Det
är ett beslut som fattats 2014-03-07 och ett beslut som fattats
2014-06-11 och dessa har ej verkställts 2014-09-30.

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden meddelar kommunfullmäktige att socialnämnden
har ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera kvartal två och tre,
2014.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

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

www.vastervik.se
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Sn § 95

Delgivningar
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom
Individ- och familjeomsorgen 2014-09-01 – 2014-09-30
Beslut fattade, på delegation, om bostadsanpassningsbidrag av
byggnadsingenjören 2014-09-01 – 2014-09-30
Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.
Protokoll från MBL-förhandlingar finns tillgängliga på sammanträdet.
Arbetsmiljöverket
1. Inspektionsmeddelande, 2014-10-10, Resultat av inspektionen på
Dalsgården, IRS 2014/8185.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna
Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

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

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se

