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Övriga närvarande
Susanne Hultman (S) ers.
Maud Lindqvist (S) ers.§§ 41-43
.
Annika Reedman (M) ers.
Gunnel Ohlin (KD) ers.
Åke Aldman (L) ers.
.
Alexandra Johansson, processledare Regionförbundet, § 43
Theresia Enström, enhetschef , utredningsenhet ÄOF, § 43
Louise Sangrud, handläggare
”
§ 43
Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef
§ 43
Christer Bernhardsson, bostadsanpassare
§ 43
Rickard Hällerståhl, brandman, Räddningstjänsten
§ 43
Daniel Fristedt, brandman, Räddningstjänsten
§ 43
Christina Nordström, IFO-chef
§ 43
Johanna Hafström, förvaltningsekonom
§ 43
Ann-Charlotte Johansson, projektledare
§ 43
Peter Högberg, Patientnämndens ordf.
§ 43
Eva-Maria Spegel, patientnämndshandläggare
§ 43
Joakim Nyman, utvecklingsledare
§ 43

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 4 maj 2016
§
41. Upprop och val av justerare
42. Ändring av föredragningslistan
43. Socialchefen informerar
44. Förenklad bostadsanpassning, information
45. Budgetuppföljning
46. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016
47. Bidrag till Kvinnojouren Vändela 2016
48. Framtida äldreomsorg, enkätundersökning
49. Erbjudande om halkskydd/broddar till kommunens pensionärer,
redovisning
50. Granskningsrapport om styrning, uppföljning och kontroll inom
socialnämnden, svar
51. Upphandling av verksamheten på Lindögården
52. Demenscenter
53. Godkännande av leverantör för att utföra hemtjänst inom ramen
för Västerviks kommuns valfrihetssystem, Skumningen skog och
trädgård
54. Delgivningar
55. Hyresavtal för stödboende
56. Val av ersättare till sociala utskottet

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 § 41

Upprop och val av justerare
Dnr

Upprop sker och Alexandra Isaksson (SV) 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 § 42

Ändring av föredragningslistan
Dnr

Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Hyresavtal för stödboende,
Val av ersättare till sociala utskottet,

§ 55
§ 56

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 § 43

Socialchefen informerar
Dnr
1.

Individens behov i centrum (IBIC), information

2.

Verksamhetsplan 2016 för Utredningsenheten för äldre och
funktionsnedsatta (ÄOF)
Ej beslutsärende

3.

Förenklad bostadsanpassning, information

4.

Budgetuppföljning

5.

Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

6.

Bidrag till Kvinnojouren Vändela 2016

7.

Framtida äldreomsorg, enkätundersökning

8.

Godkännande av leverantör för att utföra hemtjänst inom ramen
för Västerviks kommuns valfrihetssystem, Skumningen skog och
trädgård

9.

Erbjudande om halkskydd/broddar till kommunens pensionärer,
redovisning

10.

Patientnämnden informerar om sin verksamhet Ej beslutsärende

11.

Granskningsrapport om styrning, uppföljning och kontroll inom
socialnämnden, svar

12.

Upphandling av verksamheten på Lindögården

13.

Demenscenter

14.

Delgivningar

15.

Hyresavtal för stödboende

Ej beslutsärende

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad information.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
Socialnämnden ajournerar sig för lunch och gruppmöte kl.12.20 - 14.00
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 § 44

Förenklad bostadsanpassning, information
Dnr 2015/33 - 700
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 4 juni 2015 att
införa förenklad bostadsanpassning gällande anpassning av trösklar,
montering av handtag och installation av spisvakter och att upprätta en
överenskommelse med räddningstjänsten avseende utförandet av
förenklad bostadsanpassning.
Räddningstjänsten och bostadsanpassaren redovisar sitt arbete med
förenklad bostadsanpassning.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad information.
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 § 45

Budgetuppföljning
Dnr 2016/18 - 042
Ekonomisk redovisning mars 2016
Socialförvaltningen lämnar efter mars månad en prognos utan avvikelse
mot budget för helåret. För perioden ser resultatet positivt ut, men vissa
större kostnader inväntas senare under året. Det finns också vissa
skillnader verksamheterna emellan, där framförallt äldreomsorgen och
omsorgen för funktionsnedsatta haft högre kostnader under årets första
kvartal än budgeterat, vilket dock inte bör få genomslagskraft på
helåret.
Socialförvaltningen
Central administration

Utfall
Budget Resultat Förändring
jan- mar jan - mar jan - mar
mot 2015

Prognos
2016

5,2

5,5

0,3

0,1

22,2

22,2

0,0

Äldreomsorg

88,5

85,6

-2,9

1,4

359,7

359,7

0,0

IFO, inkl utredning

10,1

20,0

9,8

-16,8

83,4

83,4

0,0

Omsorg funktionsnedsatta

56,7
20,8

55,7
21,4

-1,0
0,6

2,1
0,8

229,8
106,9

229,8
106,9

0,0
0,0

Summa
181,5
188,2
6,7
-12,4
802,0
* Budget för en viss tidsperiod är en fördelning, budget finns endast beslutad på helårsnivå

802,0

0,0

Hälso- och Sjukvård

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.
Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

Budget Avvik mot
2016
budget

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

www.vastervik.se
socialnamnden@vastervik.se
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Sn § 46

Stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2016
Dnr 2016/29 – 047
Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av
kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre.
Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.
Västerviks kommun har möjlighet att rekvirera 9,8 mkr, vilket har
gjorts.
Handlingar i ärendet är Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för
ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016 samt rekvisition.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att öka bemanningen med stimulansmedlen
inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre
för att öka tryggheten och kvalitén för den enskilde.
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 § 47

Bidrag till Kvinnojouren Vändela 2016
Dnr 2016/21 – 048
Kvinnojouren Vändela har varit verksam i Västerviks kommun sedan
1981. Jourarbetet är ideellt. Kvinnojouren fyller en viktig funktion i
samhället då många av de utsatta kvinnorna avstår från att kontakta
kommunens socialtjänst.
Kvinnojouren Vändela ansöker om bidrag för 2016,
hyra möteslokal
20 000 kronor
verksamhetsbidrag
120 000 kronor
De senaste åren har Kvinnojouren Vändela beviljats ett bidrag på
100 000 kr från socialnämnden och undertecknad föreslår att bidraget
för 2016 blir på 110 000 kr.
Handlingar i ärendet är
Ansökan om bidrag till kvinnojouren Vändela 2016
Verksamhetsberättelse för Kvinnojouren Vändela 2015
Verksamhetsplan för Kvinnojouren Vändela 20156
Tjänsteyttrande, 2016-04-16, angående ansökan om bidrag till
Kvinnojouren Vändela för år 2016.
Socialchefens förslag till beslut
att bevilja bidrag till Kvinnojouren Vändela
20 000 kr till hyra av möteslokal och 90 000 kr till
verksamhetsbidrag, totalt 110 000 kr för år 2016.
Ingela Svensson (C ) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och
beslut.
Yrkande
Anna Melsted Ottosson (S) m.fl föreslår
att återremittera ärendet och uppmanar Kvinnojouren Vändela att
komplettera ansökan med bokslutet för 2015 samt
att komma till socialnämnden och informera om sin verksamhet
Ordföranden finner att socialnämnden bifallit yrkandet.
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet och uppmanar Kvinnojouren Vändela att
komplettera ansökan med bokslut för 2015 samt
att komma till socialnämnden och informera om sin verksamhet.

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 § 48

Framtida äldreomsorg, enkätundersökning
Dnr 2060/30 – 700
Socialnämnden beslutade, 2005, efter uppdrag från kommunfullmäktige
att genomföra en undersökning av medborgarnas uppfattning om den
framtida äldreomsorgen. Undersökningen gjordes för att skapa ett
bättre planeringsunderlag för den framtida äldreomsorgen och för att ge
medborgarna en direkt möjlighet att påverka planeringen av densamma.
Undersökningen ledde fram till ett antal slutsatser som redovisades
till socialnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och
som man ställde sig bakom. (Bilagor)
Undersökning är drygt tio år gammal och det är aktuellt att uppdatera
den och komplettera den med aktuella frågor då utvecklingen gått
framåt när det gäller bl.a. välfärdsteknologin.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen
att genomföra en undersökning av medborgarnas uppfattning om den
framtida äldreomsorgen.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förslag samt
att socialnämndens presidium och kommunala pensionärsrådets
presidium deltar i arbetet med att undersöka medborgarnas uppfattning
om den framtida äldreomsorgen i Västerviks kommun.
Ordföranden finner att socialnämnden bifallit yrkandet.
Socialnämnden beslutar
att uppdra till socialförvaltningen att genomföra en undersökning av
medborgarnas uppfattning om den framtida äldreomsorgen samt
att presidierna i socialnämnden och kommunala pensionärsrådet
deltar i det arbetet.

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 § 49

Erbjudande om halkskydd/broddar till kommunens
pensionärer, redovisning
Dnr 2015/71 – 700
Socialnämnden gav i uppdrag, på sitt decembersammanträde 2015,
att socialförvaltningen skulle upphandla halkskydd för gratis distribution
till kommunens medborgare som fyllt 65 år samt
att ärendet skulle följas upp och redovisas till socialnämnden våren
2016.
8200 st halkskydd köptes in till en kostnad av 54 kr/st.
Sammanställningen visar att det finns ca 2400 halkskydd kvar av 8200
inköpta, dvs 5800 halkskydd har delats ut.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden lägger informationen till handlingarna samt
att nämnden uppdrar till förvaltningen att upphandla halkskydd för
gratis distribution till kommunens medborgare som fyllt 65 år,
2016.
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt
att uppdra till förvaltningen att upphandla halkskydd för
gratis distribution till kommunens medborgare som fyllt 65 år,
2016.

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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Granskningsrapport om styrning, uppföljning och
kontroll inom socialnämnden, svar
Dnr 2016/24 – 007
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 21 mars 2016
att remittera granskningsrapporten/revisionsrapporten och styrning,
uppföljning och kontroll inom socialnämnden för yttrande och svar.
Under granskningen har EY identifierat vissa förbättringsområden och
utifrån dessa har socialförvaltningen yttrat sig i svaret till
socialnämnden.
Handlingar i ärendet är kommunfullmäktiges protokoll, 2016-03-21 § 36
och Revisionsrapport 2015, Västerviks kommun Styrning, uppföljning
och kontroll inom socialnämnden, februari 2016 samt
förvaltningens förslag till svar.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget och
överlämnar det till kommunfullmäktige.
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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Upphandling av verksamheten på Lindögården
Dnr 2016/32 - 052
Västerviks kommun – Socialnämnden har sedan den 1 maj 1990 haft
avtal med Riksbyggen och sedan Attendo Care AB om social omsorg i
form av hemtjänst i tillhörande närområde och verksamheten i särskilt
boende Lindögården.
Upphandling av verksamheten på Lindögården, enligt Lagen om
offentlig upphandling (LOU) är aktuell.
Nuvarande avtal som gäller från 2012-01-01 löper ut 2018-03-31 och
det är dags att ta initiativ till upphandling av platser för särskilt boende
på Lindögården.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden upphandlar 42 platser för särskilt boende på
Lindögården.
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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Demenscenter
Dnr 2016/33 – 700
I Sverige finns 160 000 personer med en demenssjukdom och
antalet växer från år till år. Att anpassa verksamheterna till denna
växande grupp med olika kognitiva svårigheter bör därför ges hög
prioritet anser Svenskt Demenscenter.
I Västerviks kommun finns idag kompetens inom området men
den kan komma att behöva stärkas och socialförvaltningen
ser att man behöver ta ett övergripande grepp och utreda ett
eventuellt behov av ett demenscenter i kommunen.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag
att utreda ett demenscenter med samlad kompetens inom
äldreomsorgen i Västerviks kommun
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 § 53

Godkännande av leverantör för att utföra hemtjänst inom
ramen för Västerviks kommuns valfrihetssystem,
Skumningen skog och trädgård
Dnr 2016/31 - 052
Kommunfullmäktige i Västerviks kommun beslutade den 28 maj 2009,
§ 59, att enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införa valfrihetssystem
inom äldreomsorgens hemtjänst i Västerviks kommun från och med den
1 januari 2010, samt att delegera till socialnämnden att fatta övriga
erforderliga beslut gällande valfrihetssystemets utformning.
Ansökan har inkommit från, Skumingen skog och trädgård, om
godkännande om att utföra hemtjänst i form avpersonlig omvårdnad
och serviceinsatser inom kommunens valfrihetssystem.
Prövningen av ansökningar görs enligt samma principer som
anbudsprövningar enligt LOU med undantag av att ingen värdering av
utvärderingskriterierna görs. Om leverantören uppfyller kommunens
krav och bedöms kunna utföra tjänsterna i enlighet med
förfrågningsunderlaget ska leverantören godkännas.
Handlingar i ärendet är ansökan som kompletterats med
företagsrapport Businesscheck.
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar om godkännande av Skumningen skog och
trädgård som leverantör av hemtjänst i Västerviks kommun enligt
ansökan.
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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Delgivningar
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom
Individ- och familjeomsorgen 2016-03-01 – 2016-03-31.
Beslut fattade, på delegation, om bostadsanpassningsbidrag av
handläggare, 2016-03-01 – 2016-03-31.
Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.
Protokoll från MBL-förhandlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Övrigt
1. Familjen Kamprads stiftelse
Erbjudande om 20 stycken surfplattor med tillbehör

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
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Hyresavtal för stödboende
Dnr 2016/20 - 700
Under det akuta läge som var under hösten 2015 utökade
socialnämnden sitt bestånd av HVB. I tillägg till dessa tecknades också
tre avtal för utslusslägenheter. När ungdomarna fått uppehållstilstånd
och inte har behov av HVB så ska ungdomarna kunna flytta ut i eget
boende, med stöd.
De aktuella utslusslägenheterna/stödboendena är:
Rinnerosvägen i Västervik (under avveckling)
Vintervägen i Gamleby under perioden 2016-03-01 - 2018-12-31
Bergsgatan i Gamleby under perioden 2016-01-01 – 2019-01-31
Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden godkänner lämnad redovisning och överlämnar den
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
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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Val
Dnr 2015/1- 102
Socialnämnden har att utse ersättare till sociala utskottet då
Peter Iselau (S) avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden;

Socialnämnden beslutar
att välja Susanne Hultman (S) till ersättare i sociala utskottet.

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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