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Plats och tid
Beslutande

Älmhults kommunhus, Möckeln, den 27 april 2016 kl. 08.30 – 12.00
Lars Ingvert (S), ordförande
Ulla-Britt Andreasson (V)
Eva Ballovarre (S)
Britta Croona (S), tjänstgörande ersättare
Jonny Johansson (C), tjänstgörande ersättare
Vidar Lundbäck (C), 2:e vice ordförande
Tobias Herz (C)
Jan Ståhl (M)
Viktor Emilsson (M)
Gull-Britt Tranvik (SD), tjänstgörande ersättare
Dan Walfridsson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Monica Ehnberg, tf socialchef
Liil Nilsson, områdeschef omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Gun Bylund, tf områdeschef äldreomsorgen
Gunilla Johansson, projektledare § 57-57
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Camilla Hallberg, controller
Jenny Smedberg, områdeschef IFO
Catrin Kronquist, demenssjuksköterska § 59-59
Helle Kröll Rasmussen, sekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ulla-Britt Andreasson (V)
Älmhults kommunhus tisdagen den 3 maj 2016
Paragrafer 54-71

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

Helle Kröll Rasmussen
Ordförande

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

Lars Ingvert
Justerande

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

Ulla-Britt Andreasson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-27

Datum för anslags
uppsättande

2016-

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Socialförvaltningens arkiv

.............................................................................................................
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Ärendelista
§ 54

Ändring av ärendelistan

§ 55

Budget 2017, diskussion

§ 56

Förändring av avgifter – färdtjänst

§ 57

Förändring av avgifter - äldreomsorgen

§ 58

Förändring av avgifter för tillståndsprövning och tillsyn
m.m. enligt alkohollagen, tobakslagen samt lag om handel
med vissa receptfria läkemedel

§ 59

10.00 BPSD- utbildning, Catrin Kronqvist

§ 60

Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2016

§ 61

Linnémodellen, information

§ 62

Svar på motion ” Sjukvårdsinsatser i närsjukvården”

§ 63

Svar på motion ”Ta vara på den frivilliga sektorn”, motion från Bo
Bergsjö (L)

§ 64

Härlundagården, information

§ 65

Pehr Hörbergsgården, information

§ 66

Månadsuppföljning mars, information

§ 67

Månadsrapport, information

§ 68

Verksamhetsberättelse, information

§ 79

Förvaltningsplan 2016, information

§ 70

Ensamkommande flyktingbarn, lägesrapport

§ 71

Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Ändring av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Följande ärende tas bort från dagordningen
- punkt nr 9 – Remissyttrande, ekonomigranskning
_____

Justerandes sign
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Sida

3 (32)

ÄLMHULTS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-04-27
§

Dnr 2016/46. 041

Budget 2017, information
Tf. Socialchef, Monica Ehnberg, informerar om
-

Utmaningar för socialförvaltningen
Ge chefer och ledare förutsättningar
Ekonomi
Brukarnas upplevelse av vården
Omvärldsanalys
Verksamhetsförändringar 2017-2019
Volymförändringar 2017-2019

Socialnämnden tar del av informationen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr 2014/61. 042

Avgifter för färdtjänst
Ärendet

Socialnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
se över samtliga taxor och avgifter.
Älmhults kommuns avgifter för färdtjänst bygger på två
faktorer dessa består av hur lång resan är och hur lång tid
resan tar. I materialet finns taxor för andra kommuner med
men materialet är inte jämförbart då resetidsaspekten inte
finns med i de andra kommunernas material.
Vad är färdtjänst?

Alla kan inte resa med länets bussar och tåg. Människor med
funktionsnedsättning kan ha svårt att gå på en buss med
trappor eller att köra in med rullstol på ett tåg. De ska då
kunna få resa med färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (SFS
1997:736). Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det
betyder att brukaren precis som på bussar, tåg, flyg och båt
ska resa tillsammans med andra resenärer.
Nuvarande avgift

För resor som förbeställs senast klockan 16:30 dagen innan
betalar brukaren 15 procent av taxameterkostnaden, dock
lägst 30 kr. I andra fall betalar brukaren 25 procent av
taxameterkostnaden, dock lägst 40 kronor.
Vid samåkning med andra färdtjänstberättigade delas
kostnaden. För långa resor finns en maxavgift som innebär att
brukaren aldrig behöver betala mer än 145 kronor.
I taxameterkostnaden ingår en framkörningsavgift. Denna är
den samma i hela kommunen.
Om brukaren är under 20 år finns en ungdomsrabatt. Denna
innebär att brukaren betalar 11 procent av
taxameterkostnaden.
För resor som utförs mellan 24:00-06:00 betalar brukaren 30
procent av taxameterkostnaden.
Färdtjänsttaxa i Markaryd
Högst 35 procent av taxameterkostnaden för varje enkelresa.
Om det är flera färdtjänstberättigade som delar fordon och
reser samtidigt delas kostnaden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

- Socialnämndens utskotts beslut § 75/2016
- taxor i Region Skåne
- taxor Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Ljungby och
Uppvidinge
- metodbeskrivning färdtjänstindex
- avgifter för färdtjänst, 2016-04-12
Socialförvaltningens förslag till beslut

För resor som förbeställs senast klockan 16:30 dagen innan
betalar brukaren 25 procent av taxameterkostnaden, dock
lägst 40 kr. I andra fall betalar brukaren 50 procent av
taxameterkostnaden, dock lägst 80 kronor.
Vid samåkning med andra färdtjänstberättigade delas
kostnaden. För långa resor finns en maxavgift som innebär att
brukaren aldrig behöver betala mer än 200 kronor.
I taxameterkostnaden ingår en framkörningsavgift. Denna är
den samma i hela kommunen.
Om brukaren är under 20 år finns en ungdomsrabatt. Denna
innebär att brukaren betalar halva avgiften, det vill säga, 12,5
procent respektive 25 procent av taxameterkostnaden under
dagtid. För resor mellan 24:00-06:00 betalar brukaren 20
procent av taxameterkostnaden.
För resor som utförs mellan 24:00-06:00 betalar brukaren 40
procent av taxameterkostnaden.
Förslaget innebär att taxan knyts till färdtjänstindex och
förändras den 1 januari varje år.
Taxan är angiven i 2017 års prisnivå. Prisjusteringar regleras av index
med basmånad januari 2017. Första prisjusteringen kan göras 1 januari
2018. Vid beräkning av ny taxa får avrundning ske uppåt till närmaste
enkrona för belopp understigande 100 kronor, femkrona för belopp
understigande 1000 kronor och till närmaste tiokrona för belopp
överstigande 1000 kronor. Om nämnden önskar göra avsteg från
indexuppräkningen ska detta överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut.
Yrkanden

Viktor Emilsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag på avgifter för
färdtjänst*
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lars Ingvert (S) yrkar på att taxorna förblir oförändrade från idag och att
maxavgiften skall vara personlig.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Lars Ingverts förslag.
Viktor Emilsson (M) begär omröstning och nämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Lars Ingverts (S) förslag
Nej-röst för bifall till alliansens förslag
Omröstningsresultat

Ja-röst: Ulla-Britt Andreasson (V), Eva Ballovarre (S), Britta Croona (S),
Dan Walfridsson (S), Lars Ingvert (S)
Nej-röst: Viktor Emilsson (M), Tobias Herz (C), Vidar Lundbäck (C),
Jan Ståhl (M), Jonny Johansson (C), Gull-Britt Tranvik (SD)
Med sex (6) nej-röster mot fem (5) ja-röster bifaller socialnämnden
alliansens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar enligt alliansens förslag*. Beslutet skickas till
kommunfullmäktige
______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
*Alliansens förslag
Förändringar av avgifter - färdtjänst
Resor förb. senast 16.30 dagen innan
Resor förb. efter 16.30 dagen innan
För långa resor
Framkörningsavgift
Ungdomsrabatt
Resor förb. senast 16.30 dagen innan
Resor förb. efter 16.30 dagen innan
Resor 24.00 – 06.00
Resor 24.00 - 06.00
______

Justerandes sign

20%, lägst 30 kr
40%, lägst 70 kr
max 200 kr
0 kr
12,5 %
25 %
20%
40%

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/61, 042

Översyn av taxor och avgifter gällande
äldreomsorgen till budget 2017 som rör
Socialnämndens område
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav, 2015-06-22, Socialnämnden i uppdrag att göra
en översyn av avgifter. Översynen ska fokuseras på de taxor och avgifter
som vid en höjning kan ge betydande ekonomiska konsekvenser för
hushåll och företag.
Beslutsunderlag

- Socialnämndens utskotts beslut § 76, 2016-04-13
- Kalkyl med principer för taxor Hemtjänst
- Kalkyl med principer för taxor Trygghetslarm
- Kalkyl med principer för taxor Hemsjukvård
- Kalkyl med principer för taxor Omvårdnad Särskilt boende
- Kalkyl med principer för taxor Omvårdnad korttidsvård och Växelvård
- Kalkyl med principer för taxor Serviceavgift
- Taxor och avgifter med jämförelse andra kommuner
Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden antar de nya avgifterna enligt följande:
- Hemtjänst 295 kr per timme
- Trygghetslarm 295 kr per månad
- Hemsjukvård 295 kr per månad
- Omvårdnad Särskilt boende 100 kr per dygn
- Omvårdnad Korttidsboende och Växelvård 100 kr per dygn
- Prisjusteringar för dessa avgifter regleras av Prisindex kommunal
verksamhet PKV
- Serviceavgift 130:- per månad Prisjusteringar regleras av
Konsumentprisindex KPI
- Bostadsanpassningsintyg 500:- indexeras inte.
Taxan är angiven i 2017 års prisnivå. Prisjusteringar regleras av index
med basmånad januari 2017. Första prisjusteringen kan göras 1 januari
2018. Vid beräkning av ny taxa får avrundning ske uppåt till närmaste
enkrona för belopp understigande 100 kronor, femkrona för belopp
understigande 1000 kronor och till närmaste tiokrona för belopp
överstigande 1000 kronor.
Om nämnden önskar göra avsteg från indexuppräkningen ska detta
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Justerandes sign
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Yrkanden

Nej - Alliansen föreslår att 2016 års avgifter bibehålls under 2017,
därefter indexeras avgiften enligt förvaltningens förslag. Ökning av PKV
på 2 %-enheter under en 3-års period. Därefter görs en utvärdering.
Ja – Lars Ingvert (S) föreslår att avgiften inte höjs för de äldre. 2016 års
avgifter bibehålls under 2017, därefter indexeras avgiften enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Lars Ingverts (S) förslag.
Vidar Lundbäck (C) begär omröstning och nämnden godkänner följande
proportionsordning:
Ja-röst för bifall till Lars Ingverts (S) förslag
Nej-röst för bifall till alliansens förslag

Omröstningsresultat

Ja-röst: Ulla-Britt Andreasson (V), Eva Ballovarre (S), Britta Croona (S),
Gull-Britt Tranvik, Dan Walfridsson, Lars Ingvert (S)
Nej-röst: Viktor Emilsson (M), Tobias Herz (C), Vidar Lundbäck (C),
Jan Ståhl (M), Jonny Johansson (C),
Med sex (6) Ja-röster mot fem (5) nej-röster bifaller nämnden Lars
Ingverts (S) förslag.
Socialnämndens beslut

Nämnden beslutar att 2016 års avgifter bibehålls under 2017, därefter
indexeras avgiften enligt förvaltningens förslag.
______
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/3, 701

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn m.m. enligt
alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581)
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 om nya avgifter enligt
alkohollagen för 2016. En förnyad översyn skulle ske 2016.
Avgifterna enligt tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel fastställdes 2013.
Socialförvaltningens förslag till beslut innebär att 2016 års avgifter
fastställs med ett par justeringar. Viss justering görs av tillsynsavgifterna
som innebär sänkt avgift för näringsidkare med mindre omsättning.
Intervallerna för rörlig tillsynsavgift ändras så att större omsättning av
alkoholdrycker tillåts innan näringsidkaren uppnår maximal avgift.
Dessutom höjs tillsyns- och kontrollavgifterna enligt tobakslagen och lag
om handel med vissa receptfria läkemedel till 1 000 kronor per år.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2016-03-31
- Utredning 2016-03-31

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande
avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med
vissa receptfria läkemedel.

Prövningsavgifter
Typ av tillstånd

Avgift

Stadigvarande tillstånd
Nytt tillstånd till allmänheten
Nytt tillstånd med anledning av ändrad
företagsform (Vid ändring till eller från aktiebolag

7 500 kr
3 000 kr

krävs ansökan om nytt tillstånd.)

Nytt tillstånd till konkursbo efter konkurs
Cateringtillstånd, slutet sällskap
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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5 000 kr
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Cateringtillstånd, slutet sällskap, sökande har
redan serveringstillstånd
Provsmakningstillstånd (egna produkter), Pausservering
Utvidgat eller utökat tillstånd (lokal, dryck,
serveringstid), allmänheten
Nytt tillstånd till slutet sällskap
Förändring av tillstånd, slutet sällskap
Gemensam serveringsyta (per sökande)
Tillfälligt tillstånd
Servering till allmänheten
Provsmakningstillstånd (”mässtillstånd”, egna
produkter), Paus-servering
Servering till slutet sällskap
Tillfälligt utökad serveringstid, ändring av
serveringsutrymme eller dryck för sökande med
stadigvarande tillstånd

Övriga avgifter
Kunskapsprov (per provtillfälle)
Tolkkostnad (endast vid kunskapsprov)
Påminnelseavgift vid försenad Restaurangrapport

11 (32)

3 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
1 000 kr
2 500 kr

5 000 kr *
2 500 kr *
1 000 kr **
500 kr

500 kr
1 000 kr
500 kr

* Inkl. tillsynsavgift. 700 kr, återbetalas vid avslag på ansökan
** Inkl. tillsynsavgift. 300 kr, återbetalas vid avslag på ansökan
Avgiften ska betalas innan kommunen fattar beslut.
Avgift för kunskapsprov och tolkmedverkan vid kunskapsprov debiteras
separat.

Tillsynsavgift
Tillsynsavgift debiteras efter föregående års omsättning av
alkoholdrycker enligt redovisning i Restaurangrapport.
Om tillståndshavaren underlåter att lämna Restaurangrapport fastställs
tillsynsavgiften skönsmässigt av socialnämnden.
Vid stadigvarande tillstånd ingår tillsynsavgift för första året i
prövningsavgiften och motsvarar den fasta tillsynsavgiften. Tillsynsavgift
vid tillfälliga tillstånd ingår på motsvarande sätt i prövningsavgiften.
Beloppen framgår i fotnot under Prövningsavgifter ovan.
Justerandes sign
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Tillsynsavgift som ingår i prövningsavgiften återbetalas till sökanden om
ansökan skulle avslås helt.
Fast avgift/år
Extra fast avgift för innehavare av både
stadigvarande serveringstillstånd och cateringtillstånd, avser kostnader för godkännande av lokal
Rörlig avgift/år
Årsomsättning kr/år
0 – 80 000 kr
80 001 – 150 000 kr
150 001 – 350 000 kr
350 001 – 600 000 kr
600 001 – 1 000 000 kr
1 000 001 – 2 000 000 kr
2 000 001 -

1 000 kr
500 kr

0 kr
1 300 kr
2 700 kr
4 200 kr
5 700 kr
8 000 kr
9 000 kr

Folköl, tobak, försäljning av vissa receptfria läkemedel
Fast avgift/år

1 000 kr

Avgifterna samordnas till maximalt 1 000 kronor
om verksamheten enligt grundregel skulle debiteras
flera fasta avgifter.
Avgiften debiteras från och med året efter registrering.
______
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

BPSD-Utbildning, information
Demenssjuksköterska, Catrin Kronqvist, informerar om
BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) som
är ett arbetssätt som används som ett led i att kvalitetssäkra vården för
personer med demenssjukdomar.
Det pågår utbildning av BPSD- team på 3 boenden i Älmhults kommun.
Målet är att samtliga boenden ska få utbildning.
Samarbete pågår med sjuksköterskor och vårdcentraler.

Socialnämnden tar del av informationen.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/58, 700

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS
Sammanfattning

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) och till revisorerna de gynnade beslut som inte har
blivit verkställda inom tre månader, de beslut där verkställigheten har blivit
avbruten och inte verkställts igenom inom tre månader och de beslut som
sedan tidigare rapporterats som inte verkställda men som sedan blivit det.
Socialnämnden ska också lämna en sammanställning av detta till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

•Tjänsteskrivelse 2016-04-19
•Förvaltningens rapport daterad 2016-04-06
Ärendet
Socialnämnden ska enligt SoL 16 kap § 6 f och LSS § 28f- h rapportera
följande till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och till revisorerna:
•alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från
dagen för beslutet
•alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från
den dag då verkställigheten avbröts
•anmäla när ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställts har
verkställts. Datum för verkställighet ska anges.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av
bistånd beslutet gäller samt beskriva kortfattat varför beslutet inte blivit
verkställt. När ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställt
sedan blir verkställt ska datum för verkställighet anges.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige som
ska innehålla följande uppgifter:
•Hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslut
•Hur många av nämndens gynnade beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts
Rapporten till fullmäktige ska ange vilka typer av bistånd besluten gäller
och hur lång tid som har gått från beslutsdagen.
Justerandes sign
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Det bifogade underlaget är en sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 1 2016 (1 januari- 31 mars). Förvaltningen rapporterade de ej
verkställda besluten till IVO 2016-04-01.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden lämnar bifogad sammanställning av ej verkställda beslut för
kvartal 1 2016 (1 januari- 31 mars) till revisorer och kommunfullmäktige.
______
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/11, 042

Information om utvärdering av Linnémodellen
Sammanfattning

Utvärdering av Linnemodellen.
Beslutsunderlag

-Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18
Ärendet

Hösten 2015 beslutade socialnämnden att åtgärd för minskade
försörjningsstödskostnader, Linnemodellen, skulle läggas vilande, med
uppföljning i form av utvärdering av verksamheten, i april 2016.

Socialnämndens beslut

Efter information om utvärdering läggs informationen till handlingarna.

______
Beslutet skickas till

Controller
Enhetschefer IFO
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Dnr 2015/71, 109

Motion ”Sjukvårdsinsatser i närsjukvården”
Tf. socialchef, Monica Ehnberg, informerar om det pågående arbetet
rörande samverkan mellan landstingets närsjukvård och kommunens
hemsjukvård.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden arbetar vidare med projektet Äldrehälsa.
______
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Dnr 2015/26, 109

Yttrande Motion om att ta vara på den frivilla sektorn
– Bo Bergsjö (L)
Sammanfattning

Socialnämnden har, vid sidan av utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden, fått i uppdrag att lämna synpunkter på ett antal frågor
rörande en motion om utvecklingen av samarbeten mellan
frivilligorganisationer och kommunens verksamheter. Socialförvaltningen
har tidigare yttrat sig, 2015-03-20, tillsammans med
utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag

 Remiss ”Motion om att ta tillvara på den frivilliga sektorn”, 2016-02-12
 Yttrande över ”Ta vara på den frivilliga sektorn”, 2015-03-20
 Motion från Bo Bergsjö (L) ”Ta vara på den frivilliga sektorn”, 2014-1114
Bakgrund





Kommunledningsförvaltningen har i samband med beredningen av
motionen om att ta till vara på den frivilliga sektorn undersökt hur
Jönköpingskommun arbetar med en s.k. frivilligcentral. Frivilligcentralen
i Jönköping är en kommunal organisation som med hjälp av en anställd
frivilligsamordnare samlar efterfrågan och utbud av frivilliguppdrag på
samma plats. Introduktion av frivilligarbetare sker både centralt i
kommunen och ute i den verksamhet i vilken uppdragen utförs och
uppdragsgivaren är alltid ansvarig för det uppdrag som frivilligarbetaren
utför.
Till beredningen behöver kommunledningsförvaltningens bland annat
socialnämndens synpunkter på hur Älmhults kommun bör gå vidare med
att utveckla den frivilliga sektorn.
Kommunledningsförvaltningen vill ha nämndens synpunkter kring
följande frågeställningar:
Hur kan Älmhults kommun utveckla samarbetet med
frivilligorganisationer i kommunen enligt motionens intentioner?
Vilka konkreta typer av frivilliguppdrag finns det i nuläget intresse av
eller önskemål om i de kommunala verksamheterna?
Är Jönköpings kommuns modell med frivilligcentral och kommunal
introduktion intressant at utveckla i Älmhults kommun – givet
kommunens egna förutsättningar?
Ärendet

Socialförvaltningen har idag tillsammans med fritidsenheten på tekniska
förvaltningen ett samarbete med olika föreningar och organisationer kring
”Kompiskortet”. Med kortet kan den som har en funktionsnedsättning ta
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med en stödperson till en förening eller organisation som är ansluten till
Kompiskortet, stödpersonen går då in gratis på t.ex. träning eller på ett
evenemang.
Inom äldreomsorgen finns det personer som kommer till några av de
särskilda boendena och läser högt, några av dessa är engagerade via en
organisation, andra inte. Personerna som var med i Väntjänst Linné och
som tidigare var mycket aktiva och gjorde ett stort jobb, har minskat i
antal engagerade varför deras insatser numera är färre.
Områdescheferna i socialförvaltningen uppger att några av de uppgifter
som skulle kunna utföras av frivilliga kunde vara att erbjuda aktiviteter
eller social samvaro för äldre, agera stödperson vid till exempel
läkarbesök, nattvandring vid olika evenemang, stöd vid integrationen av
nysvenskar som till exempel att följa med på aktiviteter.
Socialförvaltningen ser att det behöver finnas någon som samordnar
frivilliginsatserna, likt det som görs kring arbetet med Kompiskortet.
Förvaltningen ser att det finns behov av öppna mötesplatser för både unga
och äldre och för de som vårdar anhöriga. På dessa mötesplatser kunde
kommunal verksamhet samverka med frivilligorganisationer.

Socialnämndens utskotts förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att lämna följande synpunkter:
 Socialnämnden skulle kunna utveckla samarbetet med
frivilligorganisationerna i kommunen mera. För detta behövs
någon slags central samordning.
 Frivilliguppdrag som skulle kunna var aktuella: agera
stödperson vid olika aktiviteter, nattvandring, ordna
aktiviteter t.ex. högläsning på särskilda boenden
 Med nuvarande resurser går inte Jönköpings modell att direkt
överföra till Älmhult men socialnämnden menar att om en
utveckling av frivilligverksamheten ska komma till stånd
behövs en samordning av insatserna.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att svara enligt förvaltningens förslag
med följande ändring:
Formuleringen någon slags central samordning (punkt 1, rad
3) ersätts med förvaltningsövergripande samordning
______
Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen
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§ 64

Härlundagården, diskussion
Nämnden diskuterar hur Härlundagården i Häradsbäck ska användas på
bästa sätt i framtiden.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden ger presidiet i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning
för utredning.
______
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§ 65

Pehr Hörbergsgården - diskussion
Diskussion kring hur lokalerna på Pehr Hörbergsgården i Virestad kan
användas i framtiden.
Friskolan i Virestad och Guldkant har bjudit in politiker för att visa vilka
problem och möjligheter som finns på Pehr Hörbergsgården. Det gäller
framförallt matsituationen och vissa rum som för närvarande används till
förvaring
Socialnämndens beslut

Socialnämnden är positiv till att samutnyttja lokalerna.
Nämnden ger presidiet och äldreomsorgscheferna i uppdrag att arbeta
vidare med frågan.
_____
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§ 66

Månadsuppföljning för mars, information
Liil Nilsson, områdeschef omsorgen om personer med
funktionsnedsättning, informerar om:
- sysselsättning för brukarna inom daglig verksamhet och socialpsykiatri
- det blir fler äldre inom LSS
- Lingonet har utökats med en undersköterska
- Time Care pool är igång
- ekonomi
- klagomål och avvikelser
- antal öppna och avslutade utredningar.
Jenny Smedberg, områdeschef IFO, informerar om:
- ekonomi inom försörjningsstöd och barn och familj
- antal öppna och avslutade ärenden
- genomlysning av verksamheten är snart klar
- klagomål o synpunkter
- Boastad med 26 platser öppnade i april
- för att få hem ensamkommande barn erbjuds bl.a. studiebesök i
kommunen och på boendeplatsen
- regelbundna återsökningar av ekonomin
Gun Bylund, tf områdeschef äldreomsorgen, informerar om:
- omställning till demensplatser på Nicklagården, Ekebo och Almgården.
- särskilt boende, man arbetar mycket med BPSD
- Time Care är på gång på alla boenden
- rekrytering av enhetschefer pågår
- 10 surfplattor från Kampradstiftelsen ska placeras på boendena
- sjukstatistik
- ekonomi
- TES – ett planeringsverktyg implementeras i hemtjänsten.

Socialnämnden tar del av informationen
______
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§ 67

Månadsrapport, information
Monica Ehnberg informerar om Socialnämndens prognos efter mars
Skickas till kommunfullmäktige.

Socialnämnden tar del av informationen
______
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Dnr 2016/33, 042

Verksamhetsberättelse för 2015
Årets händelse
Ekonomin har överskuggat mycket inom socialförvaltningen under året.
Socialnämnden har trots en mörk ekonomisk situation tagit strategiska
beslut så att socialförvaltningens verksamheter har kunnat arbeta med
utveckling för framtiden.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)
OF har planerat och arbetat ihärdigt för att kunna skapa en ny
korttidstillsyn och korttidsvistelse. Det tog endast 10 veckors byggande
efter första spadtaget tills korttidstillsynen och korttidsboendet Lingonet
kunde invigas strax efter sommaren.
Genom olika aktiviteter har brukarna inom OF samlat ihop till en
fantastisk Göteborgsresa med övernattning och 25 personer åkte med för
att roa sig på Liseberg.
Enhetscheferna har genomfört ett aktivt och roligt arbete med Älmhults
kommuns värdegrund ute i arbetsgrupperna och brutit ner den till sin egen
värdegrund.
Regeringen har ställt krav på att det ska arbetas målinriktat med den
psykiska ohälsan i samhället genom den så kallade PRIO-satsningen.
Grundkrav och prestationsmål har uppnåtts och redovisats till regeringen,
i december fick socialförvaltningens tilldelat cirka 590 000 kr.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Den europeiska flyktingkrisen har ställt höga krav på IFOs verksamhet.
Under året har närmre 90 ensamkommande barn anlänt,
socialförvaltningen har inte hunnit anpassa organisationen i samma takt
som behovet har ökat. Älmhults första HVB-hem har byggts upp,
verksamheten har lyckats utveckla innehållet samtidigt som man klarat ta
emot fler ensamkommande barn än vad som var tänkt. HVB-hem var
anpassat att ta emot 13 barn utifrån avtalet med Migrationsverket men
mottagandet blev mycket större.
Under hösten öppnade Älmhults kommun ett evakueringsboende för 35
flyktingar i Eneryda. Boendet kunde starta på endast ett par veckor genom
ett välfungerande samarbete mellan flera av kommunens förvaltningar.
Boendet har fungerat väl, boende, personal och Enerydaborna har goda
erfarenheter att berätta vilket är oerhört glädjande. Älmhult har visat sin
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styrka, genom samverkan, kommunikation och dialog kommer ett gott
resultat.
Det har varit ett stort deltagande i föräldrastödsutbildning vilket visar att
dessa är en lyckad satsning.

Äldreomsorgen (ÄO)
Året inom äldreomsorgen har präglats av den genomlysning som
påbörjades under våren 2015. Resultatet presenterade i augusti och
därmed gick startskottet till den utvecklingsresa som startade i oktober.
Utvecklingsresan har, och kommer fortsatt att, beröra alla inom
äldreomsorgen. Förvaltningen har därför arbetat med en metod för att
involvera många medarbetare. Genom att skapa arbetsgrupper,
referensgrupper och styrgrupper har fler fått möjlighet till att kunna
påverka.
Hemtjänst och hemsjukvård har flyttat till ändamålsenliga lokaler under
året.
Kamprads uppskattade fest som gick av stapeln under oktober.

Årets utmaning
Att leda en verksamhet i ett allvarligt ekonomisk läge har varit en
utmaning för ledarna i socialförvaltningen, att kunna stå kvar och visa
vägen, tryggt och säkert.
Att visa vart förvaltningen ska, beskriva varför och berätta så att alla
förstår skapar förtroende och tillit.
Årets största utmaning har varit att skapa en gemensam kultur, en kultur
som bygger på rättssäkerhet och vårt uppdrag mot de vi är till för,
Älmhultsborna!

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)
Under första halvan av året arbetades det hårt med att på kort tid få
lokalen till korttidstillsynen och korttidsboendet klar. Personalen skulle på
plats, scheman läggas och lokalen skulle fyllas med inventarier, allt för att
kunna introducera en ny trygg verksamhet för barn/ungdomar och deras
närstående.
En utmaning har varit den växande verksamheten inom OF:s på alla
områden. Behov som inte tidigare varit kända och möjliga att planera
utmanar budgeten samtidigt som en god kvalité ska uppnås.
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Time Care har introducerats och implementerats i delar av verksamheten
vilket innebär ett nytt arbetssätt när det gäller planering av verksamhetens
utförande.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Under hela året har arbetet med att rekrytera och behålla socialsekreterare
till och i verksamheterna varit centralt. Behovet av fler socialsekreterare
har varit stort, speciellt under andra delen av året. Älmhult har hittills
lyckats med rekryteringarna men arbetsbördan har varit tung för
medarbetarna. Enhetscheferna har fått prioritera hårt bland
arbetsuppgifterna för socialsekreterarna. Många avvikelser har skrivits
och hanterats då arbetsuppgifter fått läggas åt sidan.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har presenterat resultatet av
deras inspektion av handläggningen av familjehemsvården. Resultatet
ligger till grund för den genomlysning som ska göras av IFO under 2016.

Äldreomsorgen (ÄO)
Utvecklingsresans start var intensiv och många processer skulle starta
samtidigt för att få ett resultat för helheten. Hemtjänstens område
förändrades, två cykelområde i centralorten och två ytterområde
skapades. Referensgrupper med tillhörande arbetsgrupper startade för att
arbeta med den nya hemtjänstorganisationen, framtidens särskilda
boende, projekt Kronoberg och med resursfördelning.
Ett utvecklingsarbete med hjälp av IAC (I am the change) gav en
vägledning som ska följas och arbeta vidare med i äldreomsorgens
ledningsgrupp.

Rekrytering
Årets sista kvartal stod det klart att äldreomsorgen hade en övertalighet
inom hemtjänsten. Denna övertalighet hanterades och alla tillsvidare
anställda kunde garanteras arbete inom förvaltningen genom ett gediget
arbete tillsammans med personalenheten. Flera av våra vikarier och
timanställda gick vidare till studier, några gick över till andra
verksamheter inom förvaltningen och det fanns de som fick arbete i våra
grannkommuner.
Resursenheten pausades under året och medarbetarna placerades ut i
verksamheterna. Enheten avvecklades helt under hösten.
Socialförvaltningen står inför en av sina största utmaningar,
personalrekrytering. Inom detta område ingår att vara en attraktiv
arbetsgivare, att våga fråga efter ny yrkeskompetens, att lotsa in våra nya
medborgare, att utmana oss själva i utveckling för att möta framtiden, vi
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måste vara modiga! Genom vårt projekt, ”Attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla” ser vi vägen till framgång.
Ekonomi
Socialförvaltningen kommer under året att fokusera på uppföljning.
Genom att följa upp och fråga efter ska vi skapa struktur, ordning och en
budget i balans. Time Care och TES är några av de system som ska ge
stöd och underlag för uppföljning.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Under 2015 har verksamheten varit väldigt försiktiga i alla beslut som
gäller ekonomi, tvingande kostnader och behovet av personal har
prioriterats.
Försäkringskassans allt stramare bedömningar har varit avgörande för
budgeten inom personlig assistans. Ett idogt arbete med ständiga
schemaomläggningar och logistik har pågått för att få ner kostnaden inom
detta område.
Individ- och familjeomsorgen
Det har varit fler placeringar av både barn och vuxna än förväntat under
året. Mycket arbete har lagts ner på återsökningar från Migrationsverket.
Regelverket har varit svårt att följa då olika besked kommit över tid.
Äldreomsorgen
Under årets sista del har stort fokus legat på ekonomin. Arbetet med
nedläggning av Solhem planerades och påbörjades under sista kvartalet.
Ett stort arbete med omplacering av övertalig personal på hemtjänsten i
centrala Älmhult och personal från Resursenheten slutfördes i december.

Blicka framåt
Ny lag, nya krav och fler utmaningar. Socialförvaltningen ska våga ta
utmaningarna, vara modiga och pröva nytt. Vi ska skapa en organisation
som är öppen, prestigelös och trygg. Det ska vi göra genom att arbeta
målinriktat, ha struktur, ge verktyg och metoder till medarbetarna och vi
ska vilja varandra väl!
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kommer att vara ett
stöd för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)
Ett boende med särskild service ska öppnas innan sommaren, ett trapphus
med en gemensamhetslokal för de boende.
OF kommer att ingå i arbetet med rekryteringsprofil, inom verksamheten
finns såväl modet som behovet att anställa andra yrkeskategorier.
Stödpedagoger, dramapedagoger eller kanske är det IT-tekniker våra
brukare har behov av?
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Socialpsykiatrin står inför en stor utmaning i framtiden, ett stort fokus på
den psykiska hälsan och ohälsan kommer att genomsyra arbetet framåt.
Regionens centralisering av mottagning för öppenvård påverkar brukarnas
möjlighet till att få stöd från Regionen och behovet av stöd från
kommunen blir därmed större. En referensgrupp med arbetsgrupper
kommer att ta fram förslag till beslut för hur man i framtiden ska möta de
ökade behoven.
En utveckling av sysselsättningen för personer inom OF är ett stort
utvecklingsområde för 2016.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Två nya boende för ensamkommande barn kommer att starta under våren
2016, en utmaning som kommer ge Älmhults kommun resurser på sikt.
Vårt uppdrag är att ge våra ensamkommande barn en bas att står på, där
de får möjlighet att bygga upp ett nätverk för att kunna bygga sin framtid
i Älmhult.
En genomlysning ska genomföras inom IFO för att skapa rätt
förutsättningar för alla som arbetar inom verksamheten. Vi ska ge
medarbetarna en stabil och trygg arbetsmiljö, där det finns riktlinjer och
rutiner kring det som vi kan förutse. Mycket inom socialförvaltningens
arbete är svårt att planera, det blir då ännu viktigare att ha struktur på det
som kan förutses och planeras.

Äldreomsorgen
Utvecklingsresan fortsätter med referensgrupper och arbetsgrupper inom
flera område. Särskilda boende - hur kommer strukturen för boende och
korttidsboende att se ut i framtiden? Resursfördelning - hur ska vi följa
upp? Resurser ska följa beslut för att skapa möjlighet till bra kvalité för
kommuninvånaren och en bra arbetsmiljö för medarbetaren. De mest
sjuka äldre och kroniskt sjuka - hur och var kan vi vårda? Ett spännande
projekt med de övriga kommunerna i västra länsdelen och regionen är på
gång.
Organisering av hemteam blir en utmaning, ett arbete som kommer att
öka kvalitén för Älmhultsborna.
Att inta ett salutogent, hälsofrämjande förhållningsätt, att ge
medarbetarna en metod och verktyg så de kan arbeta efter att nå det friska
i varje möte.
Hälso- och sjukvården
Mer kvalificerad vård i hemmet och allt kortare vistelse inom sluten
vården kommer att ställa helt nya och andra krav på hälso- och
sjukvården i kommunen. Socialförvaltningen ska planera och organisera
hälso- och sjukvården för framtiden. Legitimerad personal kommer att
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vårda och rehabilitera patienten, stödja närstående och handleda
medarbetarna, allt enligt riktlinjerna kring personcentrerad vård.

Socialnämnden tar del av informationen
______
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Dnr 2015/49, 041

Förvaltningsplan 2016, information
Tf. socialchef, Monica Ehnberg, informerar om förvaltningsplanen för
2016.
Socialnämnden tar dela v informationen
______
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§ 70

Ensamkommande flyktingbarn, lägesrapport
Jenny Smedberg, områdeschef IFO, informerar om läget kring
ensamkommande flyktingbarn.

Socialnämnden beslutar att denna stående punkt tas bort från
dagordningen i fortsättningen
_____
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§ 71

Godkännande av redovisning av delegationsbeslut
Delegerad tjänsteman

Förvaltningschef, områdeschef
ÄO, områdeschef IFO,
områdeschef OF

Period/Delegeringsnummer
1. Utlämnande av handling
delegeringsordning 5:1
2. Plan för yttre tillsyn. Hid.2016.308
3. Beslutsattest delegeringsordning
§ 31

Familjepedagog, socialsekreterare,
flyktinghandläggare, enhetschefer,
områdeschef IFO
LSS-handläggare, enhetschefer,
(SoL)

Delegerade beslut för perioden
2016-03-01 - 2016-03-31

LSS-handläggare, enhetschef
(LSS)

Delegerade beslut för perioden
2016-0203-01 - 2016-03-31

Biståndshandläggare (SoL)

Delegerade beslut för perioden
2016-03-01 - 2016-03-31
Delegerade beslut för perioden
2016-03-01 - 2016-03-31
2016/32.783 (p 2)
Tillsynsärende avslutas. Ingen
åtgärd.
2016/22.782 (p 6)
Godkännande av serveringslokal
2016/22.782 (p 7)
Godkännande av serveringslokal
2016/22.782 (p 8)
Godkännande av serveringslokal
2016/22.782 (p 9)
Godkännande av serveringslokal

Biståndshandläggare
(Färdtjänstlagen)
Alkoholhandläggare

Delegerade beslut för perioden
2016-03-01 - 2016-03-31

Sammanfattning

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till
ordföranden och tjänstemän enligt den delegeringsordning som
socialnämnden har antagit. Beslut som fattas av delegat ska redovisas på
socialnämndens närmast efterföljande möte.
Socialnämndens beslut

Socialnämnden tackar för ärenderedovisningen och godkänner
redovisningen av delegeringsbeslut.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

