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§ 80. Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse
Lilian Persson (S).

§ 81. Godkännande av dagordningen
Ärende
Tillägg under rapporter:
Lex Sarah-anmälan.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående förändring.

§ 82. Information från socialnämndens samverkansgrupp
Ärende
MBL-information/samverkan om dagordningen har ägt rum torsdagen den
12 september med Vision.
Beslutsunderlag
Muntlig information.
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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22/2013

§ 83. Budget 2014, Plan 2015-2016
Ärende
Socialnämndens budgetram för år 2014 är 202,7 mnkr. Framtaget budgetförslag är på 218,5
mnkr vilket är en differens på 15,8 mnkr.
Ett besparingsförslag med konsekvenser är framtaget, bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, socialchef Sussie Holmgren 2013-08-14
Muntlig information från socialchef Sussie Holmgren och ekonom Karin Halvarsson
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna och överlämna besparingsförslag med konsekvensbeskrivning till
kommunstyrelsen,
att begära en utredningsresurs för att göra en analys av verksamhetens kostnader,
att efterfråga kostutredningen.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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27/2012

§ 84. Socialnämndens ledningssystem
Ärende
Ett ledningssystem är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten.
Ledningssystem ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet ska vårdgivaren eller den som
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.
Ett av villkoren för att ta del av medel gällande överenskommelse om ”Sammanhållen vård
och omsorg om de mest sjuka äldre”, är att kommuner och landsting/regioner ska ha fattat
beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitetsarbete.
Beslutsunderlag
Förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Tjänsteskrivelse, socialchef Sussie Holmgren 2013-09-02
Muntlig information från Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inger Söderberg, IFO-chef Maria
Hellqvist samt LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund
Beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Expedieras
Socialnämndens ledningsgrupp

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1/2013

§ 85. Anhöriganställning
Ärende
Det har inkommit förfrågningar från anhöriga som vill bli anhörigvårdare. Det har i och med
detta framkommit att det inte finns något formellt beslut i Hofors kommun gällande
anhöriganställning. Vid socialnämndens sammanträde 24 januari 2013 togs beslut om att
utreda frågan vidare.
Anhöriganställning är inte ett bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Anhöriganställning
är ett sätt att verkställa ett beviljat bistånd i form av hjälp i hemmet. Biståndshandläggarna
beviljar endast kundens behov av insatser. Kunden kan sedan lämna önskemål om att en
anhörig ska vara den som utför insatserna och därefter är det verkställigheten som beslutar
om en anhörig ska anställas eller inte. Med anhörig menas främst make/maka, sambo, barn
och syskon. Anhöriganställning är en frivillig insats, inte tvingande för kommunen.
Ett införande av anhöriganställning i Hofors kommun innebär att det måste byggas upp en
ny organisation gällande anhöriganställda och en ansvarig chef som har förutsättningar att
bygga upp en fungerande organisation. Det måste upprättas tydliga riktlinjer för processen
inför en anställning, riktlinjer för anställningsformen samt rutiner för dokumentation,
upprättande av genomförandeplaner uppföljning, utbildning, personalmöten.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2013-01-24, § 7
Tjänsteskrivelse, samordnare Ann-Sofie Holmström 2013-08-27
Muntlig information från samordnare Ann-Sofie Holmström
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte införa anhöriganställning då Hofors kommun har en väl
fungerande hemtjänst med personal som uppfyller kravet på kompetens och utbildning för
att utföra beviljade insatser i hemmet.
Expedieras
Samordnare biståndsenheten
Äldreomsorgschef
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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9/2013

§ 86. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS
Ärende
Kommunen har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg och kommunens
revisorer rapportera kvartalsvis, ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt
4 kap 1 § Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
som ej verkställt inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Statistikrapport ska även lämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Rapport kvartal 2, 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lämna den till kommunfullmäktige
samt kommunens revisorer.
Expedieras
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87. Utvecklingsanställningar inom Centrum för arbete
Ärende
Ett mål som tillkom för tre år sedan och som Centrum för arbete ska uppfylla är att "alla
som uppbär försörjningsstöd skall erbjudas sysselsättning i Cfa:s regi ". Ett ytterliggare mål
är att "de insatser som Cfa erbjuder skall medföra att individen får förutsättningar för en
anställning på den ordinarie arbetsmarknaden". Den sistnämnda målsättningen innebär för
Centrum för arbetes del att insatserna skall vara kvalitativa och ha kompetenshöjande
inslag för individen. För att tillgodose de uppsatta målen medverkar Centrum för arbete i
flera EU-projekt med Sandviken och Ockelbo. Detta i syfte att få ett bredare utbud av
aktiviter för deltagarna. Vidare har Centrum för arbete initierat och driver flera yttre
verksamheter för att ytterliggare erbjuda deltagarna adekvat sysselsättning exempelvis
snickeriet i Böle, handelsträdgården och differentierade verksamheter i Centrumhuset
exempelvis språkstudio. Den främsta anledningen till dessa yttre verksamheters tillkomst är
de svårigheter som Centrum för arbete haft att placera deltagare inom de olika kommunala
enheterna.
För två år sedan startade en försöksmodell de så kallade " 30 jobben " som numera har
permanentats. I korthet innebär " 30 jobben " att Centrum för arbete anställer de personer
som uppbär försörjningsstöd, främst via nystartsjobb med en tidsbegränsad anställning.
Urvalet som anställs är de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Centrum för arbete
ombesörjer att de blir inskrivna och medlemmar i A-kassa. Detta får till följd att när de
senare uppyller kraven för att få ersättning från A-kassa inte längre är aktuella för att
erhålla fortsatt försörjningsstöd. Vidare uppfyller de även kraven för erättning inom
sjukförsäkringssystemet.
De som övergår till A-kassa kommer att ersättas med nya anställningar så att ett
kontinuerligt inflöde bibehålls. I dagsläget är Centrum för arbetes yttre verksamheter fyllda
med deltagare och de som framöver är föremål för anställningar kan ha intresseområden
och en erfarenhetsbakgrund inom andra verksamhetsområden. För att säkerställa nivån av
30 anställningar är det nödvändigt att kommunens enheter " öppnar upp " sina
verksamheter för kommande anställningar, detta för att tillgodose mer kvalicifierade
arbetsuppgifter än de som många gånger erbjuds inom Centrum för arbetes yttre
verksamheter.
Möte med de fackliga representanter är genomförd i syfte att klargöra de fackliga
representanternas inställning till att deltagare/anställda på Centrum för arbete ska beredas
plats inom kommunala enheter. Det framkom vid mötet att anställningarna får karaktären
av " utbildningsanställningar ". Anställningarna ska inte ersätta befintlig personal eller
arbetsuppgifter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Anställningarnas främsta syfte, utöver de positiva inslagen för den enskilde av att få
arbetslivserfarenhet, är att motverka ökade försörjningstödskostnader. Detta genom att
den enskilde kvalificerar sig för ersättning från A-kassa och sålunda inte fortsättningsvis
behöver vara hänvisad till att erhålla försörjningstöd.
För att förverkliga nämnda anställningar och ge förutsättningar för den enskilde att få
relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter är det nödvändigt att kommunens enheter
öppnar upp sina verksamhetsområden/arbetsplatser och bidrar med lämliga
arbetsuppgifter. Centrum för arbete anställer deltagare och enheterna tillhandahåller
platser. Centrum för arbete kommer att vara vara enheterna behjälpliga med
stöttning/handledning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, CFA-chef Stefan Carlehäll 2013-08-20
Muntlig information från arbetskonsulent Ove Hamrén
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunens enheter ska erbjuda
utbildnings-/utvecklingsplatser.

Expedieras
Kommunstyrelsen
CFA-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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32/2013

§ 88. Utredningsgrupp Böle, Centrum för arbete
Ärende
Projektet påbörjades i augusti 2012. Samarbetspartner i projektet är utöver Centrum för
arbete är även Försäkringskassan, Arbetsförmedling och LSS. Projektets syfte är att genom
ett bedömningsinstrument utreda arbetsförmågan hos personer. Deltagande myndigheter
kan samlas vid ett gemensamt resultat/beslut och individen slussas rätt.
Projektledaren gör under projekttiden 3 arbetsrelaterade bedömningar och en
slutbedömning i samråd med deltagaren och arbetsledaren för att få en sådan klar bild som
möjligt av vilken arbetsförmåga och vilket behov av handledning och stöd deltagaren
behöver. Slutresultatet kommer därefter att påvisa vilken myndighet som ska ta sig an
personen för ytterligare åtgärder. Det påbörjas också flera åtgärder under tiden för att
hjälpa deltagarna att komma närmare en självförsörjning i form av arbete eller
aktivitetsersättning
Ekonomi:
I de fall man anställs under utredningstiden erhålls statsbidrag som brukligt uppgår till 80 90 % av lönekostnaden. Centrum för arbete erhåller även intäkt från staten i form av
handledarstöd med upp till 60 000 kronor per år och person. Detta får till följd att
lönekostnaden i det närmaste blir försumbar. De kostnader som är kopplat till projektet är
främst driftkostnader och finns redan i dagsläget i projektet.
Behovet av nämnda verksamhet och efterfrågan på deras tjänster kommer framöver att
vara stort. Ytterligare en målgrupp som kommer att bli aktuella är elever inskrivna i
särskolan. Bedömningsinstrumentet som framtagits under det gågna året är gångbart och
har godkänts i samråd med andra myndigheter. Ytterst handlar verksamheten om att
deltagarna antingen framöver står till arbetsmarknadens förfogande i rätt omfattning eller
blir föremål för sjukskrivning och/eller bedömning av LSS insatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse CFA-chef Stefan Carlehäll 2013-08-30
Muntlig information från arbetskonsulent Ove Hamrén
Beslut
Socialnämnden beslutar att utredningsenheten i Böle permanentas.

Expedieras
CFA-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89. Rapporter
Ärende
* Ansökningar till särskilda boenden
* Lex Sarah-anmälan
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 90. Meddelanden
Ärende
1. Arbetsmiljöverket
Föreläggande gällande Björkbackens hemtjänst.
2. Centrala Samverkanskommittén
Protokoll 2013-08-12
3. Inspektionen för vård och omsorg
Beslut gällande anmälningar enligt Lex Sarah. Ärendena avslutas.
4. Inga överklagade beslut augusti 2013.
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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5/2013

§ 91. Delegationsbeslut
Ärende

Individ- och
familjeomsorgen

Augusti 2013
Försörjningsstöd, övrigt bistånd,
utredningsärenden, familjerätt, barn- och
familjegruppen, missbruk,
dödsboanmälan.

Äldreomsorg

Augusti 2013
hemtjänst SoL, särskilt boende SoL,
dagverksamhet SoL, korttidsvistelse SoL, avgiftsbeslut SoL,
trygghetslarm.

LSS/psykiatrin

Augusti 2013
Korttidsvistelse, personlig assistans,
boende, ledsagarservice LSS.

.
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

