VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnd

2015.03.18

1

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16

Beslutande

Ulf Genitz (C) ordförande
Fredrik Pettersson (S)
Mikael Hernborg (S)
Jan Sahlström (S)
Ulla Johansson (C)
Agneta Edvardsson (M)
Håkan Svensson (M)
Anna Jäderström (M)
Hannyah Jörtoft (SD)

Övriga deltagande

Per-Ola Olsson, socialchef
Ann-Marie Brander, utredare
Yvonne Hofling, ekonom
Bittan Börjesson, It samord.
Leif Sandberg (M) ej tjg ers
Cecilia Gustafsson (SD) ej tjg ers
Ulla Bengtegård, (V) ej tjg ers
Emmy Östergaard, soc.sekr § 27
Lindali Bergenzaun, sekreterare

Justerare

Ulla Johansson

Justeringens plats och tid

Kansliavdelningen 2015.03.20 kl 08.30

Underskrifter

Sekreterare

Robert Eklund, MAS

t.o.m kl 16.00
fr o m § 32 kl 15.10

Paragrafer

27-35

Lindali Bergenzaun
Ordförande

Ulf Genitz
Justerare

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2015.03.18

Datum för anslagets uppsättande

2015.03.23

Förvaringsplats för protokollet

Kansliavdelningen

Datum för anslagets
nedtagande

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2015.04.14
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Samråd nr 2 förslag till detaljplan för Harren 3 och 4 Kvänums tätort

8

Redogörelse för socialnämndens ekonomiska situation……………..

9

Aktuellt från förvaltningen………………………………………….

10

Anmälan delegeringsbeslut………………………………………….

11

Urval delegeringsbeslut……………………………………………..
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VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2015.03.18
SN § 27

Redogörelse delegeringsbeslut
Beslut
Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelsen
______________
B15/604

Socialsekreterare Emmy Östergaard

______________

Utdragsbestyrkande

2
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SN § 28
SN AU § 44

Ny punkt i delegeringsordningen
Beslut
Socialnämnden antager ny punkt i Socialnämndens delegeringsordning enligt
förslag
_____________
Bakgrund
Enligt 3 kap. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS
2009:13) bör polismyndigheten, efter samtycke från vapeninnehavaren, inhämta yttrande från socialnämnden om det finns tecken som tyder på alkoholproblem.
Mot bakgrund av ovanstående bör socialnämndens delegeringsordning komplettars med en ny punkt, 3.30.
3. Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol,
åklagarmyndighet och andra myndigheter

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

3.30

Yttrande till polismyndighet i
ärenden enligt
vapenlagen

3 kap. Rikspolissty- Socsekr
relsens föreskrifter
och allmänna råd till
vapenlagstiftningen

Anm

Beredning
Utredare kansliavdelningen
______________
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottet förslag till beslut
Socialnämnden antager ny punkt i Socialnämndens delegeringsordning enligt
förslag
______________

Utdragsbestyrkande
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SN § 29
SN AU § 50

Yttrande över motion angående förbindelse
om återbetalning vid akut matpeng
Beslut (enligt arbetsutskottets förslag)
Socialnämnden beslutar att avge följande yttrande till kommunstyrelsen:
Varje ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), oavsett vilken insats
ansökan avser, handläggs enligt bestämmelser i såväl SoL som Förvaltningslagen. Detta innebär bl a att en utredning av den enskildes behov genomförs
före beslut fattas mot bakgrund av ansökan, så även när det gäller akut matpeng.
Utredningen innefattar vidare den enskildes återbetalningsförmåga. Visar utredningen att den enskilde kan återbetala akut matpeng, fattas beslut om återbetalning enligt socialnämndens delegeringsordning.
Socialnämnden är väl förtrogen med de bestämmelser i SoL och Socialförsäkringsbalken (SFB) som reglerar återbetalning av beviljat ekonomiskt bistånd
och tillämpar dem i förekomande fall.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden att kommunstyrelsen
avslår motionen
_________
Bakgrund
Sverige demokraterna (SD) har inlämnat en motion till kommunstyrelsen avseende förbindelse om återkrav vid akut matpeng. Motionen har remitterats till
socialnämnden för yttrande.
Mot bakgrund av 9 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL) och 107 kap 5 § Socialförsäkringsbalken (SFB) yrkar SD på att socialnämnden inför återbetalningskrav
vid utbetalning av akut matpeng till den som beräknas ha ett ekonomiskt överskott kommande månad
Motion
”Förbindelse om återbetalning vid akut matpeng
Alla har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Huruvida man blir beviljad ett ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster,
tillgångar och utgifter utefter den riksnorm som fastställs årligen. Det
vanligaste är att man söker om ekonomiskt bistånd inför en hel månad
då man vet att man kommer att behöva hjälp med hyra, mat m.m.
Utöver detta finns ytterligare skyddsnät bl.a. den akuta matpengen.
Akut matpeng är en form av försörjningsstöd som ingår i socialtjänstlagen. Huruvida man beviljas akut matpeng är beroende av vilken inkomst hushållet erhöll den aktuella månaden/kommer att erhålla
kommande månad.
Utdragsbestyrkande
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Det som skiljer Vara kommun från många andra kommuner är att de
som blir beviljade akut matpeng inte har någon återbetalningsskyldighet. Det gäller även dem med ett stort överskott. Denna onödiga utgift
som kommunen står med idag kan lätt utnyttjas i fel syfte.
Akut matpeng ska inte ses som något annat än ett tillfälligt förskott på
individens egna inkomster. Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen
rätt att kräva tillbaka ekonomiskt bistånd som betalats ut till privatpersoner i förskott, om den enskilde inte kan förfoga över sina inkomster
eller tillgångar om det finns en överenskommelse om återbetalning (9
kap 2 § andra stycket, SoL).
Socialtjänsten har även rätt att få tillbaka pengar som kommer retroaktivt från försäkringskassan (107 kap 5 § Socialförsäkringsbalken)
Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför:
Att socialtjänsten inför återbetalningskrav vid utbetalning av akut matpeng till dem som beräknas ha ett överskott på kommande månad enligt 9 kap 2 § andra stycket, SoL och 107 kap 5 § SFB”
Beredning
Chef för individ- och familjeomsorgen samt utredare har berett ärendet.
Förslag på yttrande till kommunstyrelsen
Varje ansökan om bistånd enligt SoL, oavsett vilken insats ansökan avser,
handläggs enligt bestämmelser i såväl SoL som Förvaltningslagen. Detta innebär bl a att en utredning av den enskildes behov genomförs före beslut fattas
mot bakgrund av ansökan, så även när det gäller akut matpeng.
Utredningen innefattar vidare den enskildes återbetalningsförmåga. Visar utredningen att den enskilde kan återbetala akut matpeng, fattas beslut om återbetalning enligt socialnämndens delegeringsordning.
Socialnämnden är väl förtrogen med de bestämmelser i SoL och SFB som reglerar återbetalning av beviljat ekonomiskt bistånd och tillämpar dem i förekomande fall.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialnämnden att kommunstyrelsen
avslår motionen.
____________

Utdragsbestyrkande
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SN § 30
SN AU § 52

Omvandling av Smedjan servicebostad, från
bostad med särskild service till ordinärt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägenheterna i servicebostaden Smedjan omvandlas
från bostad med särskild service, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till lägenheter i ordinärt boende.
Hannyah Jörtoft (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_________
Bakgrund
Smedjan är idag en servicebostad enligt LSS. 10 personer som bor i lägenheterna har beslut om insatsen bostad med särskild service, enligt LSS. Ytterligare
7 personer bor i Smedjans lägenheter men har beslut om boendestöd enligt
Socialtjänstlagen (SoL).
Till grupbostaden finns en gemensamhetslokal, för sociala aktiviter, matlagning
mm, kopplad.
Smedjan är bemannad dygnet runt och nattetid har tjänstgörande personal sovande jour. Det är endast en av de boende som har insatser nattetid och dessa
ges av kommunens nattpatrull.

Beredning
Berörda resultatenhetschefer och utredare.
Förvaltningens ståndpunkt
Eftersom de boendes behov kan tillgodoses av nattpatrullen talar det för att
den sovande jouren tas bort, en besparing motsvarande c:a 550 tkr.
Berörda resultatenhetschefer har arbetat för en sådan lösning. Boende, deras
anhöriga samt gode män har fått information om planerad förändring och inga
synpunkter har inkommit.
Vad som förhindrar en sådan förändring är brandmyndighetens krav på bemanning dygnet runt i bostad med särskild service.

Utdragsbestyrkande
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Konsekvenser
Förutsättningar för att nattbemanningen ska kunna tas bort är att:



lägenheterna som tillhör Smedjan omvandlas från att vara bostad med
särskild service enligt LSS, till lägenheter i ordinärt boende.
träffpunkten, den tillhörande gemensamhetslokalen omvandlas till daglig verksamhet.

Omvandlas lägenheterna till ordinärt boende och de enskilda vill bo kvar får de
avsäga sig sitt beslut om bostad med särskild service enligt LSS och de får istället sina insatsbehov tillgodoses med boendestöd enligt SoL. Ett beslut om boendestöd innebär att den som väljer att bo kvar i sin lägenhet får samma insatser som tidigare och av samma personalgrupp.
Om den enskilde åter vill ha ett beslut enligt LSS kontaktas LSS-handläggare.
För den som vill ha kvar sitt beslut om bostad med särskild service enligt LSS
kommer bemanningen nattetid att lösas i samverkan med en närliggande bostad med särskild service.
Utredare Ann-Marie Brander föredrager ärendet.
______________
Arbetsutskottets förslag till beslut 150311
Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lägenheterna i servicebostaden Smedjan omvandlas
från bostad med särskild service, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till lägenheter i ordinärt boende.
______________
Socialnämndens behandling
Yrkanden
Hannyah Jörtoft (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag
Proposition
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Hannyah Jörtofts yrkande
under proposition och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
_____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 3/2015.002

Samråd nr 2 förslag till detaljplan för Harren
3 och 4 m.fl. Kvänums tätort
Beslut
Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas.
_________
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om förnyat samråd för rubricerade
fastigheter.
Planområdet är relativt centralt beläget och innehåller förutom församlingshem
även bostäder och en äldre småindustrilokal samt ett pumphus.
Detaljplanen syftar till att pröva markanvändningen och klargöra lämpliga fastighetsgränser, säkerställa möjlighet till infart och parkering för boende och
verksamheter inom planområdet
Planförslaget är utsänt för samråd under tiden 150304-050401 och eventuella
synpunkter skall inlämnas senast 150401
_________
Arbetsutskottets behandling
Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden har tagit del av planen och anser att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning speciellt skall beaktas.
__________

Utdragsbestyrkande
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SN § 32
SN AU § 56

Redogörelse för socialnämndens ekonomiska
situation
Beslut
Socialnämnden överlämnar framtagen redogörelse till Kommunstyrelsen
Socialnämnden rekommenderar att redogörelsen kompletteras med en muntlig
föredragning av socialchefen i samband med Kommunstyrelsens behandling av
ärendet
___________
Bakgrund
I samband med kommunstyrelsens beslut om budget för år 2015 fattades även
beslut om att ge socialnämnden i uppdrag att senast 2015-03-31 redovisa åtgärder för en budget i balans (KS § 122, 2014). Uppdraget grundar sig på socialnämndens äskande om tillskott på 6000 tkr till individ- och familjeomsorgen
för 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att den ekonomiska situationen behöver analyseras och att såväl förslag på åtgärder som konsekvensbeskrivning
behöver redovisas (KSAU § 130, 2014). Socialnämnden uppdrog, SN § 126
2014, åt socialchefen att genomföra ovanstående.
____________
Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar framtagen redogörelse till Kommunstyrelsen
samt uppdrar åt socialchefen att muntligt föredra densamma
_____________

Utdragsbestyrkande
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SN § 33

Aktuellt från förvaltningen
Socialchef Per-Ola Olsson informerar om anställande av ny sektionschef för
sektionen ”Arbete och sysselsättning” och ny resultatenhetschef för socialpsykiatrin
Hälsa och säkerhet 2014.
Varje resultatenhet går, tillsammans med sina medarbetare, igenom Hälsa och
säkerhet varje månad. I början av varje år görs en sammanställning och 2014
års sammanställning har redogjorts för på förvaltningssamverkan.

Utdragsbestyrkande
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SN § 34

Anmälan delegeringsbeslut
Beslut
Delegeringsbeslutet anses anmälda
______________
A15/145-315

Beslut fattade av biståndshandläggare

B15/450-899

Beslut fattade av socialsekreterare

C15/19-33

Beslut fattade av färdtjänsthandläggare

D15/652-827

Beslut fattade av avgiftshandläggare

Del 200/15

Beslut ersättare vid socialchefs frånvaro

Del 600/15

Beslut om boende på Bonden 1 fattat av demens
samordnare

SNAU § 15-22, 30-43

Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott avseende socialtjänstärenden

______________

Utdragsbestyrkande
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Urval delegeringsbeslut
Beslut
Vid socialnämndens sammanträde 150529 skall beslut SN AU § 34 /2015 redogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare
_________
Ledamot Ulla Johansson genomför urval ur arbetsutskottets beslut.
_________

Utdragsbestyrkande
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