SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

1 (33)

Plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 15.30

Beslutande

Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande
Lars Sandberg (S)
Désirèe Mattsson (S)
Mhesun Tekleab (S)
Ingeborg Sevastik (V) till kl. 14.30
Barbro Andin Mattsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Susanne Lundberg (KD)
Suzan Karagöz (S) från kl. 14.30

Övriga deltagande

Rebecka Modin, nämndsekreterare
Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, vård- och
omsorgschef Mojgan Alimadad, administrativ chef Margaretha Borgström
Ersättare: Suzan Karagöz (S), Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg (S), Elisabeth
Wedholm-Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-),Anna Maria Brantedal (LPO)

Utses att justera

Anna-Lena Söderblom

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar

Underskrifter Sekreterare

…………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 32, 33
Rebecka Modin

Ordförande

……………………………………………..
Kerstin Björck-Jansson

Justerande

……………………………………………..
Anna-Lena Söderblom
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Östhammars socialnämnd

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Datum för
anslags uppsättande

2016-02-25

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret. Östhammar

Underskrift

anslags nedtagande

……………………………………………..
Rebecka Modin
Utdragsbestyrkande

2016-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

2 (33)

Plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 15.30

Beslutande

Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande
Lars Sandberg (S)
Désirèe Mattsson (S)
Mhesun Tekleab (S)
Ingeborg Sevastik (V) till kl. 14.30
Barbro Andin Mattsson (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Susanne Lundberg (KD)
Suzan Karagöz (S) från kl. 14.30

Övriga deltagande

Rebecka Modin, nämndsekreterare
§§ 19-22, 24-44: Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael
Sjöberg, vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad, administrativ chef Margaretha Borgström
Ersättare: Suzan Karagöz (S), Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg (S), Elisabeth
Wedholm-Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-),Anna Maria Brantedal (LPO)
§ 23: familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg
§ 24: hälsopedagog och utredare Elin Zetterberg

Utses att justera

Anna-Lena Söderblom

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar

Underskrifter Sekreterare

……………………………………………..
Rebecka Modin

Ordförande

……………………………………………..
Kerstin Björck-Jansson

Justerande

……………………………………………..
Anna-Lena Söderblom

Paragrafer 19 – 44

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Östhammars socialnämnd

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Datum för
anslags uppsättande

2016-

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Östhammar

Underskrift

anslags nedtagande

……………………………………………..
Rebecka Modin
Utdragsbestyrkande

2016-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

3 (33)

§ 19
Tillkommande ärenden
Närvård i samverkan i Östhammars kommun – Årsredovisning 2015
Socialnämnden fastställer ärendelistan.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

4 (33)

§ 20
Föredragningar
Familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg föredrar:
§ 23 Personärende
Hälsopedagog och utredare Elin Zetterberg föredrar:
§ 24 Redovisning; Förebyggande hälsofrämjande hembesök 2014 och 2015
Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar:
§ 24 Redovisning; Förebyggande hälsofrämjande hembesök 2014 och 2015
§ 28 Vård och omsorgsplan 2016
§ 29 Nyckeltal för kvartal 4, 2015
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar:
§ 25 Information från socialkontoret
§ 26 Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive måluppfyllelse och bokslut
§ 29 Nyckeltal för kvartal 4, 2015
§ 33 Remiss; Regionbildning
§ 34 Yttrande; Kommunrevisionens granskning av behörighets- och loggkontroller
§ 36 Ändring; Delegationsbestämmelser för socialnämndens verksamhetsområden
§ 40 Projektbeskrivning; Äldreplan
§ 42 TKL-protokoll från 2016-02-05
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar:
§ 26 Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive måluppfyllelse och bokslut
§ 32 Internkontroll 2015 – uppföljning
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar:
§ 27 Verksamhetsplan individ och familjeomsorg 2016
§ 29 Nyckeltal för kvartal 4, 2015
Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 14.30 och 15.10.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

5 (33)

Dnr SN-2016-67
Dnr SN-2016-68
Dnr SN-2016-69

Dpl 904
Dpl 904
Dpl 904

Redovisning av delegationsbeslut
1. Arbetsutskottets protokoll 2016-02-10 och 2016-02-15.
2. Beslut i äldre- och handikappomsorgsärenden 160101 – 160131
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 160101 – 160131
4. Beslut enligt alkohollagen 160101 – 160131
Socialnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkännes.
______

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 22

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

6 (33)

Dnr SN-2016-11

Dpl 904

Information
1)
Dnr SN-2014-439
Dpl 711
Svar från polisen på skrivelse angående anmälan om personer som omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).
2)
Dnr SN-2016-61
Dpl 730
Information angående trygghetslarm via kopparledningar i Östhammars kommun.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
3)
Dnr SN-2015-211
Dpl 713
Lägesrapport angående organisation för BUP i Östhammar och Tierp.
4)
Dnr SN-2016-28
Dpl 709
Information från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
5)
Dnr SN-2014-51
Dpl 709
Resultat från enkät om lunchmat till äldre brukare som har matdistribution.
6)
Dnr SN-2016-72
Dpl 279
Protokollsutdrag från KSAU § 53/2016 angående förslag att fortsätta hyra Solbacken/Solgården.
7)
Dnr SN-2016-73
Dpl 901
Minnesanteckningar från TRÖ (Trygg i Östhammars kommun) 2016-02-12.
8)
Dnr SN-2015-104
Dpl 620
Protokollsutdrag från BUN § 11/2016: huvudmannaskap för korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år (11:ans fritids) föreslås flyttas från BUN till SN.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

7 (33)

§ 23
Personärende

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

8 (33)

Dnr SN-2015-79

Dpl 730

Redovisning
Förebyggande hälsofrämjande hembesök 2014 och 2015
Redovisning av förebyggande hälsofrämjande hembesök till 80-åringar under
2014 samt plan för verksamheten under 2015.
Under 2014 genomfördes omorganisationer som gjorde att det tillfälligt saknades resurser för att genomföra förebyggande hälsofrämjande hembesök i den
omfattning som planerades. För 2015 planeras en översyn av hur uppgiften ska
utföras.
Syftet med hembesöken ska även fortsatt vara att erbjuda ett hälsosamtal med
information om risken för fallolyckor och fallförebyggande åtgärder. Den enskilde ska också få information om kommunens verksamheter, tjänster och aktiviteter som främjar hälsa och underlättar vardagen. Vid hembesöket ska en
skyddsrond erbjudas i hemmet, då åtgärder som kan förebygga fall gås igenom.
Den enskilde ska även få information om var hen kan vända sig för att få tag på
hjälpmedel, söka bostadsanpassning och andra stödåtgärder som finns.
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut 15-03-11
Socialförvaltningen får i uppdrag att redovisa genomförandeplan för hur förebyggande hälsofrämjande hembesök ska genomföras under 2015 och därefter. I
genomförandeplanen ska även hur många enskilda som berörs under 2015 anges.
_____
Hälsopedagog och utredare Elin Zetterberg (ansvarig hälsofrämjande hembesök
och samordnare mötesplatser) och vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Redovisas bakgrund till uppdraget med hälsofrämjande hembesök, syftet med
hembesöken, material som används och preliminär tidsplan. Alla födda 1934
eller 1935 erbjuds ett hembesök.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

9 (33)

Redovisas planering för mötesplatser: en kartläggning pågår som ska utmynna i
ett förslag till organisation, struktur och utveckling. Arbetet med mötesplatser i
Östhammar sker tillsammans med projektledare för ”kultur i vården” Maria Ek.
Arbetsutskottets beslut 2015-09-09
Arbetsutskottet tar del av informationen.
Socialnämnden ska få en redovisning av arbetet med hälsofrämjande hembesök
när ytterligare statistik och tidsplan för återstående besök utarbetats.
_____
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Redovisning av bakgrund, resultat av förebyggande hembesök 2015 och planering inför 2016. Föreligger presentation av resultatet. Den mapp som delas ut vid
hembesök skickas runt. Information om hur situationer där den enskilde har
behov av hjälp men inte själv kan upprätta kontakten hanteras. Man löser det
bland annat genom att den enskilde vid besöket erbjuds att ge medgivande till
hälsopedagog att ta kontakt med till exempel biståndshandläggare.
Hälsopedagog och utredare Elin Zetterberg (ansvarig hälsofrämjande hembesök
och samordnare mötesplatser) samt vård och omsorgschef Mojgan Alimadad
föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 25

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

10 (33)

Dnr SN-2016-12

Dpl 904

Information från socialkontoret













Redovisning av senaste TKL-mötet den 5 februari 2016.
Redovisning av möte med Polisen på länsnivå angående särskild insatsgrupp
som innebär samverkan mellan flera olika myndigheter för att arbete med
enskilda individer. Samtal angående arbetet på lokal nivå fortsätter.
Redogörelse för kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Arbetet
leds av strategienheten.
Redovisning från samordningsförbundets kickoff. Genomgång av finansiellt
samarbete mellan myndigheter samt av LOKUS-grupperna i kommunerna.
Lägesrapport för implementeringen av nytt verksamhetssystem.
Ett förtydligande av handlingen gällande förslag till nya avgifter för hjälpmedel har skickats till kommunstyrelsen.
En personal verksam i Hargshamn har fått oönskad kontakt och uppmärksamhet av en främmande man. För att säkerställa tryggheten hos personalen
har dubbelbemanning införts under den närmaste tiden.
Familjerådgivningsutföraren Söderstöd har nu ingen lokal i Uppsala. Förvaltningen arbetar med att lösa tillgången på familjerådgivning mer lokalt.
Lägesrapport för ensamkommande barn. Hittills i år har det kommit fem
barn vilket är en betydligt mildare ökning i ärendemängd än tidigare under
vintern. Rekrytering av personal till nya boendeplatser pågår. Verksamheten
har haft ett informationsmöte i Valö.
Lägesrapport på åtgärder efter revisionsrapport. Rekrytering pågår för att
förstärka barn- och ungdomssektionen.
Lägesrapport angående lokaler.

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Mojgan Alimadad samt
individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av informationen.
_____


Förtydligande av kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Bland
annat tas styrande dokument fram av strategienheten.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

11 (33)

Dnr SN-2016-48

Dpl 042

Socialnämndens verksamhetsberättelse inklusive måluppfyllelse och bokslut
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för 2015. Ärendet diskuteras.
Handlingen kommer att kompletteras med uppgifter av ekonomikontoret samt
textkorrigeringar av verksamheten.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelsen inklusive måluppfyllelse och
bokslut.
_____
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse för 2015. Redovisas kostnadsfördelningar på kommunens och socialnämndens olika verksamheter.
Socialchef Håkan Dahlqvist och administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer verksamhetsberättelsen inklusive måluppfyllelse
och bokslut.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 27

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

12 (33)

Dnr SN-2016-46

Dpl 012

Verksamhetsplan individ och familjeomsorg 2016
Föreligger verksamhetsplan för individ och familjeomsorg 2016.
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av individ- och familjeomsorgens verksamhetsplan för
2016.
_____
Föreligger verksamhetsplan för individ och familjeomsorg 2016.
Redovisas övergripande hur verksamhetsplanen baseras på socialnämndens
verksamhetsplan samt utgör grund för sektionernas verksamhetsplaner, årets
viktiga händelser och några av de aktiviteter som kommer att genomföras utifrån
socialnämndens mål.
Synpunkter från ledamöterna:
 Viktigt att beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 Viktigt att fortsätta arbeta med brandskyddet.
 Viktigt att berörda brukare informeras om möjligheten att få SIP.
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av individ- och familjeomsorgens verksamhetsplan
för 2016.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 28

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

13 (33)

Dnr SN-2016-50

Dpl 012

Vård och omsorgsplan 2016
Föreligger vård och omsorgsplan för 2016.
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av vård och omsorgsplan för 2016.
_____
Föreligger vård och omsorgsplan för 2016.
Synpunkter från ledamöterna:
 Viktigt att beakta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av vård och omsorgsplan för 2016.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

14 (33)

Dnr SN-2015-202

Dpl 701

Nyckeltal för kvartal 4, 2015
Redovisas nyckeltal för individ- och familjeomsorgen, handläggning vård och
omsorg samt närvårdsenheten, kvartal 4, 2015.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden godkänner redovisningen.
_____
Diskussion angående kostnadsförändringar för HVB-placeringar, höga kostnader
för A-hjälpmedel (exempelvis elrullstolar), tekniska aspekter av trygghetslarm
och närvårdsarbetet.
Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg
samt vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

15 (33)

Dnr SN-2015-165

Dpl 701

Redovisning av overkställda beslut, kvartal 4, 2015
Redovisas overkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och LSS under perioden
151001 – 151231.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden godkänner redovisningen.
_____
Ärendet diskuteras.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

16 (33)

Dnr SN-2015-166

Dpl 701

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2015
Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden 151001 – 151231. Rapporten överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § respektive 28 h § LSS.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige.
(Bilaga 1)
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

17 (33)

Dnr SN-2014-453

Dpl 701

Internkontroll 2015 – uppföljning
Socialnämnden fastställde § 18/2015-01-28 internkontrollplan för 2015.
Föreligger uppföljning av internkontrollplanen. Ärendet diskuteras.
Administrativ chef föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-15
Socialnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_____
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. (Bilaga 2)
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

18 (33)

Dnr SN-2016-62
Dnr KS-2015-238

Dpl 900

Remiss
Regionbildning
Landstinget har ansökt hos regeringen om ändring i Lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget från och med
den 1 januari 2017 omfattas av lagen och att det därmed i Uppsala län bildas en
region med ett direktvalt fullmäktige.
Landstinget önskar synpunkter på föreliggande rapport och bilagor. Remissvaren
ska vara inkomna till Landstinget i Uppsala län senast den 1 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till samtliga nämnder
Remissvar ska vara lednings- och verksamhetsstöd tillhanda senast 2016-03-07.
Ärendet diskuteras. Socialförvaltningen sammanställer yttrande utifrån förda
diskussioner.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-15
Yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen.
Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_____
Föreligger förslag till yttrande. Ärendet diskuteras och förslaget kompletteras.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen. (Bilaga 3)
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

19 (33)

Dnr SN-2015-424
Dnr REV-2015-10

Dpl 007

Yttrande
Kommunrevisionens granskning av behörighets- och loggkontroller
KPMG har genomfört en granskning av kommunens hantering av behörigheter
och åtkomstkontroll i verksamhetssystemet Procapita avseende HSL.
Föreligger revisionsrapport, begäran om yttrande samt förslag till yttrande.
Arbetsutskottet har bjudits in till kommunrevisionens sammanträde den 29 februari där granskningen redovisas. Anna-Lena Söderblom (M) och Lars Sandberg
(S) deltar vid sammanträdet.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden antar yttrandet och översänder det till kommunrevisionen.
_____
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar yttrandet och översänder det till kommunrevisionen.
(Bilaga 4)
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 35

Sammanträdesdatum

Sid

2016-02-24

20 (33)

Dnr SN-2015-360
Dnr REV-2015-

Dpl 007

Yttrande
Kommunrevisionens granskning av registerkontroll från belastningsregister
KPMG har genomfört en granskning av registerkontroll från belastningsregister
inom barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens samt kultur- och fritidsnämndens områden. Föreligger revisionsrapport, begäran om yttrande samt förslag till yttrande.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens yttrande.
Socialnämnden kompletterar yttrandet med att konstatera att socialförvaltningen
kommer att ta fram lokala rutiner. Dessa ska kompletterar de centrala rutinerna.
Yttrandet översänds till kommunrevisionen.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens yttrande. (Bilaga 5)
Socialnämnden kompletterar yttrandet med att konstatera att socialförvaltningen kommer att ta fram lokala rutiner. Dessa ska komplettera de
centrala rutinerna.
Yttrandet översänds till kommunrevisionen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2015-5

Dpl 002

Ändring
Delegationsbestämmelser för socialnämndens verksamhetsområden
Föreligger förslag till ändringar i socialnämndens delegationsbestämmelser inom
områdena upphandling, yttranden samt placering i boendeformen stödboenden
för ungdomar.
Arbetsutskottets förslag 2016-01-13
Socialnämnden antar följande förslag till ändringar i delegationsbestämmelserna:
Ärende och kommentar
Upphandling av budgeterade medel till högsta
värde av 800 000 kronor.
Upphandling som anslagstäcks av budgeterade medel över 800 000 kronor.
Yttranden som på grund av ärendets innehåll kan
bedömas utan behandling i SN.
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
placering i stödboende

Lagrum

Delegat
Socialchef
AU
Socialchef

4 kap. 1 §

AU

Beslut om bistånd i form av placering av personer över 18 år kompletteras med
placeringsformen stödboende.
_____
Socialnämndens beslut 2016-01-27
Socialnämnden antar följande förslag till ändringar i delegationsbestämmelserna:
Ärende och kommentar
Lagrum
Delegat
Upphandling av budgeterade medel till högsta
Socialchef
värde av 800 000 kronor.
Yttranden som på grund av ärendets innehåll kan
Socialchef
bedömas utan behandling i SN.
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
4 kap. 1 § AU
placering i stödboende
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
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Beslut om bistånd i form av placering av personer över 18 år kompletteras med
placeringsformen stödboende.
Upphandling som anslagstäcks av budgeterade medel över 800 000 kronor återremitteras.
_____
Föreligger förslag till ändring utifrån återremiss samt förslag till ändring i vissa
personalfrågor. Personalfrågorna rör vidaredelegation från förvaltningschef.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden antar följande förslag till ändringar i delegationsbestämmelserna:
Ärende och kommentar
Upphandling som anslagstäcks av budgeterade
medel över 800 000 kronor.
Anställningsärenden för personal inom förvaltningen.
Ärende om löneöverenskommelse med enskild
arbetstagare.

Delegat
SN
samtliga chefer med ansvar
för personal, ekonomi och
verksamhet
samtliga chefer med ansvar
för personal, ekonomi och
verksamhet

_____
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar följande förslag till ändringar i delegationsbestämmelserna:
Ärende och kommentar
Upphandling som anslagstäcks av budgeterade medel över 800 000 kronor.
Anställningsärenden för personal inom
förvaltningen.
Ärende om löneöverenskommelse med
enskild arbetstagare.
_____

Utdragsbestyrkande

Delegat
SN
samtliga chefer med ansvar
för personal, ekonomi och
verksamhet
samtliga chefer med ansvar
för personal, ekonomi och
verksamhet
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Dnr SN-2016-52

Dpl 707

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016
Information utifrån överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) om Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2016. Överenskommelsen tar avstamp i rapport 2015:10 från Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys: ”Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar”. Syftet med
överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på
området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.
Nuvarande PRIO-satsning avslutas under 2016. Den nya psykiatrisatsningen
startar för kommunen under 2016. För den nya psykiatrisatsningen får kommunen medel (436 737 kr) för analysarbete, målformulering och handlingsplaner.
Senast den 31 oktober 2016 ska kommuner och landsting inkomma med en
gemensam redogörelse för analys och handlingsplan utifrån fem fokusområden
med långsiktiga och kortsiktiga mål samt en redovisning av användning/planerad
användning av erhållna medel. Analys och Handlingsplan ska omfatta perioden
2016-2017. Syftet med denna är att stimulera kommuner och landsting att:
 uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som överenskommelsen omfattar,
 ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid behov överväga
möjligheten till samorganisering där behoven är av komplex karaktär, i
syfte att motverka att enskilda inte får de samordnade vård- och stödinsatser som behövs,
 sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och gemensamt,
 samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar samt
andra berörda aktörer på området.
Enhetschef boendestöd Helene Joelsson föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av stimulansmedel inom området psykisk ohälsa.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Nuvarande PRIO-satsning har nationellt avslutats sista december 2015 och aktiviteter pågår lokalt i kommunen enligt handlingsplan under 2016 och början av
2017.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av stimulansmedel inom området psykisk ohälsa.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2015-310

Dpl 029

Återrapport
Stimulansmedel till ökad bemanning inom äldreomsorgen
Regeringen har beslutat om stimulansmedel för att prioritera en ökad bemanning
i äldreomsorgen i syfte att skapa trygghet och kvalitet för den enskilde. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat en stimulanssatsning för ökad
bemanning under åren 2015 -2018 samt en modell för fördelning av statsbidrag
baserad på kommunernas standardkostnad för äldreomsorg. Stimulansmedlen får
endast användas till personalkostnader som löner och lagstadgade arbetsgivaravgifter. Personalkostnaderna får endast avse personal som arbetar nära de äldre
t.ex. vårdbiträden, undersköterskor, legitimerade personal och arbetsledare på
verksamhetsnivå.
Föreligger bakgrund till satsning samt förslag att ta del av stimulansmedel.
Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 15-09-09
Östhammars kommun tar del av stimulansmedlen för år 2015 för en ökad
bemanning med förstärkt nattorganisation inom äldreomsorgen.
Östhammars kommun tar del av stimulansmedlen för år 2016 – 2018 under
förutsättning att regeringen får riksdagens stöd till fortsatt bemanningssatsning.
_____
Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut 2015-09-23
Östhammars kommun tar del av stimulansmedlen för år 2015 för en ökad
bemanning med förstärkt nattorganisation inom äldreomsorgen.
Östhammars kommun tar del av stimulansmedlen för år 2016 – 2018 under
förutsättning att regeringen får riksdagens stöd till fortsatt bemanningssatsning.
_____
Utdragsbestyrkande
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Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-56

Dpl 027

Stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel till
kommunerna för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshinderområdet
bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom kompetensutvecklingsinsatser.
Stimulansmedlen får användas till baspersonal och handläggare. Kunskapssatsningen omfattar 178 miljoner kronor som ska användas under 2016. Redovisning
till Socialstyrelsen av hur stimulansmedlen har använts ska göras senast den 25
januari 2017. Medel som inte förbrukats eller använts enligt villkoren ska återbetalas.
Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel kommer Östhammars kommun att
erhålla 325.018 kr. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den
15 mars 2016.
Föreligger förslag att Östhammars kommuns andel av stimulansmedlen (d.v.s.
325.018 kr) rekvireras omgående samt att medlen används till utbildningssatsning i palliativ vård för personal inom äldre- och funktionshinderområdet.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10
Socialnämnden tar del av stimulansmedel för kunskapssatsning inom äldre- och
funktionshinderområdet och rekvirerar 325.018 kr.
Stimulansmedlen används till utbildningssatsning i palliativ vård för personal
inom äldre- och funktionshinderområdet.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av stimulansmedel för kunskapssatsning inom äldreoch funktionshinderområdet och rekvirerar 325.018 kr.
Stimulansmedlen används till utbildningssatsning i palliativ vård för
personal inom äldre- och funktionshinderområdet.
_____
Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2015-50
Dnr SN-2016-38

Dpl 012
Dpl 055

Projektbeskrivning
Äldreplan
Kommunens äldreplan fastställdes av kommunfullmäktige 2008 med en giltighetstid till 2018. Årliga uppföljningar har redovisats i kommunens verksamhetsberättelser.
Diskussion kring behovet av att skapa en ny äldreplan som kan gälla från och
med 2018.
Arbetsutskottets förslag 15-02-11
Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att fatta beslut om
att igångsätta en process för en ny äldreplan.
_____
Socialnämndens beslut 15-02-25
Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att fatta beslut om
att igångsätta en process för en ny äldreplan.
_____
Kommunstyrelsen har beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en ny
äldreplan att gälla från och med 2018.
Arbetsutskottets beslut 2015-04-08
Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja upphandlingen av konsulttjänst som
ska utgöra resurs i framtagandet av ny äldreplan.
_____

Utdragsbestyrkande
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Förligger förslag till projektbeskrivning. Redovisas lägesrapport inför upphandling av konsulttjänster.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-15
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-13

Dpl 027

Kurser och konferenser
FoU-stöd inom Regionförbundet i Uppsala län bjuder in till seminarium om hur
hemtjänsten kan utvecklas den 4 mars 2016 i Uppsala.
Kommunen bjuder in till Seminarium ”Förenkla – helt enkelt” den 10 mars 2016
i stora salen hos SKB i Östhammar.
Regionförbundet i Uppsala län bjuder in till länsuppstart angående social barnoch ungdomsvård den 14 mars 2016 i Uppsala.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-15
Tjänsteman deltar på seminarium om hur hemtjänsten kan utvecklas den 4 mars
2016.
Arbetsutskottet deltar på Seminarium ”Förenkla – helt enkelt” den 10 mars
2016.
Arbetsutskottet deltar på länsuppstart angående social barn- och ungdomsvård
den 14 mars 2016.
_____
Socialnämndens beslut
Tjänsteman deltar på seminarium om hur hemtjänsten kan utvecklas den
4 mars 2016.
Kerstin Björck-Jansson (C) och Anna-Lena Söderblom (M) deltar på
Seminarium ”Förenkla – helt enkelt” den 10 mars 2016.
Arbetsutskottet deltar på länsuppstart angående social barn- och ungdomsvård den 14 mars 2016.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-66

Dpl 901

TKL-protokoll från 2016-02-05
Föreligger protokoll från Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i
Uppsala län (TKL) 2016-02-05.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-31

Dpl 904

Rapporter
Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från barnavårdsförbundet. Det har inkommit
väldigt få ansökningar från organisationer för bidraget guldkant på tillvaron som
används till aktiviteter för barn med små ekonomiska resurser.
Susanne Lundberg (KD) rapporterar från seminariet skola som arena.
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från politisk styrgrupp närvård den 28
januari 2016. Protokoll har skickats ut till nämnden för kännedom.
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från möte mellan socialnämndens
arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 februari
2016 där även Lars Sandberg (S) deltog.
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från överläggning mellan ordförande och
förvaltningschefer den 8 februari 2016.
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från kommunfullmäktige den 16 februari
2016 angående beslut gällande avgifter för hjälpmedel samt beslut gällande att
föra över alkoholhandläggning till bygg- och miljönämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporterna.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-77

Dpl 901

Närvård i samverkan i Östhammars kommun – Årsredovisning 2015
Föreligger årsredovisning för närvård i samverkan 2015.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av årsredovisning för närvård i samverkan 2015.
_____

Utdragsbestyrkande

