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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Tillkommande ärenden
Redovisning av delegationsbeslut
Information
Nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK
Projektplan; Kultur i vården

Föredragande

Maria Ek
Lena Nilsson Sääf

Lean
Information; Tillväxtstrategi
Ulf Andersson
Boende för ensamkommande barn
Information om handlingsplan 2015 - 2018 för Närvård i
Maud Johansson
samverkan
Internkontroll 2015 – Arbetsmiljö IFO
Redovisning av overkställda beslut, kvartal 3, 2015
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3, 2015
Nyckeltal för kvartal 3, 2015
Budgetuppföljning 2015
Information från socialkontoret
Rapporter
Tillkommande ärenden

Sekreterare

Rebecka Modin

Ordförande

Kerstin Björck-Jansson
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2015-11-18

p. 1
Tillkommande ärenden

p. 2

Dnr SN-2015-62
Dnr SN-2015-63
Dnr SN-2015-64

Dpl 904
Dpl 904
Dpl 904

Redovisning av delegationsbeslut
1. Arbetsutskottets protokoll 151111.
2. Beslut i äldre- och handikappomsorgsärenden 151001 – 151031
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 151001 – 151031
4. Beslut enligt alkohollagen 151001 – 151031
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p. 3

Dnr SN-2015-35

Dpl 904

Information
1)
Dnr SN-2014-193
Dpl 730
Invigning av ny mötesplats på Edsvägen 16 den 12 november 2015.
2)
Dnr SN-2014-230
Dpl 730
Vernissage på Edsvägen 16 den 19 november i samarbete mellan projektet kultur
i vården och Östhammars konstnärsförening.
3)
Dnr SN-2015-369
Dpl 704
Migrationsverket informerar om ny mottagningsenhet i Uppsala län.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

p. 4

Dnr SN-2015-247

Dpl 710

Nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK
Handling A
SSBTEK (Sammansatt Bastjänst för Ekonomiskt Bistånd) används vid varje
enskild ansökan om försörjningsstöd där handläggare får tillgång till de utbetalningar som gjorts från de myndigheter som ingår i systemet. För närvarande ingår Arbetsförmedlingen, a-kassorna, CSN, Försäkringskassan samt Skatteverket.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden ger SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd.
Socialnämnden antar erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den
invånarbaserade finansieringsmodellen.
Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_____

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Socialnämnden

Sid

4 (11)

2015-11-18

p. 5

Dnr SN-2014-230

Dpl 730

Projektplan
Kultur i vården
Handling B
Arbetsutskottet har i uppdrag att föra fortsatta samtal med kulturnämnden angående utveckling av kultur i vården.
Diskussion kring hur kulturarbetet ska utvecklas och bedrivas samt vilka resurser som krävs.
Arbetsutskottets beslut 14-11-05
Ärendet återupptas på arbetsutskott i början av 2015.
_____
Diskussion kring möjlighet att i projekt utveckla arbetet med kultur i vården.
Projektet bör syfta till att genomföra aktiviteter, lyfta förhållningssätt och kulturens roll för hälsan. Projektet bör komplettera existerande aktiviteter och frivilliga insatser. Personalen bör involveras. Projektet bör genomföras med extern
projektledare med adekvat kompetens.
Arbetsutskottets beslut 15-02-11
Socialförvaltningen får i uppdrag att bjuda in lämplig kompetens för samtal
kring utformning av projekt i kommande arbetsutskott.
_____
Etnolog Maria Ek berättar om olika modeller som kan användas för arbete med
kultur i vården, kultur och hälsa och kultur för äldre. Det finns forskning på de
positiva effekter som fås av att använda kultur i vården. Viktiga framgångsfaktorer är att: se till individens behov och därför ha varierat utbud, brukaren ska få
vara medskapare i kulturen, involvera personalen men även ta in externa kulturaktörer, verksamheten rör sig över gränsen mellan kultur och omsorg, uppdraget
avgränsas för att fokusera på kvalitet i en mindre del, skapa bra struktur, ha
långsiktighet i arbetet samt dokumentera arbetet som bedrivs.
Det är även nödvändigt att ta hänsyn till grupper med särskilda behov, exempelvis dementa. Det är viktigt att involvera anhöriga, som kan bidra till att ge en
bild av den enskilde brukaren. Kärnan i kulturarbetet ska utgöras av brukaren,
anhörig och personal och förutsättningar ges av nämnd och förvaltning. Det är
ofta positivt att involvera personer från samhället.
Diskussion kring att skapa möjligheter för ett projekt, resurser som krävs för
detta, lämpliga utgångspunkter och målgrupp.
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Arbetsutskottets förslag 15-03-11
Ett projekt för utveckling av kultur i vården igångsätts.
Socialförvaltningen får i uppdrag att rekrytera projektledare samt skapa en projektplan. Projektplanen ska omfatta tidsplan, personalresurser, ekonomiska resurser samt plan för utvärdering.
_____
Socialnämndens beslut 15-03-25
Ett projekt för utveckling av kultur i vården igångsätts.
Socialförvaltningen får i uppdrag att rekrytera projektledare samt skapa en
projektplan. Projektplanen ska omfatta tidsplan, personalresurser, ekonomiska
resurser samt plan för utvärdering.
_____
Redovisas ramarna för projektet samt en lägesrapport. Projektplan redovisas i
november. Redovisas syfte och frågeställningar, målgrupper, projektets uppdrag,
preliminär tidsplan, resultatspridning samt en lägesrapport för projektet.
Projektledare för kultur i vården Maria Ek föredrar ärendet.
Socialnämnden tar del av informationen. 15-09-23
_____
Projektledare för kultur i vården Maria Ek och områdeschef Lena Nilsson Sääf
föredrar ärendet.
Föreligger projektplan samt tidplan.
Diskussion angående budget för projektet.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden tar del av informationen.
Projektplanen ska kompletteras med reviderade uppgifter för personalresurser
och ekonomiska resurser.
_____
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Dnr SN-2011-235

Dpl 901

Lean
Socialförvaltningen bedriver för närvarande ett omfattande arbete med att identifiera, dokumentera och förbättra sina processer i och med implementering av
nytt ledningssystem samt nytt verksamhetssystem. Detta arbete beräknas pågå
till och med sommaren 2017. På grund av att detta tar stora resurser i anspråk är
det i dagsläget inte lämpligt att påbörja nya lean-projekt på socialförvaltningen
under 2016. Eftersom det pågående arbetet inbegriper identifiering av processer
skulle också lean-projekt riskera att leda till dubbelarbete. Lean kan dock utgöra
ett utmärkt verktyg i förbättringsarbete längre fram.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Ovanstående ställningstagande översänds till kommunstyrelsen.
_____

p. 7

Dnr SN-2015-93

Information
Tillväxtstrategi
Handling C
Föreligger Tillväxtstrategi Östhammars kommun.
Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet.

Dpl 003
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Dnr SN-2015-382
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Boende för ensamkommande barn
Handling D
Föreligger underlag ”Inrättande av två enheter för stödboende för ensamkommande barn samt projekteringsmedgivande för ytterligare en enhet.”
Sammanfattning
Migrationsverkets ansvar för ensamkommande barn begränsas till att ta emot
asylansökan, anvisa barnet till en kommun och att utreda asylskälen. Boende och
omvårdnad är kommunernas ansvar. Om Migrationsverket bedömer att det inte
finns skyddsskäl i det enskilda fallet och asylansökan avslås svarar man därifrån
för återresan till hemlandet.
Regeringen har snabbehandlat en proposition om ändring i socialtjänstlagen som
riksdagen förväntas fatta beslut om inom kort. Lagändringen beräknas träda i
kraft den 1 januari 2016. Lagändringen innebär att en ny form av insatser för
barn införs, så kallat stödboende. Ändringen kommer att avsevärt förenkla
mottagandet av ensamkommande barn.
Av författningskommentaren framgår att stödboende endast är aktuellt då det
inte föreligger ett vård- och behandlingsbehov hos den unge. De särskilda skäl
som gäller för barn i åldern 16-17 år kan vara är att barnet bedöms vara moget
och förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i eget boende/lägenhet
och att barnet samtycker till detta.
Tf. individ- och familjeomsorgschef Freddie Eriksson föredrar ärendet.
Socialförvaltningen rapporterar att på grund av det akuta läget inrättas tillfälligt
upp till ca 15 platser i nytt kommunalt HVB för ensamkommande barn.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden inrättar 10 platser i stödboende för ensamkommande barn samt
godkänner förvaltningens projektering av ytterligare 10-15 platser i stödboende.
Socialnämnden ställer sig bakom beslutet att tillfälligt inrätta upp till ca 15
platser i nytt kommunalt HVB för ensamkommande barn.
_____
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Dnr SN-2015-366

Dpl 901

Information om handlingsplan 2015 - 2018 för Närvård i samverkan
Handling E
Föreligger Närvård i samverkan – Handlingsplan 2015 – 2018.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden tar del av handlingsplanen.
_____

p. 10

Dnr SN-2014-453

Dpl 701

Internkontroll 2015 – Arbetsmiljö IFO
Handling F
Föreligger internkontroll av arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg
gällande att arbetsplatsträff (APT) följer gällande samverkansavtal.
Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef Freddie Eriksson föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden godkänner internkontrollen av arbetsmiljö IFO.
_____
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Dnr SN-2015-165
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Redovisning av overkställda beslut, kvartal 3, 2015
Handling G
Redovisas overkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och LSS under perioden
150701 – 150930.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden godkänner redovisningen.
_____

p. 12

Dnr SN-2015-166

Dpl 701

Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3, 2015
Handling H
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 150701 – 150930. Rapporten överlämnas till
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § respektive 28 h § LSS.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige.
_____
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Dnr SN-2015-202

Dpl 701

Nyckeltal för kvartal 3, 2015
Handling I
Redovisas nyckeltal för individ- och familjeomsorgen, handläggning vård och
omsorg samt närvårdsenheten, kvartal 3, 2015.
Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef Freddie Eriksson samt vård och
omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden godkänner redovisningen.
_____

p. 14

Dnr SN-2015-42

Dpl 042

Budgetuppföljning 2015
Handling J
Föreligger budgetuppföljning för oktober 2015.
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden tar del av redovisningen.
_____
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Dnr SN-2015-9

Dpl 904

Information från socialkontoret
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Förvaltningen har startat arbetet med kostnad per brukare (KPB).
Risk- och konsekvensanalys inför implementering av nytt verksamhetssystem har påbörjats.
Tidsplan för ny äldreplan har påbörjats.
Socialchef rapporterar från kvalitetsdagarna i Göteborg: Stockholm har
infört omvårdnadsobservatörer som granskar kvalitén gentemot brukaren.
SNAU och tjänstemän har träffat kommunens revisorer angående revision
av barn- och ungdomssektionen.
Genomlysning av hemtjänsten är klar. Åtgärdsarbete har påbörjats.
Implementering av ÄBIC inom biståndshandläggning vård och omsorg.
Därefter ska arbetssättet implementeras hos utförare.
Konsult bistår med utveckling av biståndshandläggning vård och omsorg
utifrån genomlysning.
Arbete pågår med utveckling av korttidsplatser och hemrehabilitering bland
annat gällande tydliggörande av ansvarsförhållanden kommun/landsting.
Planering av rekrytering av semestervikarier inför sommaren 2016.

Arbetsutskottets förslag 15-11-11
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

p. 16
Rapporter
Handling K

p. 17
Tillkommande ärenden

Dnr SN-2015-8

Dpl 904

