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Sammanträdesdatum

Sid
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Plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 12.10

Beslutande

Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande
Lars Sandberg (S)
Désirèe Mattsson (S)
Mhesun Tekleab (S)
Ingeborg Sevastik (V) (närvarar ej §§ 72-73)
Cecilia Bernsten (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Susanne Lundberg (KD)
§§ 72-73 Camilla Forsberg (S)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Rebecka Modin,
§§ 68-70, 74-86: socialchef Håkan Dahlqvist
§§ 68-70, 74-78, 80-86: individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, vård- och
omsorgschef Mojgan Alimadad, administrativ chef Margaretha Borgström
§§ 71-73: familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg
§ 74: områdeschef biståndshandläggning Helena Molarin och färdtjänsthandläggare
Inger Robertsson
§ 78: verksamhetsutvecklare vård och omsorg Josefin Larsson
§ 79: utvecklingsstrateg strategienheten Ida Eklöf
Ersättare: Camilla Forsberg (S), Barbro Andin Mattsson (C) (närvarar ej §§ 72-73),
Elisabeth Wedholm-Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-), Anna Maria Brantedal (LPO)

Utses att justera

Anna-Lena Söderblom

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar

Underskrifter Sekreterare

……………………………………………..
Rebecka Modin

Ordförande

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

Justerande
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Anna-Lena Söderblom

Paragrafer 68 – 86
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Rebecka Modin
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§ 68
Tillkommande och utgående ärenden
Utgår
Revidering; Riktlinjer för hjälpmedelsenheten
Rapporter
Socialnämnden fastställer ärendelistan.
_____

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sid

2016-04-27
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§ 69
Föredragningar
Familjerättssekreterare Ing-Marie Hugg föredrar:
§§ 71 – 73: personärenden
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar:
§ 76 Information från socialkontoret
§ 85 Alkoholhandläggning: verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan
2016
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar:
§ 76 Information från socialkontoret
§ 80 Upphandling av familjerådgivning
§ 81 Yttrande; Erbjudande om överenskommelse mellan enskilda kommuner i
Uppsala län och Barnombudsmannen i Uppsala
§ 82 Samverkansavtal Barnahus i Uppsala län
Nämndsekreterare Rebecka Modin föredrar:
§ 76 Information från socialkontoret
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar:
§ 77 Budgetuppföljning 2016
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg Josefin Larsson föredrar:
§ 78 Riktlinje anhörigstöd inom socialförvaltningens verksamheter
Utvecklingsstrateg strategienheten Ida Eklöf föredrar:
§ 79 Implementering av strategi för jämställdhetsintegrering
Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 11.00 och 11.20.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 70

Sammanträdesdatum

Sid

2016-04-27

4 (20)

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

Dpl 904
Dpl 904
Dpl 904

Redovisning av delegationsbeslut
1. Arbetsutskottets protokoll 2016-04-13.
2. Beslut i äldre- och handikappomsorgsärenden 160301 – 160331
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 160301 – 160331
Socialnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkännes.
______

Utdragsbestyrkande
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§ 71 – 73
Personärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Avtackningar
Avtackningar av personal som går i pension.
Områdeschef biståndshandläggning Helena Molarin och färdtjänsthandläggare
Inger Robertsson deltar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar Helena Molarin och Inger Robertsson för alla goda
insatser och önskar lycka till med pensionen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-11

Dpl 904

Information
1)
Dnr SN-2016-40
Dpl 019
Mötesanteckningar från samtal mellan barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens arbetsutskott den 1 februari 2016.
2)
Dnr SN-2016-129
Dpl 704
Information från Migrationsverket om ny anvisningsmodell för ensamkommande barn.
3)
Dnr SN-2016-127
Dpl 704
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 49/2016: insatser på det integrationsoch arbetsmarknadspolitiska området.
4)
Dnr SN-2016-125
Dpl 904
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 58/2016: rapport från
nämnd/förvaltning – socialnämnden.
5)
Dnr SN-2014-453
Dpl 701
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 67/2016: redovisning av intern kontrollplan 2015, samtliga förvaltningar.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
6)
Dnr SN-2016-139
Dpl 709
Information från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om rapport gällande
granskning av socialtjänstens uppföljning av familjehemsplacerade barn.
7)
Dnr SN-2016-42
Dpl 709
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 3/2016: ny regeln om bemanning i socialtjänstförordningen. Bestämmelsen gäller särskilda boenden för äldre personer
enligt 5 kap. 5 § SoL.

Utdragsbestyrkande
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8)
Information om kommunens uppstartsmöte för forum för integration den 3 maj
kl. 18.30 i Gimo.
9)
Dnr SN-2016-90
Schema för samtal med socialnämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-12

Dpl 904

Information från socialkontoret









Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Polisen har
träffats angående särskild insatsgrupp gentemot unga på väg in i kriminalitet
och droger.
Implementering av nytt verksamhetssystem fortlöper enligt plan.
Resultat från jämställdhetsrapport och rapport om attraktiv arbetsgivare visar på flera förbättringsområden inom socialförvaltningen gällande deltider,
visstidsanställningar och korttidsfrånvaro.
Sammanställning från Länsstyrelsen och Migrationsverket om aktuellt om
ensamkommande barn.
Alla chefer har gått en arbetsmiljöutbildning.
Information om ärenden som är under beredning inom vård och omsorg:
kultur i vården, riktlinjer för handläggning, rehabilitering samt mest sjuka
äldre.
Riskbedömningar för nya boendeplatser för ensamkommande barn pågår.
Ny färdtjänsthandläggare börjar den 1 maj 2016.

Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Mojgan Alimadad, individoch familjeomsorgschef Mikael Sjöberg samt administrativ chef Margaretha
Borgström föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden tar del av informationen.
_____



IFO kommer skicka ut ett brev till alla föräldrar om langning av alkohol.
Två Lex Sarah-rapporter har upprättats.

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg
samt nämndsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-95

Dpl 042

Budgetuppföljning 2016
Föreligger prognos för nettokostnader, vård och omsorgs driftbudget, personalkostnader inom vård och omsorg samt kostnadsutveckling för försörjningsstöd.
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden tar del av redovisningen.
_____
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2015-342

Dpl 700

Riktlinje anhörigstöd inom socialförvaltningens verksamheter
Föreligger förslag till ny riktlinje för anhörigstöd inom socialförvaltningens
verksamheter. Förslaget innebär en revidering i form av:
 Förtydligande av roller och ansvar
 Förtydligande av anhörigstöd - missbruk
 Verksamheternas exempel på insatser står nu endast i broschyren
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden antar reviderad riktlinje för anhörigstöd inom socialförvaltningens verksamheter.
_____
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg Josefin Larsson föredrar ärendet.
Riktlinjen har reviderats av en arbetsgrupp med representanter från både individoch familjeomsorg samt vård och omsorg.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar reviderad riktlinje för anhörigstöd inom
socialförvaltningens verksamheter.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2015-323

Dpl 003

Implementering av strategi för jämställdhetsintegrering
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för jämställdhetsintegrering. I den
fastställs bland annat:
 från och med 2016 ska all relevant statistik kopplad till Kommunfullmäktiges
mål, nämndmål och verksamhetsmål samlas in och redovisas könsuppdelad.
 eventuella skillnader mellan könen ska analyseras och kopplas till målsättning och aktivitet inför 2017 och framåt.
 arbetet påbörjas 2016 och kommer att innebära informationsinsatser och möjlighet till stöd i arbetet med könsuppdelad statistik och verksamhetsplanering.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialförvaltningen får i uppdrag att presentera könsuppdelad statistik på de
måluppföljningar där detta är genomförbart för 2016.
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta upp jämställdhetsfrågorna och strategin
för jämställdhetsintegrering i alla personalgrupper under 2016.
_____
Utvecklingsstrateg strategienheten Ida Eklöf föredrar ärendet.
Diskussion angående strategin och övergripande om jämställdhetsarbete, bland
annat gällande arbetsbelastning för olika personalgrupper inom kommunen och
kommunens jämställdhetsindex.
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen får i uppdrag att presentera könsuppdelad statistik på
de måluppföljningar där detta är genomförbart för 2016.
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta upp jämställdhetsfrågorna och
strategin för jämställdhetsintegrering i alla personalgrupper under 2016.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
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Dnr SN-2016-118

Dpl 715

Upphandling av familjerådgivning
Det företag som har levererat tjänsten familjerådgivning enligt LOV har nu slutat verka inom det geografiska område som socialnämnden kräver i förfrågningsunderlaget. Eftersom det endast är ett företag som levererar tjänsten enligt
LOV till Östhammars kommun behöver tjänsten upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU, för att kunna erbjudas medborgarna. För att kunna
erbjuda medborgarna familjerådgivning medan upphandlingen genomförs föreslår förvaltningen att ett avtal tecknas med Uppsala kommun, som kan leverara
tjänsten.
Föreligger underlag daterat 2016-03-31.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden ställer sig bakom socialchefs beslut att teckna avtal med Uppsala
kommun under perioden 2016-04-01—2016-12-31 avseende familjerådgivning
för Östhammars medborgare.
Socialförvaltningen får även i uppdrag att under år 2016 utreda och upphandla
tjänsten för de kommande åren.
_____
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialchefs beslut att teckna avtal med
Uppsala kommun under perioden från och med 2016-04-01 till och med
2016-12-31 avseende familjerådgivning för Östhammars medborgare.
Socialförvaltningen får även i uppdrag att under år 2016 utreda och upphandla tjänsten för de kommande åren.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-97
Dnr KS-2016-11

Dpl 901
Dpl 901

Yttrande
Erbjudande om överenskommelse mellan enskilda kommuner i Uppsala län och
Barnombudsmannen i Uppsala
Sedan 2012 har föreningen Barnombudsmannen i Uppsala län, ett avtal med
landstinget om en länsbarnombudsmannafunktion.
Nu finns ett förslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen om ändringar i avtalet. Det
handlar om att Landstinget i Uppsala län fortsätter finansiera länsbarnombudsmannens uppdrag inom landstingets verksamheter men att de uppdrag som
BOiU har gentemot kommunerna i länet stryks. Ärendet kommer att behandlas
vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 december 2015.
Istället erbjuds kommunerna att skriva överenskommelser direkt med BOiU, på
liknande sätt som BOiU har med Uppsala kommun. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen och socialnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig.
Föreligger underlag daterat 2016-03-29.
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden föreslår att kommunen inte ingår överenskommelse med Barnombudsmannen i Uppsala län. Underlag daterat 2016-03-29 antas som socialnämndens yttrande och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunen inte ingår överenskommelse med
Barnombudsmannen i Uppsala län. Underlag daterat 2016-03-29 antas som
socialnämndens yttrande och överlämnas till kommunstyrelsen.
_____
Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-123

Dpl 712

Samverkansavtal Barnahus i Uppsala län
Barnahus samordnar utredningar kring barn/ungdom under 18 år, som misstänks
vara utsatta för misshandel i nära relation och/eller sexuella övergrepp. Arbetet
utförs genom tvärprofessionell samverkan mellan parterna som bidrar med kompetens inom respektive ansvarsområde. FN:s barnkonvention och den handlingsplan som styrgruppen årligen upprättar ligger till grund för det gemensamma
arbetet.
Socialnämnden har tidigare haft samverkansavtal med Barnahus. Föreligger förslag till fortsatt samverkansavtal.
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden antar samverkansavtalet med Barnahus.
_____
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar samverkansavtalet med Barnahus.
_____

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 alkohollagen, lotterilagen och tobakslagen samt barn- och ungdomssektionens verksamhet.
Föreligger underlag: ändringsförslag daterat 2016-03-29.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden antar de föreslagna ändringarna i delegationsbestämmelserna.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar de föreslagna ändringarna i delegationsbestämmelserna.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr SN-2016-110

Dpl 004

Dokumenthantering rörande alkoholhandläggning i och med att verksamhet förs
över från socialnämnden till bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktige har beslutat (§ 4/2016) att alkoholhandläggning inklusive
all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel förs över från socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 april 2016.
I och med överföringen av verksamheten behöver de allmänna handlingar som
finns inom verksamhetsområdet hanteras. Bygg- och miljönämnden behöver
tillgång till flertalet handlingar för att kunna fortsätta den handläggning som
påbörjats inom socialnämnden.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Samtliga pågående ärenden gällande alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och
receptfria läkemedel överlämnas i original till bygg- och miljönämnden.
Programmen AlkT och AlkOL2 överlämnas till bygg- och miljönämnden inklusive de handlingar som finns tillgängliga via programmen.
Samtliga avslutade ärenden gällande alkoholhandläggning inklusive all handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och
receptfria läkemedel överlämnas till kommunarkivet. Detta gäller även handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha gallrats efter viss tid.
_____
Socialnämndens beslut
Samtliga pågående ärenden gällande alkoholhandläggning inklusive all
handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel överlämnas i original till bygg- och miljönämnden.

Utdragsbestyrkande
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Programmen AlkT och AlkOL2 överlämnas till bygg- och miljönämnden
inklusive de handlingar som finns tillgängliga via programmen.
Samtliga avslutade ärenden gällande alkoholhandläggning inklusive all
handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel överlämnas till kommunarkivet. Detta
gäller även handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha
gallrats efter viss tid.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-114

Dpl 042

Alkoholhandläggning: verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016
Föreligger verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016 för alkoholhandläggning.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Socialnämnden tar del av verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016
för alkoholhandläggning.
_____
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Information om hur överföringen av verksamheten till bygg- och miljönämnden
går, bland annat gällande handläggningstider.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan
2016 för alkoholhandläggning.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-13

Dpl 027

Kurser och konferenser
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen bjuder in till samverkansdag om psykisk ohälsa bland barn och unga den 13 maj 2016 i Alunda.
Regionförbundet Uppsala län bjuder in till presentation och dialog med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om deras rapporter Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? och Samordnad vård och omsorg – en analys av
samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem i Uppsala.
Datum meddelas efter avstämning med inbjudna.
Föreningen Sveriges socialchefer bjuder in till socialchefsdagarna 2016 den 5-7
oktober i Karlstad.
Arbetsutskottets förslag 2016-04-13
Lars Sandberg (S) och Anna-Lena Söderblom (M) deltar på samverkansdag om
psykisk ohälsa bland barn och unga den 13 maj 2016.
Lars Sandberg (S) och Anna-Lena Söderblom (M) deltar på presentation och
dialog med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys hösten 2016.
Kerstin Björck-Jansson (C) deltar på socialchefsdagarna den 5-7 oktober 2016.
_____
Datum för regionförbundets presentation och dialog med Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys har fastställts till onsdagen den 26 oktober kl. 13.00-16.30.
Detta krockar med socialnämndens sammanträde och utgår därför.
Socialnämndens beslut
Lars Sandberg (S) och Anna-Lena Söderblom (M) deltar på samverkansdag
om psykisk ohälsa bland barn och unga den 13 maj 2016. Ledamöter som
vill delta på egen tid anmäler sig enligt instruktioner i utskickad handling.
Kerstin Björck-Jansson (C) deltar på socialchefsdagarna den 5-7 oktober
2016.
_____

Utdragsbestyrkande

