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Plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 15.05

Beslutande

Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande
Lars Sandberg (S)
Désirèe Mattsson (S)
Mhesun Tekleab (S)
Ingeborg Sevastik (V)
Cecilia Bernsten (C)
Anna-Lena Söderblom (M) kl. 9.00-11.30/§§ 108-118
Åsa Lindstrand (-) från kl. 11.30/§§ 119-124
Barbro Andin Mattsson (C)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Rebecka Modin
socialchef Håkan Dahlqvist och administrativ chef Margaretha Borgström
§§ 112-124: vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad
Ersättare: Suzan Karagöz (S) kl. 9.00-13.30, Marie Hägerbaum (S), Camilla Forsberg
(S), Elisabeth Wedholm-Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-)
§ 116: verksamhetscontroller Eva A Lindholm
§ 117: konsult från KPMG
§ 118: Områdeschef biståndshandläggning vård och omsorg Agneta Rönnkvist och verksamhetsutvecklare vård och omsorg Josefin Larsson
§ 120: HR-generalist Gabriella Westerberg

Utses att justera

Åsa Lindstrand

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar

Underskrifter Sekreterare

……………………………………………..
Rebecka Modin

Ordförande

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

Justerande

……………………………………………..
Åsa Lindstrand

Paragrafer 108-124

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Östhammars socialnämnd

Sammanträdesdatum

2016-06-22

Datum för
anslags uppsättande

2016-06-

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Östhammar

Underskrift

anslags nedtagande

……………………………………………..
Rebecka Modin
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§ 108
Tillkommande och utgående ärenden
Tillkommande
Förfrågan från SKL om kommungemensam finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Utgår
Kurser och konferenser
Socialnämnden fastställer ärendelistan.
_____

Utdragsbestyrkande
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§ 109
Föredragningar
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar:
§ 112: Information från socialkontoret
§ 115: Löneökningar utöver tilldelad budgetram
§ 116: Utvärdering av projekt; Servicetjänster
§ 122: Yttrande; Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet mellan Landstinget i Uppsala län och länets kommuner
§ 124: Förfrågan från SKL om kommungemensam finansiering av nationell
stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst
Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar:
§ 112: Information från socialkontoret
§ 116: Utvärdering av projekt; Servicetjänster
§ 119: Skrivelse angående hemtjänsten
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar:
§ 113: Budgetuppföljning 2016
Verksamhetscontroller Eva A Lindholm föredrar:
§ 116: Utvärdering av projekt; Servicetjänster
Konsult från KPMG
föredrar:
§ 117: Rapport; Organisation för biståndshandläggning, vård och omsorg
Områdeschef biståndshandläggning vård och omsorg Agneta Rönnkvist och
verksamhetsutvecklare vård och omsorg Josefin Larsson föredrar:
§ 118: Revidering; Riktlinje för handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL)
inom vård och omsorg
HR-generalist Gabriella Westerberg föredrar:
§ 120: Plan för personalförsörjning
_____
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Dnr SN-2016-67
Dnr SN-2016-68
Dnr SN-2016-165

Dpl 904
Dpl 904
Dpl 904

Redovisning av delegationsbeslut
Föreligger delegationslistor.
1. Arbetsutskottets protokoll 2016-06-08.
2. Beslut i äldre- och funktionshindersomsorgsärenden 160501 – 160531
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 160501 – 160531
4. Beslut i övriga ärenden registrerade 160501 – 160531
Socialnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkännes.
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-11

Dpl 904

Information
1)
Dnr SN-2016-40
Dpl 019
Minnesanteckningar från samtal mallen barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott den 4 maj 2016.
2)
Dnr SN-2016-51
Dpl 274
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2016: KSAU tar del
av informationen gällande bostadsbehovsprognos.
3)
Dnr SN-2016-139
Dpl 709
Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Blev det någon verkstad?
Bidrar lex Maria och lex Sarah till säkrare vård och omsorg?
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
4)
Dnr SN-2016-179
Dpl 901
Minnesanteckningar från samrådsmöte om finskt förvaltningsområde samt information om nästa möte den 12 oktober.
5)
Dnr SN-2015-211
Dpl 713
Landstinget informerar om förändrat arbetssätt för barn- och ungdomspsykiatrins mottagningar i Enköping, Tierp och Östhammar.
6)
Dnr SN-2016-185
Dpl 707
Mötesanteckningar från avstämning mellan kommunerna och landstinget inför
sommaren 2016, gällande bland annat rutiner och öppethållande.
7)
Dnr SN-2016-73
Dpl 901
Mötesanteckningar från Trygg i Östhammars kommun den 20 maj.
8)
Dnr SN-2016-184
Dpl 704
Länsstyrelsens dokumentation från risk- och konsekvensanalys inför ändring i
LMA (lagen om mottagande av asylsökande).

Utdragsbestyrkande
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9)
Dnr SN-2016-189
Dpl 003
Protokollsutdrag KS § 140/2016: handlingsplan för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism har antagits.
10)
Dnr SN-2016-124
Dpl 026
Protokollsutdrag KF § 56/2016: riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter har antagits.
11)
Dnr SN-2016-91
Dpl 003
Protokollsutdrag KF § 58/2016: socialnämndens reglemente med revideringar
gällande personalansvar och alkoholhandläggning har antagits.
12)
Dnr SN-2015-244
Dpl 003
Protokollsutdrag KF § 62/2016: miljömål och styrtal har antagits.
13)
Dnr SN-2015-104
Dpl 620
Protokollsutdrag KF § 63/2016: huvudmannaskapet för korttidstillsynen (11:ans
fritids) flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och
med den 1 september 2016.
14)
Dnr SN-2016-190
Dpl 003
Protokollsutdrag KF § 65/2016: Informations- och säkerhetspolicy har antagits.
15)
Dnr SN-2015-118
Dpl 352
Protokollsutdrag KF § 66/2016: Gång- och cykelvägsplan har antagits.
16)
Dnr SN-2016-139
Dpl 709
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har publicerat en rapport utifrån tillsyn
av företag som bedriver personlig assistans.
17)
Dnr SN-2016-139
Dpl 709
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har publicerat två rapporter utifrån tillsyner av myndighetsutövning i kommunerna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-12

Dpl 904

Information från socialkontoret







Arbetet med att införa Östhammar Direkt på socialförvaltningen pågår och
förvaltningen räknar med att verksamheten startar den 1 oktober.
Östhammarshem arbetar på alternativa lösningar för att tidsplanen för att
bygga servicebostäder (LSS) i Gimo ska hållas.
Implementeringen av verksamhetssystemet Pulsen Combine går enligt tidsplan.
Socialchef samt vård och omsorgschef har besökt korttidsenheten för dialog
om verksamheten.
En översyn av alla typer av larm som förvaltningen använder har genomförts. Uppföljningar utifrån översynen pågår.
Pågående rekryteringar.

Socialchef Håkan Dahlqvist samt individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden tar del av informationen.
_____



Ett möte för att inleda arbetet med nytt avtal för närvårdsenheten hålls innan
midsommar.
Vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad slutar i mitten av september för
att börja som socialchef i en annan kommun.

Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-95

Dpl 042

Budgetuppföljning 2016
Föreligger kostnadsutveckling för försörjningsstöd och personalkostnader inom
vård och omsorg.
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden tar del av redovisningen.
_____
Föreligger kostnadsutveckling för försörjningsstöd, personalkostnader inom vård
och omsorg, prognos nettokostnader socialförvaltningen till och med maj 2016
samt driftbudget till och med maj 2016 för vård och omsorg.
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-173

Dpl 049

Kostnader för framtagande av äldreplan
Socialnämnden hemställde i februari 2015 om att kommunstyrelsen skulle fatta
beslut om att igångsätta en process för en ny äldreplan i och med att nuvarande
äldreplan har giltighetstid 2008 – 2018. Kommunstyrelsen fattade beslut
§ 73/2015-04-07:
 Kommunstyrelsen uppdrar till Socialnämnden att ta fram förslag till en
ny äldreplan att gälla från och med 2018.
 Kostnaden anslagstäcks ur socialnämndens budget.
 En återkoppling av arbetets gång ska ske till kommunstyrelsen var 6:e
månad.
I projektbeskrivningen för framtagande av förslag till ny äldreplan görs följande
förslag till kostnadsfördelning:
Konsultkostnader
Kommunstyrelsen
Projektstöd samt adm.
Socialförvaltningen
Personalkostnader
Resp. förvaltning
Kommunstyrelsen tog del av projektbeskrivningen § 59/2016-03-22.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden lämnar skrivelse till kommunstyrelsen i enlighet med
nedanstående:
Syftet med en äldreplan är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att
möta utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Detta gäller inte enbart
inom socialnämndens ansvarsområde utan även inom andra nämnder. De förvaltningar som berörs mest är bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen. Några viktiga områden som berör
andra nämnder är frågor som rör boende, mötesplatser, trafikplanering, tillgänglighet och kulturarrangemang.
Eftersom äldreplanen ska utgöra ett styrande dokument för hela kommunens
verksamhet och gagna samtliga kommunens äldre invånare anser socialnämnden
att konsultkostnaden under projektperioden för framtagandet av planen ska bäras
av kommunstyrelsen. Detta uppgår till 625 000 kr. Övriga nämnder står för sina
personalkostnader i och med faktainsamling. Socialnämnden bekostar utöver det
även projektstöd.
_____
Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden lämnar skrivelse till kommunstyrelsen i enlighet med
nedanstående:
Syftet med en äldreplan är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för
att möta utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Detta gäller inte
enbart inom socialnämndens ansvarsområde utan även inom andra nämnder. De förvaltningar som berörs mest är bygg- och miljöförvaltningen,
tekniska förvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen. Några viktiga
områden som berör andra nämnder är frågor som rör boende, mötesplatser, trafikplanering, tillgänglighet och kulturarrangemang.
Eftersom äldreplanen ska utgöra ett styrande dokument för hela kommunens verksamhet och gagna samtliga kommunens äldre invånare anser socialnämnden att konsultkostnaden under projektperioden för framtagandet
av planen ska bäras av kommunstyrelsen. Detta uppgår till 625 000 kr.
Övriga nämnder står för sina personalkostnader i och med faktainsamling.
Socialnämnden bekostar utöver det även projektstöd.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-172

Dpl 024

Löneökningar utöver tilldelad budgetram
Centrala avtal med fackförbundet Kommunal har tagits om löneökningar utöver
avtal på 500 kr/person/månad gällande personalkategorin undersköterskor. Det
extra påslaget kommer att gälla från och med 2016-05-01 för ca 350 personer
och kommer för Socialförvaltningen år 2016 att innebära en merkostnad på
ca 1,9 mnkr.
Då denna merkostnad inte beräknas rymmas inom tilldelad budgetram för året
redovisas förslag att äska medel för detta ändamål.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden äskar 1,9 miljoner kronor för att täcka löneutökningar utöver
tilldelad budgetram.
_____
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden äskar 1,9 miljoner kronor för att täcka löneutökningar
utöver tilldelad budgetram.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 116

Sammanträdesdatum

Sid

2016-06-22

12 (25)

Dnr SN-2014-375

Dpl 709

Utvärdering av projekt
Servicetjänster
Diskussionsärende.
Servicetjänster innebär städ, inköp och tvätt för brukare.
Redovisas förslag att starta ett projekt inom hemtjänsten där annan utförare anlitas för att utföra servicetjänsterna. Om projektet faller väl ut sker fortsättning
genom ordinarie upphandlingsförfarande.
Arbetsutskottets beslut 14-09-29
Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till projekt för att låta
annan utförare hantera servicetjänster inom hemtjänsten, med inriktning att
starta våren 2015.
_____
Redovisas lägesrapport för uppdraget. Samtal förs med möjlig samverkanspart
Samhall.
Socialchef Kenneth Lindholm och vård- och omsorgschef Mojgan Alimadad
föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut 14-11-05
Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet för att skapa ett förslag till
projekt. Uppdraget ska redovisas i december.
_____
Redovisas förslag till projektavtal avseende servicetjänster.
Socialchef Kenneth Lindholm, verksamhetscontroller Eva A Lindholm och vård
och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 14-11-26
Projekt startas med Samhall AB avseende servicetjänster enligt föreslaget projektavtal.
_____
Utdragsbestyrkande
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Socialchef Kenneth Lindholm och vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Redogörs för samverkan med arbetstagarorganisationer.
Ärendet diskuteras.
Socialnämndens beslut 2014-12-10
Projekt startas med Samhall AB avseende servicetjänster enligt föreslaget projektavtal.
_____
Diskussion angående utvärdering av projektet. En möjlighet är att ta hjälp av
”utvärderingsverkstaden” vid Uppsala universitet. En egen utvärderare håller då
i arbetet och tar hjälp av universitetet. Detta är svårt att ta del av i och med tidsplanen för projektet. Enligt avtalet sköter Samhall en del av utvärderingen och
förvaltningen en del. En enkätstudie inleds inom kort och ska redovisas i juni.
Enkäten går till brukare, chefer och ett stickprov av personal.
Om projektet övergår i ordinarie verksamhet ska upphandling ske. En annan
möjlighet är att undersöka möjligheterna för brukare att i högre utsträckning
köpa servicetjänster med stöd av RUT.
Socialchef Håkan Dahlqvist, vård och omsorgschef Mojgan Alimadad samt
administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2016-02-15
Utvärderingen genomförs enligt ursprunglig plan i samarbete mellan Samhall
och socialförvaltningen.
Utvärderingen ska omfatta alternativen: upphandling av servicetjänster, undersöka möjligheterna för brukare att i högre utsträckning köpa servicetjänster med
stöd av RUT samt att förvaltningen själv utför servicetjänsterna. Utvärderingen
ska inriktas på det ekonomiskt bästa alternativet för brukaren.
Ärendet återupptas i juni 2016.
_____
Representanter från Samhall områdeschef
, affärschef
och NAM (National Account Manager)
deltar i ärendet och berättar om sin utvärdering av projektet. Samhall
berättar även om sitt arbete generellt.
Föreligger Utvärdering av projekt mellan socialförvaltningen och Samhall AB.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-06-22

14 (25)

Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård och omsorgschef Mojgan Alimadad
föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till nämndens
sammanträde i augusti.
_____
Föreligger Utvärdering av projekt mellan socialförvaltningen och Samhall AB.
Verksamhetscontroller Eva A Lindholm, socialchef Håkan Dahlqvist samt vård
och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till
nämndens sammanträde i augusti.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2014-432

Dpl 001

Rapport
Organisation för biståndshandläggning, vård och omsorg
Redovisas förslag att genomföra en genomlysning av biståndshandläggarorganisationen på vård och omsorg, i syfte att kunna föreslå en förbättrad organisation.
Arbetsutskottets beslut 14-11-05
Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra en genomlysning av organisationen för biståndshandläggning inom vård och omsorg.
Uppdraget ska redovisas för socialnämnden i mars 2015.
_____
Föreligger rådgivningsrapport: genomlysning biståndshandläggning, som färdigställts under april 2015.
Redovisas förslag till åtgärder:
 Att säkerställa likabedömning och rättssäkerhet (behovsbedömning, beslut
och uppföljning) vilket ska resultera i ett strukturerat och gemensamt
arbetssätt. En projektledare anställs för implementeringen av arbetssättet
äldres behov i centrum (ÄBIC).
 Att tydliggöra handläggarens uppdrag, biståndsenhetens organisation och
ledningsstöd i vardagen.
 Att utveckla målformulering och tydliggöra beställning till verkställigheten.
 Att tydliggöra ansvar och roller vilket ska leda till en mer strukturerad
kommunikation och samverkan mellan handläggare och utförare.
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad och områdeschef för biståndshandläggning Helena Molarin föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 15-06-03
Socialnämnden tillstyrker förslaget till åtgärder.
_____
Redovisas att utöver ovanstående förslag till åtgärder pågår arbete med att revidera riktlinjerna för handläggning enligt socialtjänstlagen inom vård och omsorg
samt utforma tillämpningsanvisningar utifrån tidigare uppdrag. Det pågår även
Utdragsbestyrkande
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internt arbete för revidering av olika styrdokument, skapa tydligare resursfördelningssystem för att utförare inte ska ersättas för utförd tid utöver beviljat bistånd
samt skapa tydligare ledning och styrning.
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut 15-06-17
Socialnämnden tillstyrker förslaget till åtgärder.
_____
Konsulter från KPMG:

och

föredrar ärendet.

KPMG berättar om det arbete som bedrivs för att identifiera åtgärder som behöver genomföras inom organisationen utifrån genomförd genomlysning. Åtgärder
inkluderar arbete med riktlinjer för handläggning, pågående införande av arbetssättet ÄBIC (äldres behov i centrum) samt förbättringar i länken mellan handläggning och verkställighet. En viktig del i KPMG:s arbete är att stötta verksamheten i de förändringar som redan börjat genomföras.
Arbetsutskottet tar del av informationen. 2015-12-02
_____
Föreligger rapport: Genomlysning av handläggning inom biståndsbedömningen
Östhammar.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden tar del av rapporten.
_____
Föreligger rapport: Genomlysning av handläggning inom biståndsbedömningen
Östhammar.
Konsult från KPMG

föredrar ärendet.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporten.
_____

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

§ 118

Dnr SN-2016-49

Dpl 730

Revidering
Riktlinje för handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg
Diskussion inför framtagande av nya riktlinjer. Redovisas utkast till riktlinje och
förändringar från tidigare riktlinje. Diskussion angående parboende och frågor
gällande hyresavtal, brukare med behov av insatser från missbruksvård och psykiatri, arbete med att motivera brukare att ansöka om insatser som de behöver,
öppen verksamhet samt bilaga med tidsschabloner. Redogörs för fortsatt tidsplan
för arbetet med riktlinjen.
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad, områdeschef biståndshandläggning
Helena Molarin, verksamhetsutvecklare Josefin Larsson och tillträdande områdeschef biståndshandläggning/utredare Agneta Rönnkvist föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2016-02-10
Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med riktlinjen
utifrån förda diskussioner.
Ärendet återupptas i juni 2016.
_____
Föreligger förslag till riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL)
inom vård och omsorg.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden antar Riktlinje för biståndsbedömning och utförande av insatser
inom vård och omsorg, utifrån socialtjänstlagen. Riktlinjen ska implementeras
succesivt i tillämpliga delar och börja tillämpas helt när nya verksamhetssystemet Pulsen Combine är installerat, dock senast 1 januari 2018. Detta eftersom
nuvarande verksamhetssystem inte stödjer IBIC.
För vård och omsorg upphävs Riktlinje för dokumentation för genomförande av
insatser inom Vård och omsorg samt boendestöd från och med verksamhetssystemet Pulsen Combine är infört hos utförarna.
_____

Utdragsbestyrkande
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Områdeschef biståndshandläggning vård och omsorg Agneta Rönnkvist och
verksamhetsutvecklare vård och omsorg Josefin Larsson föredrar ärendet.
Ärendet diskuteras.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar Riktlinje för biståndsbedömning och utförande av
insatser inom vård och omsorg, utifrån socialtjänstlagen. Riktlinjen ska
implementeras succesivt i tillämpliga delar och börja tillämpas helt när nya
verksamhetssystemet Pulsen Combine är installerat, dock senast 1 januari
2018. Detta eftersom nuvarande verksamhetssystem inte stödjer IBIC.
(Bilaga 1)
För vård och omsorg upphävs Riktlinje för dokumentation för genomförande av insatser inom Vård och omsorg samt boendestöd från och med
verksamhetssystemet Pulsen Combine är infört hos utförarna.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-136

Dpl 734

Skrivelse angående hemtjänsten
Representanter från PRO och SPF har ställt frågor angående hemtjänsten i en
skrivelse. Förligger förslag till svar på skrivelsen.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden ställer sig bakom svar på skrivelsen.
_____
Vård och omsorgschef Mojgan Alimadad föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom svar på skrivelsen. (Bilaga 2)
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2015-353

Dpl 020

Plan för personalförsörjning
Diskussion angående plan för personalförsörjning för alla personalgrupper inom
socialförvaltningens område.
Arbetsutskottets beslut 2015-10-14
Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till plan för personalförsörjning.
_____
HR-generalist Gabriella Westerberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden godkänner personalförsörjningsplan för socialförvaltningen i
Östhammars kommun år 2016-2018.
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en personalstrategi för perioden
2017-2020.
_____
Föreligger Personalförsörjningsplan för Socialförvaltningen i Östhammars
kommun år 2016-2018.
HR-generalist Gabriella Westerberg föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner personalförsörjningsplan för socialförvaltningen
i Östhammars kommun år 2016-2018. (Bilaga 3)
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram en personalstrategi för
perioden 2017-2020.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2015-403

Dpl 701

Internkontroll
Föreligger internkontroll av:
 Rättssäkerhet IFO och vård och omsorg (kontroll 1 av 3)
 Beslutsföljsamhet inom hemtjänst (kontroll 1 av 3)
 Dokumentation i verksamhetssystem angående handläggning IFO och
vård och omsorg (kontroll 1 av 3)
Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden godkänner internkontrollerna av
 Rättssäkerhet IFO och vård och omsorg (kontroll 1 av 3)
 Beslutsföljsamhet inom hemtjänst (kontroll 1 av 3)
 Dokumentation i verksamhetssystem angående handläggning IFO och
vård och omsorg (kontroll 1 av 3)
Socialförvaltningen får i uppdrag att till kontroll 2 av Dokumentation i verksamhetssystem angående handläggning IFO och vård och omsorg redovisa resultat
av översyn av rutin.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner internkontrollerna av
 Rättssäkerhet IFO och vård och omsorg (kontroll 1 av 3)
 Beslutsföljsamhet inom hemtjänst (kontroll 1 av 3)
 Dokumentation i verksamhetssystem angående handläggning IFO
och vård och omsorg (kontroll 1 av 3)
Socialförvaltningen får i uppdrag att till kontroll 2 av Dokumentation i
verksamhetssystem angående handläggning IFO och vård och omsorg
redovisa resultat av översyn av rutin.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-36
Dnr KS-2016-50

Dpl 738

Yttrande
Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet mellan
Landstinget i Uppsala län och länets kommuner
Bakgrund
Patientnämnden i Uppsala län har den 22 december 2015 efterfrågat att länets
kommuner deltar i finansieringen av Landstingets Patientnämnd. Det är klarlagt
att samtliga huvudmän som bedriver hälso- och sjukvård har ett lagstadgat ansvar att bedriva patientnämndsverksamhet, så även kommunerna. Det finns
också lagstadgad möjlighet att ha en gemensam patientnämnd mellan huvudmännen som utför Hälso- och sjukvård. I samband med en tidigare överföring av
Hälso- och sjukvårdsverksamhet (ÄDEL) till kommunerna upprättades en gemensam patientnämnd som en del av den lösningen. I samband med detta hanterades de ekonomiska konsekvenser i den skatteväxling som ligger till grund för
överföringen av verksamheten. Från och med 1 januari 2017 kommer patientnämnden få ett förändrat uppdrag i och med att tidigare lagstiftning upphör (Lag
1998:1656)
Ärende
Patientnämnden i Uppsala län anför i sin begäran om att kommunerna ska ekonomisk bidra till den gemensamma patientnämnd utifrån förändrat uppdrag. Patientnämnden anför att arbetsbelastningen kommer att öka i samband med att ny
lagstiftning införs. Patientnämnden påtalar också att kommuner i andra län ekonomiskt bidrar till patientnämndens verksamhet med ersättning baserad på innevånarantal. Patientnämnden önskar diskutera om bidrag till verksamheten från
kommunen.
Kommunkansliet har begärt yttrande från socialnämnden i ärendet.
Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen har blivit informerad om att denna fråga har löst i samband
med den skatteväxling som förelåg en tidigare överföring av Hälso- och sjukvård
till kommunerna. Efter att övergången av verksamheten genomförts har många
förändringar av lagstiftningen skett som påverkat kommunerna ekonomi negativt. I inget fall har den grundläggande ekonomiska uppgörelsen förändrats utifrån omvärldens förändringar. Inte heller har landstinget bidragit till de ekonomiska förändringar som skett inom det skatteväxlade området och som påverkar
kommunerna.
Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag 2016-06-08
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna fråga om ekonomisk
ersättning till patientnämnden från och med den 1 januari år 2017 utan bifall.
Socialnämnden anser att ändringar gällande skatteväxling ska behandlas mellan
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
_____
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna fråga om ekonomisk
ersättning till patientnämnden från och med den 1 januari år 2017 utan
bifall.
Socialnämnden anser att ändringar gällande skatteväxling ska behandlas
mellan landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
_____

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN-2016-31

Dpl 904

Rapporter
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från samråd finskt förvaltningsområde
den 25 maj 2016. Minnesanteckningar redovisas under punkten information.
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från politisk styrgrupp närvård den 30
maj 2016. Protokoll är utskickat med kallelsen.
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från sommarfest för brukare och personal
på särskilt boende Edsvägen 16.
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från examination av validering till undersköterskor den 3 juni 2016.
Ingeborg Sevastik (V) rapporterar från säsonsavslutning på språkcafé den 15
juni 2016.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporterna.
_____

Utdragsbestyrkande
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Förfrågan från SKL om kommungemensam finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bedrivit aktiviteter på nationell
nivå i syfte att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Den statliga finansieringen av detta upphör efter 2016. För fortsatt finansiering rekommenderar SKL kommunerna att tillsammans finansiera en nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst. Meddelande från styrelsen nr 10/2016 beskriver ärendet.
Redovisas förslag att socialnämnden ställer sig bakom SKL:s förslag att kommunerna tillsammans finansierar denna stödfunktion. Detta täcks av socialnämndens budget.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden väljer att ingå i samarbetet.
Socialnämnden deltar i finansieringen av stödfunktionen.
_____

Utdragsbestyrkande

