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Datum

2013-06-13

Tid

Kl. 13.30 – 14.30

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Underskrifter

Gert Persson, förvaltningschef
Mia Brodin, verksamhetschef IFO
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS
Leif Kårén, förvaltningsekonom

Sekreterare ............................................................... § 83 - 98
Maivor Åström

Ordförande ...............................................................
Linnéa Stenklyft

Justerare

...............................................................
Kerstin Franzén

Bevis om justering
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan,
kommunhuset.
Myndighet

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Anslaget

sätts upp 2013-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

..................................................................
Maivor Åström
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När-

Tjg.

Omröstning

varo

ers.

§
Ja

Reservation
§

§

§

Anteckning
§

Nej

Ledamöter
Linnéa Stenklyft (S)

1

Lennart Önblad (S)

1

Katrin Tjärnberg (S)

-

Marie-Louise Andersson(S)

1

Thomas Tejle (V)

1

Birgitta Häggkvist (VI)

1

Ingbritt Hedin (C)

1

Cecilia Borgh (M)

-

Kerstin Franzén (M)

1

justerare

Ersättare
Morgan Nordin (S)

-

Kerstin Jedborn (S)

1

Per-Olov Girhagen (S)

1

Micael Melander (S)

-

Birgitta Lind (V)

1

Ylva Bergstedt-J (MP)

1

Thord Carlsson (KD)

1

Ewa Palmberg (FP)

1

Birgit Vesterlund (M)

1
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§ 90

ION 85/2012 (2.6)

Förlikning Hedemora kommun
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden lämnar ett beloppsmässigt förlikningsbud, som innebär att
Hedemora kommun betalar Sollefteå kommun 1 100 000 kronor. Förlikningsbudet
avspeglar Sollefteå kommuns ambition att nå ett avslut där förlikning kan ses som ett sätt
att undvika rättegångskostnader för samhället
_____
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun ansökte om överflyttning av ett ärende den 6 augusti 2009 enligt 16
kap 1 § socialtjänstlagen (numera 2 a kap 10 § socialtjänstlagen). Hedemora kommun
avslog den 15 september 2009 denna begäran. Sollefteå kommun överklagade
avslagsbeslutet till Länsstyrelsen i Dalarnas län 12 oktober 2009. Den 16 december 2009
fastställde Länsstyrelsen genom beslut att en överflyttning av ärendet skulle ske från
Sollefteå kommun till Hedemora kommun. Detta beslut överklagades inte i rätt tid och
vann således laga kraft.
Med anledning av överflytten fakturerade Sollefteå kommun Hedemora kommun för
kostnaderna för vården vid ett HVB-hem.
Hedemora kommun har genom sitt ombud bestridit att kostnadsansvaret åligger dem.
Som grund åberopar man att kostnadsansvaret inte uppstått förrän den 29 maj 2012 då
sammanträffande mellan handläggare och definitivt överlämnande av ärendet skedde.
Sollefteå kommun menar att det inte fanns rättslig grund för bestridande av fakturorna.
Ansvaret har vid tidpunkten för laga kraft definitivt gått över till Hedemora kommun.
Sollefteå kommun har för placeringen haft vård- och skolkostnader uppgående till
1 358 166 kronor exklusive dröjsmålsränta.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Sollefteå kommun lämnar ett beloppsmässigt förlikningsbud
som innebär att Hedemora kommun betalar Sollefteå kommun 1 100 000 kronor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Arbetsutskottet föreslår att förslag till beslut kompletteras med ett förtydligande. Av
förtydligandet ska framgå att förlikningsbudet avspeglar Sollefteå kommuns ambition att
nå ett avslut där förlikning kan ses som ett sätt att undvika rättegångskostnader för
samhället.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Gert Perssons yttrande 2013-05-30.
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§ 91

ION 52/2013 (14.2)

Överenskommelser om samarbete och samordning mellan
länets kommuner och Landstinget Västernorrland
Individ- och omsorgsnämndens beslut
-

Individ- och omsorgsnämnden ställer sig bakom de föreslagna överenskommelserna
och uppdrar till Kommunförbundet att teckna en regional överenskommelse om
samarbete och samordning samt en överenskommelse om barn och unga som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, MITTBUS.

-

Individ- och omsorgsnämnden ger Kommunförbundet uppdraget, att efter samråd
med beredningsgruppen för Socialkola, genomföra mindre justeringar givet att
Socialstyrelsen återkopplar om ett sådant behov.
_____
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa – plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. I handlingsplanen redogör
regeringen för ett antal strategiska områden som kommer att utgöra en grund för arbete
på området under perioden 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen behov av att
särskilt prioritera två målgrupper; barn och unga samt personer med omfattande eller
komplicerad psykiatrisk problematik. Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd riktade till insatser
inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra,
stärka och intensifiera landstingens och kommunernas utvecklingsarbete för personer
med psykisk ohälsa, genom ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum.
Målet med överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och
omsorg, men också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa.
Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 630 miljoner kronor
till de kommuner och landsting som uppfyllt ett antal grundkrav och prestationsmål.
För att överenskommelserna ska få verklig betydelse för medborgarna, för det praktiska
arbetet i kommuner och landsting och för verksamheternas resurser och inriktning, krävs
överenskommelser av både principiell och praktisk karaktär.
För att kommunerna och Landsting i Västernorrlands län ska uppfylla grundkraven till
prestationsmedel enligt överenskommelsen 2013 mellan staten och SKL, krävs en
regional överenskommelse. Kommunförbundet har tagit fram ett förslag till en regional
överenskommelse om samarbete och samordning för kommunerna och Landstinget.
Överenskommelsen och de övergripande rutiner syftar till att tydliggöra gemensamma
mål, ansvars- och resursfördelning. Målet är att den enskilde ska uppleva att bägge
huvudmännens insatser sammantaget bidrar till en bibehållen eller förbättrad
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§ 91 forts
livssituation. Till den regionala överenskommelsen kopplas områdesspecifika
överenskommelser. För närvarande är det överenskommelsen om barn och unga som har
eller riskerar utveckla psykisk ohälsa, MITTBUS, kopplad. För att dessa regionala
överenskommelser ska godkännas av Socialstyrelsen som uppfyllda grundkrav, ska dessa
vara antagna av berörda nämnder hos båda huvudmän. Dessa överenskommelser ska vara
inrapporterade till Socialstyrelsen för förhandsbedömning senast 1 september 2013 och
för slutgiltig bedömning för godkännande senast 1 november 2013. Inrapportering sker
av socialförvaltningen genom verksamhetchef Ann-Katrin Lundin.
Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden:
- att ställa sig bakom de föreslagna överenskommelserna och uppdrar till
Kommunförbundet att teckna en regional överenskommelse om samarbete och
samordning samt en överenskommelse om barn och unga som har eller riskerar
utveckla psykisk ohälsa, MITTBUS.
 att ge Kommunförbundet uppdraget att efter samråd med beredningsgruppen för
Socialkola genomföra mindre justeringar givet att Socialstyrelsen återkopplar om
ett sådant behov.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-05-29.
Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och Landstinget i
Västernorrlands län för att den enskilde ska få sina behov av hälso-och sjukvård och
socialtjänst tillgodosedda.
Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och Landstinget
Västernorrland för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa,
MITTBUS.
_____
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§ 92

ION 39/2013 (2.12)

Tillsyn restauranger
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs rapporterna om tillsyn restauranger till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Tillsyn av restauranger i kommunen har genomförts enligt följande:
2013-05-11 alkoholhandläggare Olle Widerberg och Monica Ivarsdotter tillsammans med
polisinspektör Kenneth Bergström, miljöinspektör Maria Söderlund, brandinspektör
Göran Olsson och skattehandläggare Mona Beijerskog
Hotell Hallstaberget – ingen anmärkning
Bowlinghallen, Sollefteå – ingen anmärkning
2013-05-17 alkoholhandläggare Olle Widerberg och Monica Ivarsdotter tillsammans med
polisinspektör Kenneth Bergström, Mona Beijerskog och Malin Söderholm, Skatteverket.
Corner House, Junsele – ingen anmärkning
Flintabaren, Näsåker – alkoholfritt vin saknades
Khun Nok Thai Food, Junsele – ingen anmärkning
Bowlinghallen, Junsele – ingen anmärkning
2013-05-29 alkoholhandläggare Monica Ivarsdotter tillsammans med miljöinspektör Sara
Westberg
Nämforsens Gästgiveri i Näsåker AB – ny tillsyn 2013-06-19
Beslutsunderlag
Tillsynsrapporter 2013-05-31, 2013-05-29, 2013-05-16, 2013-05-11
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§ 93

ION 16/2013 (4.3)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-05-31
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning per
2013-05-31 samt förvaltningens förslag till åtgärder.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar, som ett led i internkontrollen, verksamheten och ekonomin vid
varje nämndssammanträde samt lämnar vid behov förslag på åtgärder till nödvändiga
förändringar.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning per
2013-05-31 samt förvaltningens förslag till åtgärder.
Förvaltningsekonom Leif Kårén redovisar vid morgoninformationen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-06-13
Verksamhetsuppföljning maj 2013
Ekonomiredovisning
Statistik försörjningsstöd
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§ 94

ION 41/2013 (10.7)

Delgivning utvärdering jämställdhetsarbetet 2012
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs utvärdering jämställdhetsarbetet 2012 till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Jämställdhetsarbetet utvärderas utifrån varje förvaltnings enskilda jämställdhetsplan.
Enligt 3 kap. § 13 diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan
för sitt jämställdhetsarbete och den ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 3 kap.
4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som
arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.
Utvärderingen av 2012 års jämställdhetsarbete ska därför också innehålla en beskrivning
av hur jämställdhetsintegrering används i verksamheten.
Förklaring till strukturen i den skriftliga sammanställningen av aktiviteter 2012 görs
under rubrikerna: Mål, Åtgärder enligt plan, Resultat och Förbättringsområden. Under
punkten Åtgärder enligt plan finns de åtgärder, som är inskrivna i individ- och
omsorgsnämndens verksamheters jämställdhetsplan numrerade. Under punkterna Resultat
och Förbättringsområden finns redovisningen för respektive åtgärd i samma
nummerordning.
I stort fungerar arbetet tillfredsställande i förhållande till upprättad jämställdhetsplan.
Individ- och omsorgsnämndens verksamheter verkar inom ett område där antalet
kvinnliga medarbetare dominerar. Ambitionen är att verka för en jämnar könsfördelning,
samtidigt som man måste vara medveten om att detta påverkas av mer
samhällsövergripande processer, som är svåra att förändra på lokal nivå.
I kommunen genomförd lönekartläggning, hösten 2011, framkom en lönebild för
socialsekreterare som pekar mot en s.k. snedsits i jämförelse med jämförbara yrken. En
handlingsplan genomförs nu för att detta ska justeras. Kommunen har tre år på sig att
åstadkomma denna justering.
Beslutsunderlag
Utvärdering 2013-05-15
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§ 95

ION 18/2013 (8.4)

Uppföljning familjerådgivning
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs rapporten uppföljning familjerådgivning till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunen är enligt lag skyldig att tillhandahålla familjerådgivning. Att föräldrar i
konflikt får möjlighet till stöd är att betrakta som positivt ur barnens perspektiv då det kan
leda till lägre konfliktnivå mellan föräldrarna.
ION har fattat beslutet att det inte finns utrymme för kostnadsökning med 200 tkr i
innevarande budget men att uppföljning skulle göras efter första delårsbokslut.
Förvaltningens bedömning är att kostnadsutvecklingen inte medger någon ändring av
tidigare fattat beslut. Behovet av en utökad familjerådgivning bör som tidigare beaktas i
nämndens planering inför verksamhetsår 2014.
Den kommunala delen av rådgivningen motsvarar enligt avtalet med Vårsta Diakoni ca
20 timmar per vecka, d v s halvtidstjänst. Avtalet gäller t o m 2014-12-31 med möjlighet
till ett års förlängning och kommunen betalade 443 330 kr för 2012. Vårsta Diakonigård
ansvarar för att personalen har nödvändig kompetens och utbildning samt får adekvat
handledning och fortbildning. Vidare ansvarar Vårsta Diakonigård för att tillhandahålla
lämplig lokal med nödvändig utrustning.
Samtalen genomförs av två familjerådgivare som använder lokalen olika tider under
veckan. I kontakter med ansvariga har framkommit att efterfrågan på samtal har ökat i
Sollefteå. 2010 hade familjerådgivningen 344 genomförda samtal och 2011 genomfördes
511 samtal. Enligt verksamhetsberättelse från familjerådgivningen för 2012 genomfördes
583 samtal under året. Till detta kommer rådgivande samtal per telefon. Enligt ansvariga
för verksamhetens bedömning bör inte antalet besök överstiga 400 på årsbasis för att
lyckas bibehålla kvalitet i verksamheten och medarbetares kraft.
Tidigare har halvtidstjänst uppfattats motsvara behovet. Ansvariga för verksamheten
menar att det finns anledning att utöka mottagningens verksamhet då antalet samtal varit
högre såväl 2011 som 2012. Det skulle medföra att familjerådgivningen kan ha
mottagningen öppen samtliga dagar i veckan. Kommunens delansvar skulle öka från 50 %
till 70 % vilket motsvarar en ökad kostnad med ca 200 tkr till en årskostnad på ca 650 tkr
(tillkommer årlig uppräkning med arbetskostnadsindex, 1,8 % från kvartal 2).
Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-05-29
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§ 96

ION 8/2013 (1.6)

Uppföljning samverkan IFO (Individ- och familjeomsorg) och
AME
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs rapporten uppföljning samverkan IFO och AME till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Samverkansklimatet mellan verksamheterna rapporteras vara gott. Enheten för
ekonomiskt bistånd och AME har haft gemensamma planeringsdagar där enheterna haft
egen planering dag 1 och gemensamt ”öppet forum” dag 2.
Det har framkommit behov av att utveckla beredningsgrupp för gemensamma ärenden
samt att uppdatera mallar och inskrivningsrutiner. Ett viktigt utvecklingsområde är att
tydliggöra hur kontakterna med arbetsförmedlingen ska se ut framåt liksom en uttalad
önskan att AF är representerade på Nipan på bestämda tider för att stärka
trepartssamverkan.
Resultatuppföljning enligt handlingsplan
IFO:
Antal nyansökningar, försörjningsstöd 2013-01-01 – 2013-04-02
Antal nya sökande som tidigare haft insats AME
Antal pågående insats AME april 2013
Antal avslutade insats AME

80
9
21
I slutet av året

IFO har fortsatt behov av att säkra uppgifter och utdrag ur verksamhetssystemet
Procapita. Utvecklingsarbete med leverantören Enator pågår.
AME:
Hur många går vidare till egen försörjning

I slutet av året

AME är på väg att arbeta fram ett system för att kunna leverera säker uppföljning.
Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-05-29
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§ 97

ION 13/2013 (2.2)

Muntliga informationer
Gert beskriver innehållet i utbildning ”Ledarskap för Resultat i socialtjänsten”, som nio
medarbetare inom förvaltningsledning och stödfunktioner ska genomföra i sex
utbildningstillfällen med start i höst. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL ordnar
utbildningen. Från länet deltar, förutom Sollefteå, Kramfors, Örnsköldsvik, Ånge, Timrå
kommuner. Kommunförbundet Västernorrland delfinansierar utbildningen med
strukturfondsmedel.
Arbetet/uppdraget inom socialtjänsten är föränderligt med ökade/andra krav, ändrade
strukturer i utförande, verksamhet i både egen och annans regi och anlitande/samarbete
med privata aktörer. Det behövs varierande och finns behov av nya kompetenser.
Deltagarna gör ett eget utvecklingsarbete under utbildningen, som är klar nästa sommar.
Översiktligt innehåll: utvecklingsarbete, tema och mål samt ledningsfunktion.
Avrapportering sker till kommunledning och nämnd.
Mer information på www.skl.se – leda för resultat

Mia redovisar ändring i socialtjänstlagen gällande fr.o.m. 2013-07-01.

Mia redogör för arbetsmiljösituationen inom individ- och familjeomsorg, IFO. Enhetschef
vuxen/LSS har begärt föräldraledigt från september, enhetschef barn-unga-familj har sagt
upp sig och nyanställning enhetschef i augusti. Barn-unga-familj har två
långtidssjukskrivningar och IFO har flera vakanser.
Mia återkommer om lösning.
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ION 2/2013 (2.2)
ION 55/2013 (1.3)

Delgivningar/skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs delgivningar och skriftliga informationer till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Med stöd av delegering beslutar förvaltningschef Gert Persson 2013-05-31 att anställa
Ylva Näsström, som nämndsekreterare i socialförvaltningen med placering i det
övergripande förvaltningskontoret fr.o.m. 2013-06-03.

Ordförande beslutar 2013-06-13 att utse Lars Edin, kommunarkivarie som
personuppgiftsombud för individ- och omsorgsnämndens räkning.
Anmälan tillsammans med beslutet skickas till Datainspektionen.

Beslut 2013-04-29 § 36 i kommunfullmäktige; handikappolitiskt program fastställt 2004
upphör, fortsatt arbete bedrivs enligt måldokument, handikapprådet deltar i utformning av
ny handlingsplan.

Beslut i kommunfullmäktige 2013-05-27 § 64 verksamhetsuppföljning 2013-03-31;
uppdrag till samtliga nämnder att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års
budget

Ändring i socialtjänstlagen gällande fr.o.m. 2013-07-01; 4 kap 1 § basbelopp, särskilda
beräkningsregeln, begäran om deltagande i anvisad praktik.
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