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Datum

2012-10-08

Tid

Kl. 14.00 – 15.30

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
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Gert Persson, förvaltningschef
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Närvaro- och omröstningslista
Namn

När-varo

Tjg.
ers.
ers.

Omröstningar
§

§
Ja

Ledamöter
Linnéa Stenklyft (S)
Lennart Önblad (S)
Katrin Tjärnberg (S)
Marie-L Andersson (S)
Thomas Tejle (V)
Birgitta Häggkvist (VI)
Ingbritt Hedin (C)
Cecilia Borgh (M)
Kerstin Franzén (M)
Ersättare
Morgan Nordin (S)
Kerstin Jedborn (S)
Per-Olov Girhagen (S)
Micael Melander (S)
Birgitta Lind (V)
Ylva Bergstedt-J (MP)
Thord Carlsson (KD)
Ewa Palmberg (FP)
Birgit Vesterlund (M)

Justerarnas signatur

Anteckningar
Nej

1
1
1
1
1
1
1
1
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X

1
1
1
1
1
1

X
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Sammanträdesdatum

Dnr /ION/74/2012 (8.7)

Handlingsprogram för våld i nära relationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Förslag till Handlingsprogram för våld i nära relationer återremitteras för förtydligande.
______
Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar förslag till handlingsprogram frö våld i nära relationer för
fastställelse av individ- och omsorgsnämnden. Nämnden har sedan tidigare beslutat att
aktivt utveckla och förbättra arbetet med våld i nära relationer inom det egna
ansvarsområdet.
Som ett led i detta arbete har det tidigare dokumentet IFO – Handlingsplan Kvinnofrid
omarbetats och uppdaterats för att bättre passa aktuell lagstiftning och aktuella
målgrupper/metoder.
Den nya viljeförklaringen Handlingsprogram för våld i nära relationer tydliggör krav på
förvaltningen för att leva upp till den ambition som finns. Nämnden tillhandahåller
förvaltningen de resurser som krävs för att klara uppdraget.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer Handlingsprogram för våld i nära relationer att
gälla inom individ- och omsorgsnämndens område.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-10-08
Förslag till Handlingsprogram för våld i nära relationer
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-10-08
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/71/2012 (7.2)

Avtal hemsjukvård - övertagande och skatteväxling
Individ- och omsorgsnämndens beslut
1.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtal om
övertagande av hemsjukvård mellan landstinget Västernorrland och kommunerna i
Västernorrlands län

2.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige hemställa, tillsammans med
länets övriga kommuner och landstinget Västernorrland, till finansdepartementet att
de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2004:81) om
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för kommunerna och
sänks med 0,30 procentenheter för landstinget från och med 1 januari 2014.
_____
Ärendebeskrivning
Landstinget Västernorrland och länets sju kommuner har bedrivit ett gemensamt projekt
under 2011/2012 som haft till uppdrag att utreda förutsättningarna för en överföring av
hemsjukvården från landstinget till kommuner.
Projektets förslag till lösningar har formaliserats i ett avtal.
Avtalet omfattar kommunernas övertagande av hemsjukvård från landstinget för hälsooch sjukvårdsinsatser i ordinärt boende och boende med särskild service enligt LSS samt
kostnadsansvar för hjälpmedel och förbrukningsmaterial.
Avtalet klargör dessutom ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsinsatser mellan
landstinget och kommuner samt ekonomiska villkor, med tillhörande
personalövertagande, för ett övertagande.
Av avtalet framgår även att skatteväxling sker 1 januari 2014 och att
verksamhetsövertagande sker 3 februari 2014.
Projektet har under hela utrednings- och avtalsarbetet fört en löpande dialog med olika
grupperingar av medarbetare, chefer, fackliga representanter och politiker i berörda
organisationer. Ett antal avstämningar har även genomförts mellan chefer och politiker i
berörda organisationer för att säkerställa konsensus kring lösningar och avtal.

Förslag till beslut
1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna avtal om övertagande
av hemsjukvård mellan landstinget Västernorrland och kommunerna i Västernorrlands
län,
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige hemställa, tillsammans med
länets övriga kommuner och landstinget Västernorrland, till finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen (2004:81) om kommunalekonomisk
utjämning höjs med 0,30 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,30
procentenheter för landstinget från och med 1 januari 2014.
Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum

§ 163 forts.
Beslutsunderlag
Avtal
Bilaga 1 Innehåll och ansvarsgränser för hemsjukvård, ekonomiska villkor vid överföring
Bilaga 2 Hantering vid övertagande av personal
Bilaga 3 Uppföljning/utvärdering av hemsjukvård och kommunernas övertagande
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-10-08
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/65/2012 (8)

REMISS – Nya påföljder SOU 2012:34
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden fastställer förslag till yttrande 2012-10-02 över remiss Nya påföljder SOU
2012:34 som sitt eget och lämnar det till kommunstyrelsen med förslaget att yttrandet
antas och skickas till Justitiedepartementet.
_____
Ärendebeskrivning
Sollefteå kommun är inbjuden att lämna synpunkter över Nya påföljder SOU 2012:34.
Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat utredningen på underremiss till individ- och
omsorgsnämnden. Utredningen tydliggör ambitionen att införa ett nytt påföljdssystem vid
brott, där kommuner kommer att få utökade uppdrag.
Det finns en ambition att förstärka arbetet med att bryta fortsatt kriminalitet med olika
former av tilläggssanktioner. Ambitionen förtydligas bland annat genom
tilläggssanktionernas koppling till fängelsestraff, men även genom ett allt mer tydligt krav
på preciserat innehåll och att påföljderna fullföljs. I förvaltningens yttrande framgår att
den kostnadsdrivande effekten för kommuner som utredningens förslag innebär, måste
belysas och att kommuner bör ersättas ekonomiskt för att genomföra sitt uppdrag i det
nya påföljdssystemet. De förslag som finns i utredningen kommer att medföra ökat
ansvar, utökad verksamhet och med detta ökade kostnader för kommunerna.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer yttrande 2012-10-02, SOU 2012:34 Nya
påföljder som sitt eget och lämnar det till kommunstyrelsen med förslaget att yttrandet
antas och skickas till Justitiedepartementet.
Beslutsunderlag
Remiss Nya påföljder SOU 2012:34
Förslag till yttrande 2012-10-02
_____

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-10-08

§ 165

Sammanträdesdatum

Dnr ION/15/2012 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-09-30
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning och redovisning av
ekonomiskt bistånd per 2012-09-30, som läggs till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Gert Persson redovisar verksamhet och ekonomi per 2012-09-30, som
ett led i internkontrollen. Förvaltningen lämnar vid behov förslag på åtgärder till
nödvändiga förändringar.
Beslutsunderlag
Ekonomiredovisning
Uppföljning per 2012-09-30
_____

Justerarnas signatur
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/48/2012 (1.6)

Revidering av mål 2012
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden fastställer reviderade verksamhetsmål 2012.
_____
Ärendebeskrivning
Vid individ- och omsorgsnämndens planeringsdag 2012-09-26 genomlystes nämndens
verksamhetsmål för verksamhetsåret 2012. Vid genomlysningen ströks två par mål samt
ytterligare mål omformulerades. Arbetet resulterade i en reviderad lista med
verksamhetsmål 2012 för individ- och omsorgsnämnden.
Den huvudsakliga orsaken till åtgärden var anpassning till den ekonomiska situationen
och arbetet med budget i balans.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer reviderade verksamhetsmål 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-10-05
Verksamhetsmål 2012 – Individ- och omsorgsnämnden
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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2012-10-08
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Sammanträdesdatum

§ 167

Dnr/ION/72/2012 (1.6)

Sammanträdesplan 2013
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplan 2013.
Sammanträdesplan
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_____
Ärendebeskrivning
Förslaget är lagt tillsammans med vård- och äldreförvaltningen inför ny förvaltning 2013
och har tagit hänsyn till redovisning till kommunstyrelseförvaltningens budgetberedning,
delårsbokslut och verksamhetsplan. Övriga ärenden får antas ha så pass lång remisstiden,
att yttranden kan lämnas i god tid efter beslut i nämnden. Arbetsutskotten i respektive
nämnd föreslås starta tillsammans med gemensamma informationer och ärenden, för att
sedan fortsätta med nämndsspecifika ärenden var för sig.
Underlag för bedömning
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Förvaltningens förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer sammanträdesplan 2013 för nämnd och
arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-09-21
Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-10-08

§ 168

12 (14)

Sammanträdesdatum

Dnr/ION/37/2012 (1.7)

Namn på den gemensamma förvaltningen för vård- och
äldreförvaltningen och individ- och omsorgsförvaltningen
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet återremitteras för samråd med vård- och äldrenämndens presidium.
_____
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-12 § 99 att inrätta en gemensam förvaltning för
individ- och omsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden. Kommunstyrelsen fattade
inget beslut om namn på den nya förvaltningen.
Den gemensamma förvaltningen har i huvudsak ansvar för kommunens åtagande på
socialtjänstområdet. Det är därför naturligt att den gemensamma förvaltningen benämns
socialförvaltningen.
Thord Carlsson (KD) uttrycker önskemål om att benämningen ”omsorg” eller ”vård”
framgår i förvaltningsnamnet, för att visa att den verksamheten ingår, både inom
funktionsstöd och inom äldreomsorg.
Nämndens presidium tar med sig frågeställningen till vård- och äldrenämndens presidium.
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att den gemensamma förvaltningen för individ- och
omsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden benämns socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-09-26
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-10-08

§ 169

13 (14)

Sammanträdesdatum

Dnr/ION/5/2012 (2.2)

Muntliga informationer
Personliga ombud
Lena Zeidlitz-Wallin och Mona Sjöberg informerar om sitt arbete som personliga ombud,
som startade 2011 och sedan dess haft ca 100 klienter. Uppdragen kan vara två – sex per
person med kontakttid från två veckor till flera år.
De personliga ombuden bistår klienten i kontakter med olika myndigheter; socialtjänsten,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, psykiatrin, hälsocentralen etc. Klienten har rätt
till vård, stöd, rehabilitering, sysselsättning och arbete utifrån behov, förutsättningar och
lagliga rättigheter.
De personliga ombuden är inte en myndighet, varför de inte fattar beslut om insatser,
ansvarar för att huvudmän samordnar och ger insatser eller ger behandling/vård.
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg, verksamhetschef handikappomsorgen och
representanter från psykiatrin, Försäkringskassan, habiliteringen, Arbetsförmedlingen och
RSMH bildar ledningsgrupp, som identifierar brister i t.ex. gemensam helhetssyn,
samordning och bemötande.
Mona redovisar en fallbeskrivning utarbetad tillsammans med klienten.
Vår Värdegrund
Verksamhetsutvecklare Ewa Sundström redovisar arbetet med Vår Värdegrund.
Uppdraget startade i slutet av 2010 med bildande av styrgrupp och referensgrupp.
Referensgruppen har arbetat i förvaltningens alla verksamheter sedan maj 2011 och
sammanställt en värdegrund indelad i fyra värdeord (kvalitet, trygghet, engagemang,
inflytande) med underliggande förklaringar.
Vår Värdegrund vänder sig till alla i verksamheten; anställda, brukare, anhöriga. Arbetet
fortsätter med förankrings- och planeringsarbete i individ- och familjeomsorg,
handikappomsorg och förvaltningsledning. Vår Värdegrund ska vara en stående punkt på
arbetsplatsträffar.
Arbetsmaterial/diskussionsunderlag och tavla med Vår Värdegrund ska finnas på varje
arbetsplats. Alla anställda skriver under en handling att de ställer sig bakom Vår
Värdegrund. Plastkort med Vår Värdegrund delas ut till samtliga anställda. Anställda,
brukare och anhöriga kan ta del av Vår Värdegrund i broschyr och på hemsidan. Kick-off
anordnas den 24 och 25 oktober med föreläsare Egon Rommedahl.
_____
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§ 170

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs informationerna till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Beslut 2012-09-11 § 153 i kommunstyrelsen om reviderad sammanträdesplan 2013.
Informations- och prognosbrev 2012-09-13 från Migrationsverket mfl prognos
kommunmottagande flyktingar och asylsökande
Information 2012-09-24 från Socialstyrelsen om testinsamling, arbetsfrämjande insatser
m.m.
Kallelse 2012-10-02 från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, PwC till
kommunrevisorernas träff ansvarsutövande 2012.
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