Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-09-13

Sammanträdesdatum

Datum

2012-09-13

Tid

Kl. 14.00 – 15.30

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Karin Westerberg, verksamhetschef IFO
Mattias Norlander, socialsekreterare
Christine Fahlén, socialsekreterare
Lena Berglund, socialsekreterare
Lena Sundelin Sillberg, familjehemssekreterare §152
Jerker Forslund, socialsekreterare § 152
Jan Lundberg, tf enhetschef ekonomi § 152

Plats och tid
för justering

Underskrifter

1 (10)

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-09-18

Sekreterare ...............................................................
Maivor Åström

§§ 142 - 153

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

...............................................................
Cecilia Borgh

BEVIS OM JUSTERING
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.
Myndighet

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-13

Anslaget

sätts upp 2012-09-18

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

.................................................................................... /Maivor Åström

Justerarnas signatur

tas ner 2012-10-10

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-09-13
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Sammanträdesdatum

Närvaro- och omröstningslista
Namn

När-varo

Tjg.
ers.
ers.

Reservation
§
149

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
§

Ja

Nej

1
1
1
1
1

X

1

X

1

X

1

X

1
1
1
1
1
1

X

X

Utdragsbestyrkande

justerare
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Dagordning, forts.

Paragraf

Sida

142-148

6-17

Yttrande över motion om att utreda förutsättningarna för att
tillämpa lagen om valfrihet inom äldre- och
handikappomsorgen i Sollefteå

149

12-13

2.

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-08-31

150

14

3.

Tertialbokslut 2012-08-31

151

15

4.

Muntliga informationer

152

16-17

5.

Delgivningar/skriftliga informationer

153

18

Sekretessärenden
Gemensamma ärenden
1.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-09-13

§ 149
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/116/2009 (19.4)

Yttrande över motion om att utreda förutsättningarna för att tillämpa
lagen om valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen i Sollefteå
Individ och omsorgsnämndens beslut
Nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inte tillämpa lagen
om valfrihet (LOV) i kommunens individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg.
Reservationer
Birgitta Häggkvist (VISKB), Ingbritt Hedin (C), Cecilia Borgh (M),
Birgit Vesterlund (M)
_____
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-22 att bifalla en motion om att utreda
förutsättningarna för att tillämpa lagen om valfrihet inom äldre- och handikappområdet. I
beslutet att genomföra utredningen uppdrogs åt berörda fackförvaltningar att genomföra
utredningen i samverkan.
Under 2008 – 2010 har Socialstyrelsen fördelat medel till kommuner för att utreda,
förbereda och utveckla valfrihetssystem för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Sollefteå kommun har tilldelats 500 tkr för att förbereda och utveckla valfrihetssystem.
Kommunen ska senast den 31 december 2012 meddela Socialstyrelsen om sitt beslut att
införa valfrihetssystem eller inte. Regeringen överväger tvingande lagstiftning om inte
alla kommuner beslutat om valfrihet för den enskilde i enlighet med lagen om
valfrihetssystem senast år 2014.
Vård- och äldrenämnden beslutade 2012-06-13 att föreslå kommunfullmäktiga att inte
införa lagen om valfrihet i Sollefteå kommuns äldreomsorg.
Det måste finnas flera verksamheter/tjänster av samma slag och dessa måste ha en viss
storlek för att det ska vara möjligt för brukare och klienter att välja mellan flera alternativ.
Verksamheten/tjänsten måste ha en viss ekonomisk volym för att den ska vara intressant
för en extern aktör. Ett införande av LOV inom individ- och familjeomsorgen samt
handikappomsorgen förutsätter därför att kommunen har en viss storlek, helst över 50 000
invånare, eller att flera mindre kommuner samarbetar kring vissa verksamheter/tjänster.
I dag finns det av ovan nämnda skäl inte förutsättningar att införa LOV inom individ och
familjeomsorgen samt handikappomsorgen i Sollefteå kommun
Förslag till beslut
Individ och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att inte tillämpa
lagen om valfrihet (LOV) i kommunens individ och familjeomsorg samt
handikappomsorg.
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

§ 149 forts.
Cecilia Borgh (M) stödjer motionen och föreslår att lagen om valfrihet ska tillämpas.
Thomas Tejle (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag att förutsättningar för tillämpning
av lagen om valfrihet inte kan tillämpas inom individ- och familjeomsorgen och
handikappomsorgen.
Yrkanden
1. Förvaltningens förslag med bifall av Thomas Tejle (V) att inte tillämpa lagen om
valfrihet, LOV inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen.
2. Cecilia Borghs (M) förslag att tillämpa lagen om valfrihet, LOV.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att individ- och
omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att inte tillämpa lagen om valfrihet, LOV inom individ- och
familjeomsorgen och handikappomsorgen.
Birgitta Häggkvist (VISKB), Ingbritt Hedin (C), Cecilia Borgh (M), Birgit Vesterlund
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Borghs (M) förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-08-29
Protokollsutdrag 2010-02-22 § 9 kommunfullmäktige
_____
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Sammanträdesdatum

Dnr ION/15/2012 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-08-31
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-08-31.
_____
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar, som ett led i internkontrollen, verksamheten och ekonomi vid
varje nämndssammanträde samt lämnar vid behov förslag på åtgärder till nödvändiga
förändringar.
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-08-31.
Beslutsunderlag
Ekonomiredovisning
Uppföljning per 2012-08-31
Statistik ekonomiskt bistånd
_____

Justerarnas signatur
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2012-09-13
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/15/2012 (4.11)

Tertialbokslut 2012-08-31
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2012 med prognos.
Nämnden reviderar beslutad åtgärdsplan, samt uppmanar förvaltningen vidta åtgärder
utifrån densamma.
_____
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Tertialrapport för perioden 2012-01-01 - - 08-31. En redovisning av genomförd
verksamhet och ekonomiskt utfall för perioden samt en prognos till årets slut.
Åtgärdsplanen revideras.
Rapportering lämnas enligt av kommunfullmäktige beslutad arbetsordning.
Förvaltningen bedömer att verksamheten i allt väsentligt fullföljts enligt nämndens beslut
och enligt gällande lagar och förordningar. Ekonomiskt kommer inte verksamheten att
kunna genomföras inom tilldelad ram. Orsaken till detta finns att finna främst inom
ekonomiskt bistånd, institutionsplaceringar och personlig assistans.
Prognosen för helåret uppskattas till -8,256 miljoner.
Förvaltningen bedömer att åtgärdslistan från 2012-06-14 bör revideras utifrån följande;
• I arbetet med att sammanföra Individ- och omsorg och Vård- och äldre
förvaltningarna inbakas indragningen av befattning på förvaltningskontoret.
• På grund av volymminskningar samt verksamhetsförändringar inom daglig
verksamhet föreslås indragning av befattningar.
• Utifrån planerad omorganisation samt genomförd översyn föreslås delegationen
återlämnas avseende IFOs tjänstetillsättningar
Förvaltningens förslag till beslut
Individ och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2012 med prognos.
Nämnden reviderar beslutad åtgärdsplan, samt uppmanar förvaltningen vidta åtgärder
utifrån densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-09-11
Tertialrapport 2 2012 med ekonomifakta
Åtgärdslista reviderad 2012-09-13
_____
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Sammanträdesdatum

Dnr/5/2012 (2.2)
62/2012 (1.6)

Muntliga informationer
Jour- och familjehem
Familjehemssekreterare Lena Sundelin Sillberg informerar om samarbete och avtal med
familje- och jourhem.
Två jourhemsplatser delas med Kramfors kommun, där tillgängligheten är dygnet runt
förutom två veckors semester per år. Jourhemsplacering kan vara upp till fyra månader
och förlängas med nämndsbeslut. Avtalslängden är två år. Handläggare från Kramfors
och Sollefteå handleder jourhemmen en gång per månad.
Lena rekryterar och handleder familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
Familjehemssekreterarna i länet träffas 3 - 4 gånger per år. FoU anordnar utbildning en
gång per år. Planer finns för att inrätta jour- och familjehemspool i länet.
Samarbetet med AME
Tf enhetschef ekonomi Jan Lundberg och socialsekreterare ekonomi Jerker Forslund
redovisar dagsläget i samarbetet med arbetsmarknadsenheten, AME. Fyra
socialsekreterare är placerade på Nipan, för att i samverkan med AME stödja klienter i
försörjningsstöd och/eller i anställning. Varje onsdag hålls planeringsforum tillsammans
med AMEs coacher. Arbetsplan Instrument X görs med varje klient, för att hjälpa
klienten hitta lösningar på den egna situationen. Arbetsförmedlingen träffar handläggarna
varannan vecka.
Organisationsöversyn
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Karin Westerberg informerar om
processtart av organisationsöversyn individ- och familjeomsorg, IFO. Grunden i arbetet är
systemteoretiskt utifrån genomförd utbildning och arbetet kommer att pågå under hösten
2012. Nästa steg är att arbeta med hela personalgruppen. Nämnden kommer att få löpande
information.
Vita Villan
Gert meddelar att samtalen med Kramfors kommun om att erbjuda behandlingsplatser på
Vita Villan fortsätter.
Personliga Ombud
Gert meddelar att plan för samarbete med Kramfors kommun har upprättats. Kramfors
kommun tar inriktningsbeslut i oktober och samarbetet startar 2013-01-01. Personliga
ombud är ett frivilligt åtagande som uppbär statsbidrag.
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§ 152 forts.
Arbetsresor daglig verksamhet
Verksamhetschef handikappomsorgen Ann-Katrin Lundin redogör för läget med resor till
och från daglig verksamhet. Sollefteå kommun saknar idag arbetsresor som form i
färdtjänstreglementet. Vård- och äldreförvaltningen har arbetat fram ett förslag med
beskrivning färdtjänstresa daglig verksamhet och förslag till ny taxa. För att jämföra
kostnaderna: Kollektivtrafiken har kostnadsandel 1,0, färdtjänst 1,5 och arbetsresor
föreslås kosta 1,25.
Förslag till ny taxa fastställs i kommunfullmäktige. Därefter lämnas förslaget till individoch omsorgsnämnden för ställningstagande.
_____
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§ 153

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs information och delgivningar till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Sammanställning av Folkhälsofrämjande projekt finansierade genom statsbidrag i
Västernorrland 2006 – 2010.
Beslut 2012-08-14 § 133 i kommunstyrelsen Uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2011.
Beslut 2012-08-21 § 115 i kommunstyrelsens arbetsutskott om ekonomisk uppföljning av
individ- och omsorgsnämnden.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

