Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-14

Datum

2012-04-15

Tid

Kl. 14.00 – 17.00

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Karin Westerberg, verksamhetschef IFO
Mattias Axelsson, förvaltningsekonom

Plats och tid
för justering

Underskrifter

1 (17)

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-05-14

Sekreterare ............................................................... §§ 83, 93,94,100
Maivor Åström
Ordförande ...............................................................
Linnéa Stenklyft
Justerare

...............................................................
Thord Carlsson

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

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-14

Anslaget § 83,93,94,100

sätts upp 2012-05-14

tas ner 2012-06-05

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

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

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-14

Datum

2012-04-15

Tid
Ajournering

Kl. 14.00 – 17.00
Kl. 14.45 – 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 Axelsson, förvaltningsekonom
Örjan Abrahamsson, förvaltningschef KUFF § 101
Eva Lohmann, riksdagsledamot § 101

Plats och tid
för justering

Underskrifter

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-05-24

§§ 84-92, 95-99,
Sekreterare ............................................................... 101-102
Maivor Åström
Ordförande ...............................................................
Linnéa Stenklyft
Justerare

...............................................................
Thord Carlsson

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

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-14

Anslaget 83-92,95- sätts upp 2012-05-24

tas ner 2012-06-15

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

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

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Individ- och omsorgsnämnden

2012-05-14

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 Höglund (FP)
Birgit Vesterlund (M)

Justerarnas signatur

Anteckningar
Nej

1
1
1

Jäv § 83

1
1

Frånvaro § 90-98,100

1
1

Tjg § 83, 90-98,100

1
1

X

1

X

1

X

justerare

-

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dagordning, forts.

Paragraf

Sida

83-89

6-13

Sekretessärenden
Gemensamma ärenden
1.

Återkallande av serveringstillstånd Hembygdsgården, Junsele

90

14

2.

Riktlinjer för alkoholservering

91

15

3.

Riktlinje Vuxen

92

16

4.

Utvecklingsmedel till kvalitetsutveckling i socialtjänstens
arbete med våld i nära relationer

93

17

Yttrande utifrån inspektion psykosociala arbetsmiljön på individoch familjeomsorgen (AMV 2010/45943, INH 2011/7155)

94

18

6.

Vakanser och tillsättande av tjänster

95

19

7.

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-04-30

96

20

8.

Åtgärdsplan 2013

97

21

9.

Tertialbokslut 2012-04-30

98

22

99

23

11. REMISS Motion uppsägning av avtal med Migrationsverket

100

24

12. Muntliga informationer

101

25

13. Delgivningar/skriftliga informationer

102

26

5.

10. REMISS Gemensam förvaltning för individ- och
omsorgsnämnden och vård- och äldrenämnden

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 90

PROTOKOLL

5 (17)

Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr 3/1996 (702)

Återkallande av serveringstillstånd Hembygdsgården, Junsele
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Stadigvarande serveringstillstånd för Ann-Christin Edlund, org nr 660510-7843, avseende
serveringsställe Hembygdsgården, Junsele återkallas enligt 9 kap 18 § 1 p alkohollagen
med anledning av att verksamheten har upphört.
_____
Ärendebeskrivning
Återkallande av serveringstillstånd jämlikt 9 kap 18 § 1 p alkohollagen i samband med att
tillståndet inte längre utnyttjas.
Ann-Christin Edlund, org nr 660510-7843, har upphört med verksamheten på
serveringsstället Hembygdsgården, Junsele. I 9 kap 18 § 1 p alkohollagen framgår att
kommunen ska återkalla serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas.
Förslag till beslut
Jämlikt 9 kap 18 § 1 p alkohollagen återkalla stadigvarande serveringstillstånd, Dnr
3/96 702, för Ann-Christin Edlund, org nr 660510-7843, avseende serveringsställe
Hembygdsgården, Junsele, med anledning av att verksamheten har upphört.
Beslutsunderlag
Utredning 2012-04-12
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 91

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/43/2012 (2.12)

Riktlinjer för alkoholservering
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Förvaltningen uppdras lämna förslag till nya riktlinjer för alkoholservering för
fastställelse i kommunfullmäktige senast 2012-11-26.
_____
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny alkohollag (2010:1622) och därmed krav på nya kommunala
riktlinjer för alkoholservering föreslår alkoholhandläggare Olle Widerberg att uppdrag
ges att ta fram nya riktlinjer för fastställelse i kommunfullmäktige senast november 2012.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande 2012-05-02
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 92

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/44/2012 (1.8)

Riktlinje Vuxen
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer Riktlinje Vuxen att gälla inom individ- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde.
_____
Ärendebeskrivning
Individ- och omsorgsnämnden fastställde 2010-08-26 riktlinje Vuxen.
Som en del i att hålla den struktur som ska gälla för individ- och familjeomsorgens arbete
uppdaterat och aktuellt i förhållande till lagar och gällande praxis kommer fastställda
riktlinjer med visst intervall att uppdateras och redigeras. Detta har nu gjorts med tidigare
fastställd riktlinje Vuxen.
I bifogat dokument finns ändringarna synliggjorda i fet & kursiv stil.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden fastställer Riktlinje Vuxen att gälla inom Individ- och
omsorgsnämndens område.
Beslutsunderlag
Tjänstemannayttrande 2012-05-02
Förslag till uppdaterad riktlinje Vuxen
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 93

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/42/2012 (8.7)

Utvecklingsmedel till kvalitetsutveckling i socialtjänstens arbete
med våld i nära relationer Dnr 12341/2012
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden ansöker hos socialstyrelsen om utvecklingsmedel 450 000
kronor för år 2012, för att genomföra planerat utvecklingsarbete inom området våld i nära
relationer.
_____
Ärendebeskrivning
Individ- och omsorgsnämnden har sedan tidigare genomfört satsning för att utveckla
arbetet inom området våld i nära relationer, delvis finansierat med utvecklingsmedel
beviljade av länsstyrelsen.
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos socialstyrelsen om utvecklingsmedel
450 000 kronor 2012 för att fullfölja planerat utvecklingsarbete. Handikapp- och
äldreomsorgen involveras i det kommande arbetet. I budget framgår beviljade
kostnadstyper; utbildning Procapita, internutbildning, lokalhyra, resor, köpta tjänster
(hyra utrustning, litteratur).
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden ansöker hos socialstyrelsen om utvecklingsmedel 450 000
kronor för år 2012, för att genomföra planerat utvecklingsarbete inom området våld i nära
relationer.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-04-23
Ansökan till Socialstyrelsen
_____

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 94

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/87/2010 (10.7)

Yttrande utifrån inspektion psykosociala arbetsmiljön på individoch familjeomsorgen (AMV 2010/45943, INH 2011/7155)
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden antar yttrande över underrättelse om föreläggande INH
2011/7155 som sitt eget och skickar det till Arbetsmiljöverket.
_____
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket genomförde en uppföljande inspektion av arbetsmiljön på individ- och
familjeomsorgen och noterade då att det fanns brister kvar, då socialsekreterare som
handlägger ärenden rörande LSS fortfarande upplevde en hög arbetsbelastning samt att
arbetsgivaren inte hade tydliggjort för medarbetarna vilka prioriteringar som ska göras i
arbetet när belastningen upplevs hög.
Arbetsmiljöverket meddelade via en skrivelse till Sollefteå kommun, individ- och
familjeomsorgen att de överväger att besluta om ett föreläggande. I samma skrivelse gav
de individ- och familjeomsorgen möjlighet till yttrande över de kraven.
Svarstiden är förlängd till 2012-05-18.
Förvaltningens förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden antar yttrandet som sitt eget och skickar det vidare till
Arbetsmiljöverket innan den 18 maj 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-04-26
Yttrande till Arbetsmiljöverket 2012-05-14
Skrivelse från skyddsombuden
Underrättelse 2012-03-27 från Arbetsmiljöverket
_____

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 95

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/40/2012 (10.1)

Vakanser och tillsättning av tjänster
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs efter genomgång till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Karin Westerberg lämnar information av vakanser 2012-05-14 inom
individ- och familjeomsorgen.
Förvaltningens förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-05-11
Information vakanser 2012-05-11
______

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 96

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr ION/15/2012 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-04-30
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-04-30.
_____
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
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-04-30.
Förvaltningsekonom Mattias Axelsson redovisar verksamhetsuppföljning april 2012.
Beslutsunderlag
Ekonomiredovisning
Uppföljning per 2012-04-30
Statistik ekonomiskt bistånd
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 97

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/15/2012 (4.11)

Åtgärdsplan 2013
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån ärendebeskrivningen utarbeta ett förslag till
åtgärdsplan 2013, för verksamhet inom ram.
_____
Ärendebeskrivning
Ett förslag till åtgärdsplan ska utarbetas, där all icke lagstadgad verksamhet ska granskas.
Syftet med granskningen är att presentera en budget inom den av kommunfullmäktige
anvisade budgetramen.
I förslaget lämnas exempel på verksamhetsförändringar. Ekonomiska konsekvenser av
förändringarna ska visas. Vidare ska varje förslag riskbedömas och konsekvensbestyrkas.
Eventuella alternativkostnader ska anges för varje åtgärd. Exemplen ska presenteras för
budgetberedningen.
I konsekvens med innehållet i de lämnade exemplen på åtgärder måste i ett senare skede
samtliga planer och riktlinjer omarbetas. Detta gäller även verksamhetsplan och
nämndens mål.
Det slutliga förslaget till åtgärdsplan beslutas av individ- och omsorgsnämnden den 7 juni
efter samråd med arbetstagarorganisationerna.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 14.45 – 15.30 för överläggning inför beslut i ärendet.
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utifrån ärendebeskrivningen utarbeta ett reviderat förslag
till åtgärdsplan, där all icke lagstadgad verksamhet ska granskas.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-05-11
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 98

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/15/2012 (4.11)

Tertialbokslut per 2012-04-30
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2012.
________
Ärendebeskrivning
Tertialrapport lämnas för perioden 2012-01-01 - - 04-30, som är en redovisning av
genomförd verksamhet och ekonomiskt utfall för perioden samt en prognos till årets slut.
Rapportering sker 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, personlig assistans och integrationsenheten.
Prognosen för helåret uppskattas till -8,63 miljoner.
Förvaltningens förslag till beslut
Individ och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2012.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-05-14
Fördjupad uppföljning 2012-04-30
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 99

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/37/2012 (1.6)

REMISS Gemensam förvaltning för individ- och omsorgsnämnden och
vård- och äldrenämnden
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden lämnar yttrande, som uppläses och undertecknas av ordförande till
kommunstyrelsen direkt efter dagens sammanträde.
_____
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Gert Persson har till kommunstyrelsen lämnat utredning av
möjligheterna till en gemensam förvaltning för individ- och omsorgsnämnden och vårdoch äldrenämnden.
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar utredningen på remiss till de båda nämnderna och
önskar synpunkter senast 2012-05-14.
Beslutsunderlag
Remiss 2012-04-12
Nämndens yttrande 2012-05-14
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 100

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/38/2012 (8.6)

REMISS Motion uppsägning av avtal med Migrationsverket
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden väljer att avstå yttra sig över motionen om uppsägning av
avtal med Migrationsverket, då nämnden anser det vara en allmänpolitisk fråga.
Nämndens uppdrag är att verkställa kommunfullmäktiges beslut inom de ramar som
anvisas.
______
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna lämnar i motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket
förslaget att Sollefteå kommun avslutar avtalet senast 2012-09-30. I motionen skriver
partiet att samtidigt som kommunen har ökad arbetslöshet tas flyktingar emot, som inte
kan erbjudas arbete/sysselsättning.
Kommunstyrelseförvaltningen remitterar motionen till individ- och omsorgsnämnden för
yttrande senast 2012-05-14.
Beslutsunderlag
Remiss 2012-04-12 från kommunstyrelseförvaltningen
Motion 2012-03-26 från Sverigedemokraterna
_____

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 101

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-05-14

Dnr/ION/5/2012 (2.2)

Muntliga informationer
Uppföljning av samarbetet med arbetsmarknadsenheten, AME
Förvaltningschef kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen, KUFF Örjan Abrahamsson
lämnar tillsammans med Gert Persson en redovisning över verksamheten på
arbetsmarknadsenheten, AME, Reveljen. Förvaltningarna arbetar tillsammans, för att
skapa sysselsättning i form av studier, praktik och arbeten för långtidsarbetslösa. Målet är
att personer ska gå från försörjningsstöd till arbete. Individ- och omsorgsförvaltningen har
fyra socialsekreterare samplacerade på Reveljen.
Målbildsmöte genomfördes 2012-04-26, för att tydliggöra uppdragen. Av 209 hushåll är
80 aktuella i arbetsmarknadspolitiska insatser. In- och utflödet i april var 27 hushåll. En
viktig uppgift är att öka utflödet och minska inflödet. På AME är ca 50 personer anställda
idag. Senast oktober 2012 ska 80 personer, som annars skulle ha uppburit
försörjningsstöd vara anställda.
Samtidigt pågår projekt IVAR = Integration Via Arbete.
Gert har haft ett första möte med socialchefen, Kramfors kommun för samverkan i
uppdraget personliga ombud, gemensam socialjour i Ångermanland och gemensam
familjehemspool i länet/landskapet.
Besök av Eva Lohmann, migrationspolitisk talesperson, socialförsäkringsutskottet
Riksdagsledamot Eva Lohman besöker nämnden för att informera och svara på frågor om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Nämnden har till bl.a. riksdagen skickat en
skrivelse: ” Brister i human mottagning av ensamkommande flyktingbarn”, som lämnas
till Eva.
I år kommer ca 3 100 ensamkommande barn till Sverige och Västernorrland tar år 2012
emot 125 barn. Genomsnittlig handläggningstid är 104 dagar. 67 % beviljas
uppehållstillstånd i första instans varav 18 % anvisas till kommuner där de har släktingar.
Placeringen behöver inte vara på ett HVB-hem. Justitiedepartementet tittar just nu på
andra boendeformer.
Statistikinformation kan sökas på http://www.migrationsverket.se/kommuner Här
redovisas även Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem under
http://lifos.migrationsverket.se
Förvaltningsekonom Mattias Axelsson redovisar kostnadsbilden 2011 – 2013 för
integrationsverksamheten.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-05-14

§ 102

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs information och delgivning till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Beslut i kommunstyrelsen 2012-04-10 § 57 Webbstrategi och handlingsplan antas.
Webborganisationen återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.
Dnr/ION/87/2011 (2.2)
Beslut i kommunstyrelsen 2012-04-10 § 63 revisionsrapport Administrativa processer
ligger till grund för utvecklingsarbete i förvaltningarna. Ekonomgruppen och
sekreterargruppen samordnar utvecklingsarbetet. Dnr/ION/19/2012 (4.6)
Beslut i kommunfullmäktige 2012-04-23 § 57 ansvarsfrihet för individ- och
omsorgsnämnden 2011.
Beslut i kommunfullmäktige 2012-04-23 § 65 byte av sammanträdesdag i
kommunfullmäktige till 2012-06-25.
Rapport 2012-04-24 från länsstyrelsen ”Våld i nära relationer”

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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