Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-09

Datum

2012-02-09

Tid

Kl. 14.00 – 15.20

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Mattias Axelsson, förvaltningsekonom
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Eva Persson, tf verksamhetschef IFO

Plats och tid
för justering

Underskrifter
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PROTOKOLL

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-02-09

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

§§ 35

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

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

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

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-09

Anslaget § 35

sätts upp 2012-02-09

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

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

Justerarnas signatur

tas ner 2012-03-02

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-09

Datum

2012-02-09

Tid

Kl. 14.00 – 15.20

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Mattias Axelsson, förvaltningsekonom
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Eva Persson, tf verksamhetschef IFO

Plats och tid
för justering

Underskrifter

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-02-13

Sekreterare ............................................................... §§ 18–34, 36-38
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

2012-02-09

Anslaget § 18-34, 36-38

sätts upp 2012-02-13

tas ner 2012-03-06

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

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

Justerarnas signatur
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Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Individ- och omsorgsnämnden

2012-02-09

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
1
-

Ank 14.30 Tjg § 34-38

1
1
1

justerare

1

X

1
1

X

Tjg §§ 18-33

1
1

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-02-09

Dagordning, forts.
Sekretessärenden

Paragraf

Sida

18-31

6-19

Gemensamma ärenden
1.

Verksamhetsberättelse 2011 personliga ombud

32

20

2.

Årsredovisning 2011

33

21

3.

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-01-31

34

22

4.

REMISS Strategi eHälsa

35

23

5.

Delgivning av ordförandebeslut:
yttrande över remiss överenskommelse hjälpmedel

36

24

6.

Muntliga informationer

37

25

7.

Delgivningar/skriftliga informationer

38

26

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-02-09

§ 32

Dnr/ION/9/2012 (4.10)

Verksamhetsberättelse 2011 personligt ombud
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs verksamhetsberättelse 2011 för personligt ombud till
handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Peter Berglund lämnar verksamhetsberättelse 2011 för personligt
ombud.
Verksamheten startade i Sollefteå kommun i oktober 2001 och har organisatoriskt hört till
nämnden sedan 2003. Personligt Ombud har två heltidstjänster anställda och finansieras
delvis genom statsbidrag, för 2011 med 604 800 kronor.
Personliga ombudens huvuduppgifter är direkt klientarbete, uppsökande verksamhet,
informationsverksamhet och uppmärksammande av systemfel inom och mellan
myndigheter. I redovisningen ingår bland annat klientstatistik, samordningsbehov och
klientutvärdering.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden lägger verksamhetsberättelse 2011 för Personligt Ombud
till handlingarna.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-01-16
Verksamhetsberättelse 2011 Personligt Ombud
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 33

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-02-09

Dnr/ION/16/2012 (4.10)

Årsredovisning 2011
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden godkänner årsredovisningen för 2011
_______
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt årsredovisning för nämndens verksamhet 2011. Analysen
visar på volymökningar inom de flesta av nämndens verksamheter.
Avvikelse mot budget – 4,711 mnkr.
Nämnden har genom beslut uppdragit åt förvaltningen att genomföra verksamheter enligt
verksamhetsplan 2011.
Förvaltningens bedömningar och analys redovisas i årsredovisningen.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar godkänna årsredovisningen för 2011
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-02-01
Verksamhetsberättelse 2011
Ekonomifakta
Måluppfyllelse
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 34

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-02-09

Dnr ION/15/2012 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-01-31
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-01-31.
Förvaltningen uppdras att till nämndssammanträdet 2012-03-15 lämna förslag till
åtgärdsplan i syfte att sänka kostnaderna och komma inom ram.
______
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Förvaltningen redovisar, som ett led i internkontrollen, verksamheten och ekonomin vid
varje nämndssammanträde samt lämnar vid behov förslag på åtgärder till nödvändiga
förändringar.
Förvaltningsekonom Mattias Axelsson lämnar muntlig redovisning av utfall januari 2012.
Ekonomiredovisning på detaljnivå för januari är försenad och blir klar nästa vecka.
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden har tagit del av förvaltningens verksamhetsredovisning samt redovisning av det
ekonomiska biståndet per 2012-01-31.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning januari 2012
Statistik ekonomiskt bistånd
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 35

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-02-09

Dnr/ION/4/2012 (7)

REMISS Strategi EHälsa
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden antar förslag till yttrande över strategi eHälsa som sitt eget och överlämnar
remissvaret till kommunstyrelsen.
_______
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Kommunstyrelsen lämnar strategi för eHälsa på underremiss till vård- och äldrenämnden
och individ- och omsorgsnämnden.
Nationell eHälsa är strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg,
som beslutades av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse i juni
2010. Den fokuserar på nyttan av eHälsa för både vårdtagare och vårdgivare, snarare än
tekniken. Regional strategi för eHälsa presenterades i Kommunförbundets styrelse
2011-10-27. Då beslutades att rekommendera kommunerna i länet att anta strategin för
utveckling av vård i samverkan.
Målet med strategin är att
• ansluta till den nationella infrastrukturen för eHälsa
• ansluta till de eHälsatjänster som tillhandahålls för kommunerna
• utveckla samarbete kring förvaltning av de tjänster som används
• uppnå förbättrad verksamhets- och kvalitetsutveckling inom socialtjänsten med stöd
av eHälsa
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gurli Edlund på vård- och äldreförvaltningen har
lämnat förslag till yttrande.
Verksamhetschef handikappomsorgen Ann-Katrin Lundin, individ- och
omsorgsförvaltningen har inget att tillägga och ställer sig bakom yttrandet.
Förvaltningens förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden antar förslag till yttrande över strategi eHälsa som sitt eget
och överlämnar det till kommunstyrelsen som remissvar.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-02-02
Missiv 2012-01-04 från kommunstyrelseförvaltningen
Remiss Kommunförbundet Västernorrland
Regional strategi för eHälsa i Västernorrland
_____
PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 36

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-02-09

Dnr/ION/12/2012 (19.3)

Delgivning av ordförandebeslut: yttrande över remiss överenskommelse
hjälpmedel i Västernorrland och avtal hjälpmedelsförsörjning
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs delgivningen till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Landstinget och Kommunförbundet Västernorrland har tillsatt en arbetsgrupp, för att
skapa ett nytt avtal om hjälpmedelsförsörjning. Förslaget har skickats på remiss till länets
kommuner och till landsting. Remissvar lämnas senast 2012-02-03.
Mikael Norberg, enhetschef individ- och omsorgsförvaltningen och Raymond Sjöö,
enhetschef vård- och äldreförvaltningen har sammanställt Sollefteå kommuns remissvar.
Ordförande beslutar med stöd av delegation att individ- och omsorgsnämnden antar
remissvar 2012-01-20 som sitt eget och skickar det till Kommunförbundet
Västernorrland.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut 2012-01-26
Tjänstemannayttrande 2012-01-20
Remiss överenskommelse hjälpmedel
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

§ 37

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2012-02-09

Dnr/ION/7/2012 (2.2)

Muntliga informationer
Anders Maistedt, coach på arbetsmarknadsenheten lämnar information och visar AMEs
nya lokalerna i Byggnad 59, Nipan.
Fyra av individ- och familjeomsorgens handläggare/socialsekreterare finns också här, för
att i samarbete med arbetsmarknadsenheten skapa praktikplatser, arbete eller
rehabilitering för klienter med försörjningsstöd.
I dagsläget är 54 personer kopplade till verksamheten, där 33 av dem uppburit
försörjningsstöd.
I lokalerna pågår just nu digitalisering av antikvitetsböcker, legotillverkning, syverkstad,
snickeri under uppbyggnad och planering/kontakter för demontering av skrot.
Utbildningarna pågår och planeras inom skogsbruk, restaurang och vård/omsorg.
Ingrid Jacobsson och Ann-Carin Sjölander informerar om sitt arbete med
konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning.
Konsumentverksamheten startade på 1970-talet och har hela tiden haft en referensgrupp
med representanter från bland annat gymnasieskolan, Svensk Handel och
handikapporganisationerna. I fjol inkom 814 förstahandskontakter.
Konsumentsekreteraren handlägger hemsändningsbidrag, kommersiell service och
information konsumenträtt. Kommunens konsumenter får hjälp och stöd vad gäller
reklamationer, frågor och problem inom Internethandel, distanshandel, förköp, ekonomi,
produktsäkerhet och kunskap/information/utbildning.
Ann-Carin berättar om sin roll att förebygga överskuldsättning genom att ge
budgetförslag, rådgivning och hjälp med ansökan om skuldsanering till Kronofogden. En
skuldsanering pågår i minst fem år och avbetalningsplan med betalningsutrymme
upprättas. Statistik från Kronofogden visar att 5 % av Sollefteå kommuns invånare har en
totalskuld på 122 mnkr. 70 % av inkomna skuldsaneringsärenden beviljas. I arbetet ingår
också telefonrådgivning och att informera och utbilda i skolor och föreningar.
”Medvetna konsumenter hamnar inte i skuld”
Ordförande påminner om Reveljens föreläsningar:
22 februari – Från flykt till trygghet och vardag, ensamkommande ungdomars flykt
27 februari – Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

Individ- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-02-09

§ 38

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs delgivningen till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Beslut 2012-01-12 i socialstyrelsen om tillsyn enligt socialtjänstlagen, SoL av hem för
vård eller boende, HVB – Aurora. Ärendet avslutas.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

11 (11)

