Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

Sammanträdesdatum

Datum

2012-11-08

Tid

Kl. 14.00 -

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Mia Brodin, verksamhetschef IFO

Plats och tid
för justering

Underskrifter

1 (10)

Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-11-08

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

§ 171, 177

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

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

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

Individ- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-11-08

Anslaget § 171,177 sätts upp 2012-11-08

tas ner 2012-11-30

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

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

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

Sammanträdesdatum

Datum

2012-11-08

Tid

Kl. 14.00 – 15.40

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Gert Persson, förvaltningschef
Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO
Mia Brodin, verksamhetschef IFO
Ulf Jonasson, förvaltningsekonom § 180
Ylva Norberg, enhetschef ekonomi § 181
Torbjörn Mårdberg, projektledare 16-24 § 181
Gulli Larsson § 181
Per-Ingvar Hamrin § 181

Plats och tid
för justering

Underskrifter
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Individ- och omsorgsförvaltningen 2012-11-15

Sekreterare ............................................................... § 172-176,178-182
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

2012-11-08

Anslaget § 172-176, 178-182

sätts upp 2012-11-15

tas ner 2012-12-07

Förvaringsplats
för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

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

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08
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Sammanträdesdatum

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

Tjg t.o.m. § 180

1
1

justerare
X

1
1
1

X

1

Tjg fr.o.m. §181

1
1

X

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08
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Sammanträdesdatum

Dagordning, forts.

Paragraf

Sida

171-176

6-12

Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn av boende med
särskild service för barn och ungdom Dnr 9.1-20153/2012

177

13

2.

Riktlinjer för serveringstillstånd

178

14

3.

Namn på den gemensamma förvaltningen för vård- och
äldreförvaltningen och individ- och omsorgsförvaltningen

179

15

4.

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-10-31

180

16

5.

Muntliga informationer

181

17

6.

Delgivningar/skriftliga informationer

182

18

Sekretessärenden
Gemensamma ärenden
1.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

§ 177
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/36/2012 (19.2)

Redovisning av vidtagna åtgärder efter tillsyn av boende med
särskild service för barn och ungdom Dnr 9.1-20153/2012
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Förvaltningens redovisning med åtgärder antas och överlämnas till socialstyrelsen.
_____
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen besökte Sollefteå i maj 2012 och utövade tillsyn över kommunens boende
för barn och ungdom enligt 9 § 8 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS. Socialstyrelsen redovisar de bedömningar, som de gjort utifrån tillsynen. Individoch omsorgsnämnden uppmanas redovisa åtgärder för att rätta till bristerna innan 201211-15.
Socialstyrelsen efterfrågar åtgärder för att komma tillrätta med den höga
personalomsättningen på boendet. Följande har vidtagits:
 Förvaltningen har skapa en kompetensprofil
 Möjliggörande avsteg från LAS-regler
 Lönetillägg för ökad attraktivitet
Det pågår ständigt ett förbättringsarbete med de dagliga rutiner som finns på boendet.
Boendet har efter tillsynen kompletterats nya möbler och oömma väggprydnader, för en
mer hemlik miljö.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden antar förvaltningens redovisning med åtgärder och
överlämnar denna till socialstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-10-19
Beslut 2012-09-24 från Socialstyrelsen
_____

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

§ 178
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/63/2012 (2.12)

Riktlinjer för serveringstillstånd
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden upphäver beslut 2012-08-16 § 135.
Riktlinjer för serveringstillstånd fastställs.
______
Ärendebeskrivning
Riktlinjerna för serveringstillstånd ska spegla kommunens uppfattning och ambitionsnivå,
vara politiskt förankrade och kända hos allmänheten. Därför ska de revideras regelbundet
och redovisas för länsstyrelsen. Genom riktlinjerna kan kommunen informera
allmänheten om Sollefteås lokala anpassning till alkohollagen. Kommunen ska även
årligen konkret i en tillsynsplan redogöra för kommunens planerade tillsynsarbete.
Sedan Sollefteå kommuns förra riktlinjer utkom år 1995 har alkohollagen förändrats. En
ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersätter därmed den
tidigare alkohollagen (1994:1738). Syftet med riktlinjerna är att de ska skapa en
förutsägbarhet för tillståndsgivning och att kommunen använder sig av likabehandling av
de inkomna ansökningarna.
Individ- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjer inom sitt eget ansvarsområde.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer
avseende serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
Missiv 2012-08-06
Sollefteå kommuns riktlinjer för serveringstillstånd
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

§ 179
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/37/2012 (1.7)

Namn på den gemensamma förvaltningen för vård- och
äldreförvaltningen och individ- och omsorgsförvaltningen
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att den gemensamma förvaltningen för individ- och
omsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden benämns socialförvaltningen.
_____
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.
Ärendet återremitterades 2012-10-08 för samråd med vård- och äldrenämndens
presidium.
Ärendets tidigare behandling
Individ- och omsorgsnämnden 2012-10-08 § 168
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att den gemensamma förvaltningen för individ- och
omsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden benämns socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2012-09-26
Yttrande 2012-10-29
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

§ 180
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Sammanträdesdatum

Dnr ION/15/2012 (4.11)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2012-10-31
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av ekonomiredovisning oktober 2012.
Förvaltningen uppdras presentera uppdaterad och reviderad åtgärdsplan 2012 – 2013 till
sammanträdet 2012-12-06.
_____
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Ulf Jonasson redovisar utdelad ekonomiredovisning per oktober
2012. Handikappomsorgens verksamhetskostnader ökar inom personliga assistenter och
gruppbostäder. Inom individ- och familjeomsorg har ekonomiskt bistånd och
institutionsvård barn/unga stora avvikelser. Årsprognos – 8, 256 tkr relativt oförändrad.
Beslutsunderlag
Ekonomiredovisning och uppföljning oktober 2012
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

§ 181
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Sammanträdesdatum

Dnr/ION/5/2012 (2.2)
Dnr/ION/80/2012 (1.6)

Muntliga informationer
Ylva Norberg, enhetschef ekonomi sedan 2012-10-01 presenterar sig.
Projekt 16-24
Torbjörn Mårdberg, projektledare 16-24 redovisar verksamheten, som vid årsskiftet
övergår till projekt PRIMA, Praktik, Rehab, Individ, Mål, Ansvar (samordning projekten
16-24 och SamCoach). Träffar har genomförts med 190 ungdomar under projekttiden. 40
personer har besökt projektet under mindre än en månads tid. Av övriga har 46 börjat
studera, 42 övergått till arbete och 35 flyttat . Anställda i projektet övergår till PRIMA.
Slutredovisning lämnas och FoU Västernorrland, forsknings- och utvecklingsenhet på
Kommunförbundet Västernorrland sammanställer slutrapport.
Familjerådgivning
Gulli Larsson, socionom, leg. psykoterapeut och Per-Ingvar Hamrin, auktoriserad kyrkans
familjerådgivare ger information om svenska kyrkans familjerådgivning i samarbete med
Stiftelsen Vårsta Diakonigård. Vårsta har avtal med Sollefteå kommun att bedriva
familjerådgivning sedan 2001.
Per-Ingvar redovisar resultat ur avhandling om folkhälsa, där det bl.a. påvisats att goda
relationer bidrar till god hälsa, att barn upplever stress och förluster och att
familjebehandling även kan handla om barn- och ungdomsbehandling.
Vanligaste problemet i en relation är att man inte kan prata med varandra.
Internremiss
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunens resurser för
integrationsverksamhet och myndighetsutövning för ensamkommande flyktingbarn
överförs från individ- och omsorgsnämnden till kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden
fr.o.m. 2013-01-01.
Nämnden lämnar sitt yttrande vid sammanträde 2012-11-22.
_____

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå kommun

PROTOKOLL

Individ- och omsorgsnämnden

2012-11-08

Sammanträdesdatum

§ 182

Dnr/ION/6/2012 (2.2)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs information och delgivningar till handlingarna.
_____
Ärendebeskrivning
Beslut i kommunfullmäktige 2012-09-24 § 139 Sammanträdesplan 2013
Beslut i kommunfullmäktige 2012-09-24 § 140 Övergripande verksamhetsplan med
budget 2013 – 2015
Skrivelse 2012-10-16 från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, PwC –
diskussionspunkter inför ansvarsfrihet 2012 i träff 2012-11-15 med nämndspresidium.
Beslut 2012-10-02 § 92 i bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden,
Kramfors kommun om köp av tjänst personliga ombud 2013

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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