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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

Datum

2013-11-06

Tid

Kl. 14.00 –

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Underskrifter

Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS
Leif Kårén, förvaltningsekonom
Camilla Nilsson, socionompraktikant

Sekreterare ............................................................... § 144
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

2013-11-06

Anslaget § 144

sätts upp 2013-11-06

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

..................................................................
Maivor Åström

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

tas ner 2013-11-28
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden

Datum

2013-11-06

Tid

Kl. 14.00 – 15.30

Plats

A-salen, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Underskrifter

Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS
Leif Kårén, förvaltningsekonom
Camilla Nilsson, socionompraktikant
Ylva Norberg, enhetschef ekonomi § 132, 146
Svenerik Eriksson, socialsekreterare § 133-135
Sandra Molund, PRIMA § 146
Malin Granholm, PRIMA § 146
Peter Berglund, verksamhetsutvecklare § 146
Anneli Okerman, enhetschef vuxen/LSS § 146

Sekreterare ............................................................... § 132-143,145-147
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

2013-11-06

Anslaget § 132-143,145-147

sätts upp 2013-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

..................................................................
Maivor Åström

Justerarnas signatur

tas ner 2013-12-02

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
Närvaro- och tjänstgöringslista
Namn

När-

Tjg.

Omröstning

varo

ers.

§
Ja

Reservation
§

§

§

Anteckning
§

Nej

Ledamöter
Linnéa Stenklyft (S)

1

Lennart Önblad (S)

1

Katrin Tjärnberg (S)

-

Marie-Louise Andersson(S)

1

Thomas Tejle (V)

1

Birgitta Häggkvist (VI)

1

Ingbritt Hedin (C)

1

Cecilia Borgh (M)

-

Kerstin Franzén (M)

-

Ersättare
Morgan Nordin (S)

1

Kerstin Jedborn (S)

1

Per-Olov Girhagen (S)

1

X

Vakant (S)
Birgitta Lind (V)

1

Ylva Bergstedt-J (MP)

1

Thord Carlsson (KD)

1

Ewa Palmberg (FP)

1

Birgit Vesterlund (M)

1

Justerarnas signatur

X

justerare

X

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
Dagordning, forts
Sekretessärenden

Paragraf

Sida

132-139

6-14

Gemensamma ärenden
1.

Avveckling boendeplatser inom funktionsstöd, FS

140

15

2.

Riktlinje – ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare

141

16-17

3.

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-09-30

142

18

4.

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31

143

19

5.

Verksamhetsplan med budget 2014

144

20

6.

Internremiss – Mål och inriktning för flyktingmottagande i
Sollefteå kommun

145

21

7.

Muntliga informationer

146

22

8.

Delgivningar/skriftliga informationer

147

23

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 140

ION 75/2013 (1.6)

Avveckling boendeplatser inom funktionsstöd, FS
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Antalet boendeplatser med särskild service enligt LSS minskas genom avveckling av
gruppbostaden Villavägen i Långsele.
Ärendebeskrivning
Individ- och omsorgsnämnden har under flera år kämpat med ett tufft ekonomiskt läge
som har tvingat verksamheterna att vara enormt flexibla och förändringsbenägna. För att
resurserna ska räcka till måste anpassningar ständigt ske för att beviljade beslut snabbt
ska verkställas. Om kommunen inte verkställer ett gynnande beslut inom rimlig tid kan
förvaltningsrätten utdöma sanktionsavgifter. Under de senaste åren har antalet boenden
med särskild service enligt LSS ökat i Sollefteå och för att kunna tillgodose de nya
brukarnas behov har antalet lägenheter vid några boenden utökats. Lagen föreskriver att
det endast får bo mellan tre och fem brukare i en gruppbostad men i så kallade
servicebostäder kan några fler brukare accepteras. På det viset har kommunen klarat sitt
åtagande utan att behöva starta ytterligare boenden. Vid en inventering av nuvarande
bostadsbestånd, de behov som finns idag samt de behov som kan förutspås, framkommer
att ökningen har avstannat och antalet brukare istället minskat. Just nu finns lediga
boendeplatser på flera av kommunens boenden och de behov som vi vet om idag kan
tillfredställas utan problem. Det råder ett överskott av boendeplatser.
Trots att framtida behov av boende med särskild service enligt LSS kan vara svårt att
förutspå görs bedömningen att en minskning av antalet boendeplatser är möjlig. En
optimering av platserna ger möjlighet att avveckla en gruppbostad och på så sätt minska
kommunens kostnad för LSS-bostäder. Förvaltningen bedömer att gruppbostaden på
Villavägen i Långsele kan avvaras. Idag bor två brukare på boendet och dessa kan få sina
beslut verkställda genom ortens andra gruppbostad.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Individ- och omsorgsnämnden att minska antalet boendeplatser
med särskild service enligt LSS genom avveckling av gruppbostaden Villavägen i
Långsele.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-09-23

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 141

ION 76/2013 (8.8)

Riktlinje - ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)
Individ- och omsorgsnämndens beslut
1.
2.
3.
4.

5.

Särskilt förordnade vårdnadshavare ska arvoderas med 1500 kronor/månad.
Särskilt förordnade vårdnadshavare ska arvoderas med 2000 kronor/månad fr.o.m.
2014-01-01.
Särskilt förordnade vårdnadshavare ska ersättas för restid med 50 kronor/timme.
Individ- och omsorgsnämnden uppdrar till socialförvaltningen att fr.o.m. 2015
årligen justera arvodes-/omkostnadsersättningar till särskilt förordnade
vårdnadshavare i enlighet med justering av ersättningar till familjehem,
kontaktpersoner/-familjehem enligt socialtjänstlagen, SoL.
Riktlinje – Ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare fastställs.

Ärendebeskrivning
Fram till för några år sedan har individ- och familjeomsorgen (IFO) haft kontakt med
enstaka barn som har behov av särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV. Omfattningen har
oftast varit två till tre pågående ärenden. Dessa barn har vanligen varit
familjehemsplacerade, varvid administrativ hantering kring SFV, exempelvis arvodering,
fallit in under den administrativa hantering av ersättningar som en familjehemsplacering
innebär. Under sista året har behovet av en tydligare struktur för IFO kring hantering av
ersättningar till SFV framkommit.
I början av år 2013 aktualiserades behovet att se över ersättningar till SFV såväl som
IFOs rutiner kring hantering av dessa ersättningar. Utifrån en gemensam diskussion
mellan representanter för individ- och omsorgsnämnden (ION), Överförmyndarnämnden
(ÖFN) och IFO bestämdes att gemensamt se över ersättningar och rutiner kring arbetet
med SFV. Arbetet med SFV (vilket IFO ansvarar för) är nära sammankopplat med
framförallt anlitande av gode män till ensamkommande barn, vilket ÖFN ansvarar för.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden beslutar att särskilt förordnade vårdnadshavare ska
arvoderas med 1500 kronor/månad.
Individ- och omsorgsnämnden beslutar att särskilt förordnade vårdnadshavare ska
arvoderas med 2000 kronor/månad f.o.m. 140101.
Individ- och omsorgsnämnden beslutar att särskilt förordnade vårdnadshavare ska ersättas
för restid (se Riktlinje – Ersättning till Särskilt förordnad vårdnadshavare) med 50
kronor/timme.
Individ- och omsorgsnämnden uppdrar till Socialförvaltningen att f.o.m. 2015 årligen
justera arvodes-/omkostnadsersättningar till särskilt förordnade vårdnadshavare i enlighet
med justering av ersättningar till familjehem, kontaktpersoner/-familjehem enligt SoL.
Individ- och omsorgsnämnden fastställer Riktlinje – Ersättning Särskilt förordnad
vårdnadshavare.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 141 forts.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-09-26
Förslag till riktlinje – ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 142

ION 16/2013 (4.3)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-09-30
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Individ- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-09-30.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen lämnade verksamhetsplan/internkontroll per 2013-09-30 till
arbetsutskottet 2013-10-24, då individ- och omsorgsnämndens sammanträde 2013-10-10
ställdes in.
Förvaltningsekonom Leif Kårén redovisar resultatet per 2013-09-30, som visar
budgetavvikelse -5,9 mnkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning september 2013
Nyckeltal och volymer
Utfall/avvikelse budget
Budgetuppföljning

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 143

ION 16/2013 (4.3)

Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av statistikredovisning försörjningsstöd, institutionsplaceringar och
personlig assistans per 2013-10-31.
Verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31 redovisas i arbetsutskottet
2013-11-21.
Ärendebeskrivning
Bokningar avseende oktober månad kan fortfarande göras, varför
verksamhetsuppföljning/internkontroll per 2013-10-31 inte kan lämnas vid dagens
sammanträde.
Förvaltningsekonom Leif Kårén redogör för nyckeltal och volymer inom funktionsstöd
och individ-familjeomsorg samt statistik försörjningsstöd, institutionsplaceringar och
personlig assistans för oktober 2013.
Nämnden ansökte hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag 6,6 mnkr utifrån årsprognos
2013 -6,6 mnkr. Fullmäktige beslutade 2013-10-28 att avslå tilläggsanslaget, men att
nämnden undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års
budget. Nämnden får redovisa ett underskott på högst 3,6 mnkr 2013.
Leif informerar om oförutsedd kostnad i år. Byte av lönearter har inte redovisats, vilket
inneburit ökad kostnad med 817 tkr. Beloppen är justerade i ekonomisystemet.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 144

ION 38/2013 (4.11)

Verksamhetsplan med budget 2014
Individ- och omsorgsnämndens beslut
1.

Verksamhetsplan med budget 2014 fastställs.

2.

Socialförvaltningen uppdras att arbeta vidare med budgeten till 2013-12-31 för att
justera poster som i dag inte är kända.

Ärendebeskrivning
Nämnden står inför stora ekonomi- och verksamhetsutmaningar de kommande åren.
Förvaltningens underlag till verksamhetsplan 2014 innehåller en detaljerad budget där
bland annat lokalkostnaderna inte uppräknats enligt index. Den tilldelade budgetramen
ger inte kostnadstäckning för de bedömda kostnadsökningar, varför förvaltningen tvingats
minska sin verksamhet inför kommande år. Trots detta har en balanserad budget lagts.
Budgeten för 2014 medger inga ytterligare volymer av brukare eller utbildningssatsningar
på personalen.
För att komma in i tilldelad budgetram har ett antal medvetna risker tagits vilket innebär
att förvaltningen inte med säkerhet kan göra bedömningen att tilldelad ram kan hållas. De
områden som bedöms som känsligast är:
• Inom verksamhetsområdet integration och flyktingmottagning.
• Inga förändringar i antal brukare/klienter eller ökade kostnader för dessa.
Med anledning av att hyreskostnaderna och kapitalkostnaderna inte är kända samt att
vissa justeringar mellan områden kan komma att behövas så bedömer förvaltningen att ett
fortsatt arbete med budgeten ger bättre förutsättningar att klara 2014.
Förslag till beslut
Individ- och omsorgsnämnden beslutar att:
• fastställa ”Verksamhetsplan med budget 2014”
• uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med budgeten till 31/12 för att justera
poster som inte i dag är kända.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande 2013-10-08
Verksamhetsplan med budget 2014

PARAGRAFEN UPPLÄSES OCH FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 145

ION 78/2013 (8.6)

Internremiss – Mål och inriktning för flyktingmottagande i
Sollefteå kommun
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Nämnden lämnar förslag till ändringar i parlamentariska integrationsgruppens
internremiss enligt texten i ärendebeskrivningen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens parlamentariska integrationsgrupp önskar kultur- utbildnings och
fritidsnämndens samt individ- och omsorgsnämndens synpunkter på bifogat förslag till
kommunens mål och inriktningsdokument för flyktingmottagande i Sollefteå kommun.
Yttrande lämnas senast 2013-11-14 till parlamentariska integrationsgruppen.
Följande förslag föreslås som ändringar i parlamentariska integrationsgruppens
internremiss.
Ändringsförslag
Sidan 1(5) andra stycket:
Rubriken Tillägg ändras till Syfte med texten
Alt 1. att Sollefteå kommun ska vara en kommun där alla människors lika värde erkänns
och mångfalden betraktas som en tillgång och en förutsättning för kommunens
utveckling.
Alt 2. att Sollefteå kommun ska vara en kommun där alla människors lika värde erkänns
och mångfalden betraktas som en tillgång för kommunens utveckling.
Stycket ”Syfte” stryks
Följande ska ske när en flykting kommer till Sollefteå kommun
p. 2 skickas tillbaka till integrationsgruppen, för att se över formuleringen, då det kan
finnas svårigheter att känna till hur det ser ut på bostadsmarknaden.
Sidan 2(5)
texten ändras/förtydligas
Inriktning
p. 3 Integrationsenheten ska förstärkas med en integrationsvägledare som blir flyktingens
länk till kommun och andra myndigheter.
Beslutsunderlag
Förslag till kommunens mål och inriktningsdokument för flyktingmottagande

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 146

ION 13/2013 (2.2)

Muntliga informationer
Sandra Molund och Malin Granholm, som arbetar i PRIMA, berättar om sitt uppdrag som
coacher. PRIMA vänder sig till alla arbetssökande 18 – 64 år, som behöver samordnad
planering och stöd. Beredningsgrupp med representanter från försäkringskassan,
habiliteringen, psykiatrin, arbetsförmedlingen och socialtjänsten träffas en gång per
månad. Varje enskild person har individuell planering och coacherna har kontakt med
myndigheter, för att ge personen möjlighet gå vidare till bl.a. arbetsprövning.
Coachning i 16-24 ligger för närvarande nere på grund av arbetsförmedlingens ändrade
regler, som innebär att inskrivna ungdomar inte får aktivitetsstöd genom
ungdomsgarantin. Arbetsförmedlingen har upphandlade företag, som de sökande anvisas
till.
Sammanställning över verksamheten 2013 delges nämnden efter årsskiftet.

Ylva Norberg, enhetschef ekonomi lämnar uppföljning samarbetet med AME.

Verksamhetsutvecklare Peter Berglund redovisar underlaget inför beslut om ”Riktlinje ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)” och Tjejjouren Mia, som kommer
som ärende i individ- och omsorgsnämnden 2013-12-05.

Anneli Okerman, enhetschef vuxen/LSS presenterar sig och redovisar tillsammans med
Peter förvaltningsyttrande internremiss – Mål och inriktning för flyktingmottagande i
Sollefteå kommun, ärende vid dagens sammanträde.

Ann-Katrin informerar om chefssituationen på socialförvaltningen.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-06
Nämnd/styrelse

Individ- och omsorgsnämnden
§ 147

ION 2/2013 (2.2)
75/2013 (1.6)

Delgivningar/Skriftliga informationer
Individ- och omsorgsnämndens beslut
Efter genomgång läggs information och delgivning till handlingarna.
Skrivelsen från anhörig besvaras så snart som möjligt.
Ärendebeskrivning
Beslut i kommunstyrelsen 2013-08-14 § 136 – redovisning av den sammanställda
internkontrollen 2012.
Socialförvaltningen lämnar skriftlig information om Hjälpfonden.
Delges separat i kallelsen.
Skrivelse 2013-10-20 från anhörig till brukare inom funktionsstöd.

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

