
Sida

1 (21)

Bodens kommun
SammanträdesProtokol I

Sammanträdesdatum

2016-05-17

Socialnämnden

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

usterare

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sammanträdesdatum

då anslaget sätts UPP

Förvaringsplats för Protokollet

Ersättare

¡¡ãinar Molod (S), Etsy Jansson (S), Harry Hannu (S), Göran Stjärnholm (L)'

Cñárlotte t-ennìai (M), Anna Karlsson (V) t.o.m. g 65, samt Erik Hedberg (SD)

Tjånstemän

filoin f iàft.on, sekr, Catharina Liljeholm, socialchef, Mats Björk, chef adm avd,

trlíaiden Karlberg, verksamhetschef aldreboende, Nina Jansson, verksamhetschef

boende och stöã, Karin Söderberg, verksamhetschef hemtjänst, samt Kristina Lindqvist,

chef utvecklingsenheten.

Kommunstyrelsesalen, kl 8. 30-1 5.45
Ajournering kl. 10.20-10.40, 12.00-13.00

Ledamöter

Béatrice Öman (S), ordförande
Anders Sundström (NS), vice ordförande
Egon Palo (M)
Urban Nyström (S)
Hans B Nilsson (M)
Asa Lindström (S)
Susanne Westlund (S)
Göran Höglund (M)
Bo Englund (V) t.o.m. S 65
Bert Johansson (SD)
Gunnar Halin (KD)

Tjånstgörande ersåttare

Anna Karlsson (V)fr.o.m. $ 66

avdelningen 2016-05-18 kl. 1 I .00

rn lsaksson

(s)

Göran Höglund (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag'

Socialnämnden

2016-05-17

2016-05-18 Datum då anslagettas ned

Socialförvaltningen, ad ministrativa avdeln ingen

Paragrafer
Sekretess

62-78
75-78

Underskrifr
lsaksson

2016-06-09
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Socialnämnden

s62 Godkännande av dagordning

Beslut
Föreslagen dagordning godkänns med redovisade ftirändringar

Beskrivning av ärendet
Föreslagen dagordning redovisas.

Bo Englund (V) efterlyser en bättre planering av sammanträdena så att de
ekonomiska rapporterna kan komma ut i tid till ledamötema.

Ordftirande Béatrice Öman (S) meddelar att höstens sammanträdesplanering
ska ses över für att ledamöterna ska få bättre beslutsunderlag till
sammanträdena.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

S 63 Sammanträdets offentlighet

Beslut
Socialnåimnden beslutar att sammanträdet är offentligt fram till och med
ärende 12 Oviga frågor/information.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara offentliga
utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av
ärenden i vilka det fürekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enli gt offentli ghets- och sekretesslagen.

Yrkanden
Ordftirande Béatrice Öman (S) ftireslår att sammanträdet åir offentligt fram
till och med ärende 12 Ovrigafrågor/information.
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammantrådesdatum

2016-05-17

lnformationer
201616

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Informationer lämnas enligt nedan:

- Förvaltningschefens månadsrapport

- Rapport inftir sommaren

- Hälso- och sjukvårdsenhetens månadsrapport

- Redogörelse für delegationsbeslut - IFO, ensamkommande barn

- Redovisning av hälsosamtal, Maria Jakobsson, elevhälsan

- Presentation av socialftirvaltningens kvalitetsledningssystem

Beslutsunderlag
Månadsrapport daterad 201 6-05 -l 6
Hälso- och sjukvårdsenhetens månadsrapport, daterad 20 I 6-05 - 1 0
Rapport inftir somm aren 201 6
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Socialnämnden

s65 Ekonomisk delårsrapport och uppföljning
ha nd I i n gs plan 201 5-2017
20t617

Beslut
Socialnämnden lägger delårsrapport april med årsprognos samt uppftiljning
av handlingsplan med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialftrvaltningen har tagit fram delårsrapport för perioden januari till och
med april med en uppftljning av handlingsplanen 2015-2017.

Nettokostnaderna ffir perioden uppgår till 208,1 miljoner kronor vilket
innebär ett överskott om 19,2 miljoner kronor. Överskott redovisas inom alla
ansvarsområden.

Ärsprognosen visar på ett överskott om 13,5 miljoner kronor jämftirt med
budget. Alla ansvarsområden, fürutom äldreboenden och hälso- och
sjukvard, beräknas få ett överskott eller gå jämnt med budget.

Beslutsunderlag
Ekonomisk delårsrapport april 201 6

Presentation Delårsrapport och handlingsplan april 20 | 6

1j åinsteutlåtande daterat 201 6-05 -l 6

För kännedom
Ekonomikontoret
Mats Björk, avdelningschef
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Socialnämnden

s66 Konsekvenser för driften vid verksamhetsflytt t¡ll fd.
Sandenskolan
2016t7

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen och översänder tj änsteskrivelse
daterad 20 1 6-05- 1 0 till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-18 $ 37 att återremitera ärendet
avseende "Begäran om investeringsmedel - ombyggnation ftire detta
Sandenskolan", med motiveringen att trafiklösningen inte är klar och
kalkylen över kostnader inte är fullt redovisad. Kommunfullmäktige gav
kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa skillnader i driftskostnader med
anledning av fl¡ten och återrapportera till kommunfullmäktige 20 juni.

Socialffjrvaltningen redovisar i en tjåinsteskrivelse de beräknade skillnaderna
i driftskostnaderna für socialnåimnden vid en fl¡t till fd. Sandenskolan.
Bland annat redovisas att ekonomin ftirbättras genom reducerade kringtider i
hemtjänsten vad gäller hantering av nycklar och bilar samt att genom ökad
samverkan minskas vikariebehovet.

Beslutsunderlag
1j ainsteutlåtande daterat 20 1 6-05- I 0
Presentation Ny organisation hemtjänsten
Kf beslut 2016-04-18 $ 37 Begäran om investeringsmedel fd Sandenskolan

För kännedom
Kommunstyrelsen

Ro¡o'ct':-,{ h-
fie #



Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-05-17

Sida

8 (21)

Socialnämnden

S 67 Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan
2015/st

Beslut
Socialnämnden lägger uppftiljningen av socialnämndens internkontrollplan
med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente ftir internkontroll i Bodens
kommun. Syftet med reglementet är att tydliggöra roller och ansvarsområden.

Socialnämnden har beslutat om internkontrollplan ftir 2016. Uppfoljning av intern-
kontrollplanen ska genomföras två gånger under året i anslutning till delårsredo-
visningen.

Kommungemensamma kontrollområden for 20 I 6 rir upphandling/avtal samt
driftprojekt.

Utöver upphandling/avtal och driftprojekt har socialnämnden beslutat om
ytterligare kontrollområden :

r Försörjningsstöd

o Dokumentation

¡ Hälso- och sjukvärd/egenvård kontra delegerad hälso- och sjukvård

o Bemanningsplanering och schemaläggning

r Arbetsmiljö/riskbedömningar

. Loggkontroller i IT miljö

Internkontrollen visar på vissa brister inom beslutade kontrollområden. Bristerna
kommer att åtgärdas genom informationsinsatser samt tydliggörande av
roller och ansvar.

Beslutsunderlag
Tj änsteutlåtande med bilaga, daterat 201 6 -05 -09

Døt11øsî
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Samma nträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-05-17

Socialnämnden

S 68 Remissvar - Motion om mobila trygghetslarm
20t6lt8

Beslut
Socialnämnden ftireslår att kommunfullmäktige avslår motionen då nämnden
prioriterat andra teknikområden inom RemoAge-proj ektet.

Reservationer
Egon Palo (M), Hans B Nilsson (M), Göran Höglund (M), reserverar sig till
fiirmån ftir eget ftirslag.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna har genom Egon Palo lämnat in en motion till Bodens kom-
munfullmäktige om att socialfürvaltningen ska ta fram ett mobilt trygg-
hetslarm till en rimlig kostnad som underlag ftir beslut. I motionen beskrivs
att det finns många personer som är beviljade trygghetslarm, men som inte
vill vara låsta till sitt hem utan skulle vilja kunna röra sig utanfür bostaden
eller i dess närområde.

Socialnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

För att inftira en tjänst med GPS-funktion finns det flera frågor att ta ställ-
ning till. Det behöver utredas vilka brukare ska beviljas tjänsten, var larmet
kan användas och vilken organisation ska ta hand om inkommande larm.
Hänsyn måste också tas till de etiska aspekterna och personlig integritet. Det
krävs att den som ska bära en GPS-klocka med eventuell påftiljande spårning
själv måste kunna ge sitt samtycke till insatsen.

Socialnämnden medverkar i RemoAge-projektet vars uppdragâr att inftira
nya arbetssätt genom digitala lösningar och tjänster. Bodens kommun deltar
genom test av dag- och nattillsyn på distans, test av multiprofessionellt stöd
på distans, samt test av anhörigstöd på distans.

Övertorneå kommun ingår i RemoAge-projektet och kommer under sex
månader testa insatsen GPS-klocka. Övriga kommuner i länet kommer att få
ta del av resultatet från Övertorneås testperiod.

Kommunfullmäktige ftireslås avslå motionen då socialnämnden redan
prioriterat andra områden inom RemoAge-proj ektet. Socialnämnden har
även möjlighet att ta del av Övertorneås erfarenheter gällande insatsen GPS-
klocka efter projektets genomfürande, så därigenom kan nämnden bevaka
utvecklingen inom området.

Beredningens förslag
Socialnämnden ft)reslår att kommunfullmfütige avslår motionen då nämnden
prioriterat andra teknikområden inom RemoAge-proj ektet.
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Semmanträdesdatum

2016-05-17

Yrkanden
Egon Palo (M), Hans B Nilsson (M), Göran Höglund (M) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsunderlag
Tjåinsteutlåtande daterat 201 6-04-25
Motion om mobila trygghetslarm, daterad 2015-ll-23

Delges
Kommunstyrelsen
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Bodens kommun

Socialnämnden

S 69 Socialnämndens krisberedskapsplan
20t6lr6

Beslut
Socialnämnden antar Lokal beredskapsplan vid extraordinära händelser,
daterat 2016-04-20.

Beskrivning av ärendet
Kommunen ska enligt lag om kommuners och landstings åtgärder infür och
vid extraordinära håindelser i fredstid och höjd beredskap ha en beredskap för
att klara av att hantera kriser som uppstår i de egna verksamhetema och
inom det geografiska området. Det innebär att kommunen behöver ha en
krishanteringsorganisation som inbegriper fürvaltningar, bolag och verksam-
heter ftir att kunna möta kriser päallanivåer i organisationen.

Kommunens ftirvaltningar, bolag och verksamheter ska beskriva sin kris-
hanteringsorganisation i en beredskapsplan och ansvarar ftir att planen är
känd av personalen. Målet är att personalen inom ftirvaltningen ska veta vad
som ska göras och vem som ska kontaktas i händelse av kris.

Kommunfullmäktige antar en reviderad plan ftir varje ny mandatperiod.

Infü r den kommungemensamma beredskapsplaneringen 20 I 5 -20 I 8 har
socialfürvaltningen uppdaterat socialnämndens lokala beredskapsplan.

Beredskapsplanens fürsta del fastställs av socialnämnden medan översikts-
planer, specifika planer och checklistor utgör ftirvaltningens ansvarsområde.
Förvaltningen ansvarar för att dessa uppdateras och kompletteras vid behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-21
Socialnämndens krisberedskapsplan, daterad 2016-04-20
Kf beslut 2016-02-15 Antagande av Styrdokument trygghet och säkerhet

Delges
Kristina Lindqvist, utvecklingsenheten

b"

Exoedieret -EÃPYurcrdL 

Xoú"o f 'tK V
,M



Bodens kommun
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

s70 Riktlinje för dokumentat¡on i verkställighet enligt SoL
och LSS inom äldreomsorg och omsorg för personer
med fu nktionsnedsättn ing
2016129

Beslut
S ocialnämnden godkänner reviderade riktlinj er ffir dokumentation i genom-
ftirandeprocessen inom verksamheterna boende och stöd, hemtjänst och
särskilt boende.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna är en uppdatering av riktlinjer ftir dokumentation i genom-
fürandeprocessen enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd
och service ftir funktionshindrade (LSS) i ordinärt boende.

Revideringarna i dokumentet utgår från ftirändringar i aktuell lagstiftning
inom SoL, LSS samt Socialstyrelsens loreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2014:5).

Syftet är att kvalitetssäkra dokumentationen i enlighet med socialnämndens
systematiska kvalitetsarbete samt att riktlinjer och rutiner överensstämmer
med gällande lagstiftning. Riktlinjerna ska vara eft konkret stöd ftir enhets-
chefer och baspersonal som har skyldighet att dokumentera enligt SoL och
LSS samt tydliggöra ansvarsfürdelningen ftir den sociala dokumentationen i
genomfÌirandeproces sen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 201 6-05- 1 0
Riktlinje daterad 20 I 6-05- 1 I

Delges
Nina Jansson, verksamhetschef boende och stöd
Karin Söderberg, verksamhetschef hemtj änst
Maiden Karlberg, verksamhetschef äldreboende
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Semmentrådesdâtum

2016-05-17

Socialnämnden

S 71 Meddelanden

Beslut
Socialnämndens meddelandelista 2016-05-17 noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Socialfürvaltningen har tagit fram en ftirteckning över meddelanden till
socialnåimnden perioden från och med 2016-04-05 till och med 2016-05-09
enligt nedan:

Ärendenummer Ärendemening

Sida
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2016.208

2016-04-08

soc 2015/58

Beslut Lex Sarah-anmälan avseende ftirsvunna läkemedel på ett
äldreboende

Inspektionen für vård och omsorg

Anmälan Lex Sarah - läkemedelsstöld Sturegården

20t6.21r

2016-04-08

Skrivelse från SSR gällande kompetens och kvalitet i den sociala barn-
och ungdomsvården

SSR

2016.213

2016-04-rr

Ks 2016-04-04 $ 43 Årsredovisning

Kommunstyrelsen

2016.2s6

2016-04-21

soc20t5l52

Beslut om statsbidrag für verksamhet med personligt ombud 2016

Länsstyrelsen i Norrbotten

Ansökan om statsbidrag ftir verksamhet med personligt ombud är 2016

2016.259

2016-04-2s

soc20t6l7

Kf beslut 2016-04-18 $ 32 Tilläggsbudget investeringar 2016

Kommunfullmäktige

Budget 2016

2016.260

2016-04-25

soc20t6l7

Kf beslut 2016-04-18 $ 3 I Över- och underskottsfond i bokslut 20 1 5

Kommunfullmäktige

Budget 2016

2016.263

2016-04-26

soc 2016/11

Beslut - Anmälan Lex Maria - Läkemedelsforväxling Ä.center,
533912016-6

Inspektionen ftir vård och omsorg

Anmälan Lex Maria - Läkemedelsftirväxling Ä.center
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Samma nträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-05-17

Socialnämnden

S 72 Ovriga frågor/information

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Egon Palo (M) undrar hur arbetet med den Nationella patientöversikten,
NPÖ, fortlöper. Socialchef Catharina Liljeholm redovisar det aktuella läget
med NPÖ. Förvaltningen kan dock göra en närmare undersökning av
verktygets framtid och redovisa det vid en kommande nämnd.

Göran Höglund (M) efterfrågar information hur de boende på gruppboendet
Höjden upplevt den genomftirda flytten till Hemvägen. Verksamhetschef
Nina Jansson informerar om den genomftirda flytten.

Egon Palo (M) efterfrågar information om hur den nya beställningsrutinen
gällande ledsagning inom hemtj åinsten fungerar. Socialchef Catharina
Liljeholm redogör für den nya rutinen.
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Socialnämnden

S 73 MAS-rapport

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig fÌir rehabilitering, Eva-Lisa Hägglund, redogör för
meddelandeT.3-1420612016 från Inspektionen ftir vård och omsorg, IVO,
gällande en händelse med ett eventuellt funktionsfel på rullstol.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Siv Stålnacke redogör ftir ett beslut från
IVO, 20 I 6/ 1 I Anmälan låikemedelsfiirväxling,A.center.
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Socialnämnden

S 74 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, I kv 2016

Beslut
Rapporterna med ej verkställda beslut och insatser läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialftirvaltningen har tagit fram rapporter med kontrolldatum 2016-04-15
över ej verkställda beslut och insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade

Beslutsunderlag
Rapport Ej verkställda beslut IFO, daterad 2016-04-15
Rapport Ej verkställda beslut LSS, daterad20l6-04-15
Rapport Ej verkställda beslut SoL, daterad20l6-04-15

För kännedom
Kommunfullmfütige
Kommunrevisionen
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