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Socialnämnden

S 80 Godkännande av dagordning

Beslut
Föreslagen dagordning godkåinns med redovisad ftirändring.

Beskrivning av ärendet
Föreslagen dagordning redovisas. Nedanstående ftirändring füreslås:

Extraärenden på enskilda listan:

la Yttrande till Förvaltningsrätten i mâ1992-16 angående stöd och
service till vissa funktionshindrade

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdes protokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-06-21

Socialnämnden

S 8f Sammanträdets offentlighet

Beslut
Socialnämnden beslutar att sammanträdet är offentligt fram till och med
ärende 1 9 Övriga frågor/information.

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

Yrkanden
Ordftirande Béatrice Öman (S) ftireslår att sammanträdet är offentligt fram
till och med åirende 19 Övriga frågor/information.
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Socialnämnden

s82

Sammanträdes protokoll

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-06-21

lnformationer
201616

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Följ ande informationer lämnas :

- Förvaltningschefens månadsrapport

- Sjukfranvaron i socialfürvaltningen

- Rapport arbetsmilj öarbetet

- Redogörelse für delegationsbeslut - IFO, ftirsörjningsstöd

- Förbättringsarbete hemtj änsten, Ensolution

Särskilt yttrande
Egon Palo (M) lämnar till protokollet ftiljande yttrande:
Man tar en jättestor risk från socialnämndens ledning och kommunledningen
som inte antar Bodens hemservice LOV avtal. Risken är överhängande att
det blir kunder/brukare som blir utan utftirare den l5 juli..

Beslutsunderlag
Månadsrapport datera d 20 I 6 -0 6 -20
Presentation - God produktivitet och effektiva procosser inom hemtjåinsten
Presentation - Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Expedierat Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

s83 Ekonomisk månadsrapport och handlingsplan 2015-
2017
20r617

Beslut
Socialnämnden lägger ekonomisk månadsrapport maj med årsprognos samt
uppftiljning av handlingsplan med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialftirvaltningen har tagit fram månadsrapport ftir perioden januari till
och med maj. Nettokostnaderna ftir perioden uppgår till260,9 miljoner
kronor vilket innebär ett överskott om23,2 miljoner kronor. Överskott
redovisas inom alla ansvarsområden.

Ärsprognosen visar på ett överskott om 9,8 miljoner kronor jämftirt med
budget. Alla ansvarsområden, ftirutom äldreboenden och hälso- och sjuk-
vård, beräknas få ett överskott eller gå jämnt med budget.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport maj 2016
Presentation Månadsrapport och handlingsplan maj 2016
Tjänsteutlåtande daterat 201 6-06-14

För kännedom
Ekonomikontoret
Mats Björk, avdelningschef

Expedierat¿rí b^06 ^ LS '7"f Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

S 84 lndexuppräkning verksamhetsbidrag - RIA Oasen
20t6/3

Beslut
Socialnämnden beslutar att utbetala avtalsbundet indexbelopp på 23 000
kronor till ftireningen Hela måinniskan att anvåindas ftir verksamheten vid
RIA Oasen i Boden

Beskrivning av ärendet
Den ideella ftireningen "Hela människan" som driver RIA Oasen i Boden
har inkommit med begäran om utbetalning av indexbelopp avseende
socialnåimndens medfinansiering till den verksamhet som bedrivs vid RIA
Oasen. Begäran baseras på avtal frän 1997-04-10 som tecknats mellan
Bodens kommun och ftireningen.

Indexbeloppet ftir 2016 ska enligt beråikning uppgå till23 000 kronor.

Beslutsunderlag
Skrivelse fran RIA-Oasen med bilaga, daterad 2016-05-17
Tj änsteutlåtande daterat 201 6-05 -26

För genomfärande
Mats Björk, avdelningschef

Signatur)nilo-oø*Zs T Utdragsbestyrkande

Ø<,



Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-06-21

lnrättande av ny servicebostad
20t6134

Beslut
1. Socialnåimnden inrättar fran och med 2016-09-01 en servicebostad enligt

LSS belägen på delar av Hemvägen2-6.

2. Finansieringsbeslutet für verksamhetsåret 2016 uppgår till1,2 miljoner
kronor och finansieras via socialnämndens budgetpost ej lordelad ram.
Budget for 2017 hanteras i internbudgetarbetet for 2017.

Beskrivning av ärendet
Under våren har det drastiskt ökat antal beslut om boende, flertalet av dessa
beslut ska verkställas som servicebostad. I dagsläget finns det åtta personer
som är beviljade särskilt boende LSS och som har behov av servicebostad.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemen-
sam service och personal. Lägenhetema är ofta anpassade efter den enskildes
behov och ligger samlade i samma hus eller kringliggande hus. En service-
bostad åir en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och
lägenhet i gruppbostad. Inom denna boendeform kan det rymmas flera olika
typer av boende.

Det som gäller ftir samtliga servicebostäder är att lägenheterna ska vara full-
värdiga och att det ska finnas tillgång till stöd dygnet runt, utifrån den
enskildes behov och av en fast personalgrupp. Där det finns flera service-
bostäder ska det också hnnas gemensamma utrymmen ftir service och
gemenskap. I en servicebostad kan de bo fler personer än i en gruppbostad.

Delar av kommunens fastigheter på Hemvägen kan nyttjas som service-
bostäder, personalutrymmen, samt gemensamhetsdel ftir de boende.

Servicebostaden behöver en personalbemannin g pâ 7 årsarbetare
motsvarande 3,6 mkr. Kostnad och budget ftir hyra av fastigheterna hanteras
inom ramen ftir socialfürvaltningens budget ftir fastighetskostnader.

Beslutsunderlag
Tj änsteutlåtande daterat 201 6-05 -3 I

För genomfürande
Nina Janson, verksamhetschef boende och stöd
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Socialnämnden

s86 Uppdrag till förvaltningen på basis av utredning av
hemtjänsten
2016/38

Beslut
Socialnämnden ger ftirvaltningen i uppdrag att pâ basis av den presenterade
utredningen återkomma till socialnåimndens sammanträde i augusti 2016
med fürsta ftirslag på åtgärder enligt det som Ensolution presenterat.

Beskrivning av ärendet
Företaget Ensolution har som del av socialnåimndens handlingsplan fått i
uppdrag att undersöka god produktivitet och effektiva processer inom
hemtjänsten.

Följande problemområden har identifi erats:

1. Tydliga roller och ansvarsftirdelning

2. Ikingtid
3. Mål och uppftiljning

4. Effektivisering

Föreslagna åtgärder är bland annat:

1. Ny organisation inklusive ny ansvarsfürdelning beslutad.

2. Viktning av rätt bedömning av s.k. kringtid inom hemtjänsten
verksamhet måste säkerställas inklusive påverkan på timpris.

3. Standardisering av insatsbenämningar. Harmonisering av krav och
uppftiljning mellan utfìirare av hemtjänst

4. Gemensanìma rutiner för schemaläggning och matchning.
Låshanteringssystem

Beslutsunderlag
Presentation - God produktivitet och effektiva processer inom hemtjänsten
1jänsteutlåtande daterat 2016-06-14

För kännedom
Catharina Lilj eholm, socialchef
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Socialnämnden

S 87 Uppdrag att utreda nyckelfri hemtjänst
20t613s

Beslut
Socialftirvaltningen får i uppdrag att utreda en nyckelfri hemtjänst och
resultatet ska redovisas für socialnämnden senast vid sammanträdet
25 oktober.

Beskrivning av ärendet
I samband med hemtjänstens utvecklingsarbete har det framkommit att
nyckelhanteringen upptar en stor del av arbetstiden.

Teknikutvecklingen erbjuder möjlighet att reducera nyckelhanteringen till ett
minimum genom så kallad nyckelfri hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst innebär
att särskilda låsenheter monteras på ytterdönen hos den som har hemtjänst
och hemtjänstpersonalen kan sedan öppna brukarens dörr via sina
mobiltelefoner.

En nyckelfri hemtjänst kan ge effektivitetsftirdelar men även ge kvalitets-
vinster ftir brukarna. Till exempel kan personalen åka direkt till en brukare
som larmar utan att passera hemtjänstlokalen ftir att hÈimta brukarens nyckel.
Larmen kan komma att besvaras snabbare.

Nyckelfri hemtjänst kan även innebära en bättre arbetsmiljö och en miljö-
vinst eftersom hemtjänstpersonalen kan komma att minska antalet körda mil,
om de dagligen slipper att håimta och lämna tillbaka nycklar.

Som en del i hemtjänstens fortsatta utvecklingsarbete ftireslås socialfür-
valtningen få i uppdrag att utreda en nyckelfri hemtjänst.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2016-05 -3 I

För kännedom
Karin Söderberg, verksamhetschef hemtj änst

Signatur2at6 -ôé, ^25 V
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Socialnämnden

S 88 Avslutande av deltagande i Familjehemssamverkan i

norr
20t6137

Beslut
Socialnämnden avslutar Bodens kommuns medverkan i
Familjehemssamverkan i Norr fran och med 1 augusti 2016

Beskrivning av ärendet
Familjehemssamverkan i norr, FIN, startade hösten 2003 som ett projekt
mellan Boden, Luleå, Piteå och Kalix kommuner med FOU Kommun-
ftirbundet som projektagare. Luleå kommun har stått som huvudman für
verksamheten. Haparanda och Alvsbyn anslöt sig 2008.

Syftet var att utveckla familjehemsvården ftir tonåringar med omfattande
socialt stödbehov och att kunna placera i familjehem istället ftjr i HVB-hem.
Projektet bedrevs ftirsta åren med statliga medel. Från och med 2007 över-
gick verksamheten från projekt till en samordnad verksamhet där varje
kommun har tillskjutit medel utifrån folkmängd.

Då flera kommuner dragit sig ur samarbetet kvarstår fyra kommuner Luleå,
Boden, Haparanda och Piteå. Frågan om att avsluta verksamheten har
senaste året diskuterats ingående i den styrgrupp som finns ftir FIN.

Styrgruppen Ëir överens om att en fortsättning med endast få kommuner inte
är kostnadseffektivt och att verksamheten ska avslutas. Bedömningen är att
det krävs fem till sex kommuner ftir att driva verksamheten med bibehållen
kvalitet. Att ha en projektorganisation från flera kommuner avseende ett fåtal
placeringar driver inte utvecklingen framåt i önskvärd utsträckning.

Beslutsunderlag
1j änsteutlåtande daterat 20 I 6-0 5 -24

För kännedom
Kerstin Larsson, verksamhetschef individ- och familj eomsorg
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överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta
kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län
2016132

Beslut
1. Bodens kommun antar "Överenskommelse om skyddat boende" daterad

2015-05-07.

2. Medverkan sker under fürutsättning av medfinansiering ftir Bodens del
inte överstiger 330 000 kronor per år med start 2017.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Norrbotten har 2015 i Kommunftirbundets regi överens-
kommit att gemensamt öppna ett skyddat boende i länet flor våldsutsatta
kvinnor och medftiljande barn. I överenskommelsen framgår att kommun-
erna gemensamt finansierar verksamheten och att Luleå kommun organiserar
verksamheten inom socialftirvaltningen.

Luleå kommun har sökt utvecklingsmedel med 50 %o av den totala kostnaden
som beråiknas uppgå till ca 6 mþ,rlär. Beslut beråiknas komma i augusti.
Hittills har fem andra länskommuner tagit formella beslut om medverkan.

Bodens andel av kostnaden beräknas till 330 000 kr/år, under ftirutsättning
att samtliga kommuner deltar och sökta projektmedel beviljas. Därutöver
tillkommer en dygnsavgift på ca2 500 kronor vid placering. Finansiering
sker inom individ- och familjeomsorgens budgetram.

Boendet planeras att ha nio platser ftr heldygnsvistelse och placeras
geografiskt i Luleå. Placering utifrån att en större ort ger ökade möjligheter
till anonymitet.

Tanken med verksamheten är, fürutom att erbjuda skyddat boende i offentlig
regi, att verksamheten på sikt ska utgöra ett samlat kompetenscentrum ftir
länet i frågor som rör våld i nåira relationer.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om skyddat boende, daterad 2015-05-07
PM Nonbottens kommuner. Ansökan om utvecklingsmedel till skyddat
boende for våldsutsatta kvinnor och medftiljande barn, daterat 2015-05-09
Tj änsteutlåtande daterat 20I 6-05 -25

För kännedom
Norrbottens kommuner (fd. Kommunfü rbundet Nonbotten)
Kerstin Larsson, verksamhetschef individ- och familj eomsorg
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Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Socialnämnden

S 90 Handlingsplan för att öka antalet hälsoundersökningar i

samband med placeringar enligt SoL och LVU
20r6t20

Beslut
Socialnåimnden antar "Handlingsplan ftir att öka antalet hälsoundersökningar
i samband med placeringar enligt SoL och LVU".

Beskrivning av ärendet
Kommunema och Landstinget i Norrbottens län har en överenskommelse om
anvisningar och rutiner ftir att säkerställa att barn och ungdomar får genom-
gå en hälsoundersökning inftir placering enligt Socialtjänstlagen, SoL, och
lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Överenskommelse om hälsoundersökningar är en del av Norrbus-överens-
kommelsen. Bakgrunden till överenskommelsen är att hälsoproblem av såväl

fusisk som psykisk karaktär åir överrepresenterade hos barn och unga som är
placerade.

Målet med handlingsplanen ar att allabarn som är placerade enligt SoL som
behöver en hälsoundersökning ska vara läkarundersökta och alla barn och
unga som placeras enligt LVU ska vara läkarundersökta.

Kommunftirbundet Norrbottens barn- och utbildningsberedning samt social-
beredning har 2015-11-12 $ 38 beslutat rekommendera medlemskommun-
erna att anta "Handlingsplan ftir att öka antalet hälsoundersökningar i
samband med placeringar enligt SoL och LVU".

Beslutsunderlag
Kommunfü rbundet Norrbottens sammanträde sprotok oll 20 I 5 - I I - 12

Handlingsplan für att öka antalet hälsoundersökningar i samband med
placeringar enligt SoL och LVU
Tjänsteutlåtande daterat 20 1 6-05-03

För kännedom
Norrbottens kommuner (fd. Kommunftirbundet Norrbotten)
Kerstin Larsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-06-21

Socialnämnden

S 9f Upphävande av riktlinje för riktad lägenhet
2016136

Beslut
1. Socialnämndens beslut 2006-03-23 $ 63 att Poppelns, Björkens och

Hemvägens lägenheter endast hyrs ut efter biståndsprövning enligt
socialtj tinstlagen upphävs.

2. Kommunfullmäktige füreslås ge uppdrag till fastighetsnämnden att
administrera och ftirmedla bostäderna gällande Björken, Poppeln samt
Hemvägen 4 och 6 enligt allmännyttans principer från I oktober 2016.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2006-03 -23 5 63, i samband med att servicehus av-
vecklades, att Poppelns, Hemvägens och Björkens lägenheter skulle hyras ut
efter biståndsprövning enligt 4 kap. 2$ socialtj änstlagen (SoL).

Idag innebär socialnämndens riktlinje att lägenheterna ftirdelas till personer
med behov av särskilt anpassade lägenheter. För riktad lägenhet ska den
enskilde ha ftirflyttningssvarigheter av den arten och graden att behov av en
anpassad bostad med hiss ftireligger och/eller närhet till tvättstuga etc.

Riktad lägenhet är inte en rättighet och reglerat som ett bistånd enligt social-
tjänstlagen och är därftir självvald für nämnden att upphäva eller fatta beslut
om.

Idag handlägger och prövar socialfürvaltningens biståndsenhet ansökningar
till riktade lägenheter och lägenhetema fiirmedlas av socialfürvaltningens
vårdprocessamordnare. Arbetsuppgiftema ¿ir till stor del administrativa och
kan med ftirdel hanteras av fastighetsftirvaltningen.

Att upphäva riktlinjen medftir inte någon negativ konsekvens ftir enskilda
kunder eller åsidosätter den enskildes rättssäkerhet, i praktiken har personer
som bor på Björken, Poppeln och åir beviljade enligt 4kap.2 $ SoL fortsatt
tillgang till sin lägenhet och har hyresavtal som gäller. De personer som har
behov av hemtjåinst får bistånd enligt 4kap.1 $ SoL och insatser upphör inte
på grund av attriktlinjen upphävs. De personer som har beslut om riktad
lägenhet enligt 4kap.2 $ SoL och önskar att fortsätta attvdntapå lägenhet
överftirs till fastighetsftirvaltningen.

Beslutsunderlag
Tj änsteutlåtande daterat 201 6-05 -3 I
Socialnåimndens beslut 2006-03-23 ç 63

För kännedom
Gunmarie Bjurholt, avdelningschef bistandsenheten
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-06-21

Nationell statistik
20r616

Beslut
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Den nationella statistiken presenteras löpande under året vilket gör att
socialftirvaltningen måste ha en plan ftir när och hur statistiken ska
presenteras så att uppdaterade siffror levereras till beslutfattare på olika
nivåer. Detta bidrar till att de ñr ett bra underlag ftir planering och beslut.

Syftet är att tillvarata den statistik som produceras på nationell nivå och
anvåinda den i ett kvalitetssäkrat fiirbättrings- och utvecklingsarbete. Genom
ett strukturerat och målinriktat arbete ska detta vara till nytta ftir den enskilde
brukaren och de invånare som kommer i kontakt med socialftirvaltningen av
olika anledningar.

För att tillvarata den statistik som produceras på nationell nivå kommer
socialfü rvaltningen strukturera, sammanställa och analysera statistiken som
är utvalda i verksamheten für att bedriva ett kvalitetssäkert ñrbättrings- och
utvecklingsarbete.

Varje verksamhetsområde kommer aftvälja ut 1-3 områden eller kvalitets-
mått som de vill lägga extra fokus på under aktivitetsplanens livslåingd det
vill säga 2016-2018. Valet av kvalitetsmått är upp till varje verksamhetschef
attväljaut, men en grundregel är att det ska ha en tydlig koppling till
verksamhetens uppdrag.

Socialfiirvaltningens ftirslag är att uppftiljningen av nationell statistik läggs

till socialnämnden i december, och nationell statistik i juni är en uppffiljning
av hur arbetet med kvalitetsmåtten fortskrider.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 201 6-05 -12
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-06-21

Alternativa metoder för att samla in synpunkter från
brukare och anhöriga
20t515

Beslut
1. Socialnämnden godkåinner den nya arbetsmodellen och

socialfü rvaltningen har fullgj ort sitt uppdrag.

2. Socialnämndens interna kvalitetsundersökningar avvecklas inom
äldreomsorgen.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade2015-12-15 $ 213 att ge socialftirvaltningen i.rpp-
&ag att senast juni 2016 presentera ett ftirslag till alternativa metoder att
samla in synpunkter från brukare och anhöriga istället ftir interna kvalitets-
undersökningar.

Socialftirvaltningen füreslår att de interna kvalitetsundersökningamai äldre-
omsorgen awecklas under 2016 eftersom de är snarlika den Socialstyrelsen
skickar ut årligen: "Vad tycker de rildre om cildreomsorgen? " Om enkäten
ska finnas kvar bör den utvecklas ftir att höja validiteten och ftirbättra
kvalitén och sedan skickas ut till brukarna 2017. Eftersom enkäten inte når
alla brukare vill socialftirvaltningen arbeta med att utveckla brukarråden
vilket ska möjliggöra att fler brukares åsikter fångas upp.

En annan anledning till att socialftirvaltningen anser att de interna kvalitets-
undersökningarna ska awecklas är att svarsfrekvensen är låg. Enligt
Socialstyrelsen har undersökningar som skickas ut från en kommun en bias,
det vill säga ett systematiskt fel. Egna undersökningar har ofta ett bättre
resultat än de nationella, vilket kan bero på att de som svarar på enkäten är i
en typ av beroendeställning till kommunen.

Ibland kommer det vara nödvrindigt att socialfürvaltningen vid behov gör
riktade brukarundersökningar inom samtliga verksamhetsområden. Det kan
till exempel handla om utvärdering av kulturarkivet eller att utvärdera
fiiråindringen gällande matlagning i hemtjänsten.

Beslutsunderlag
Tjtinsteskrivelse daterad 20 1 6-05-3 1

Tjåinsteskrivelse Nationell statistik daterad 2015 -05 -I2

För kännedom
Kristina Lindqvist, avdelningschef
Ann-Charlotte Julnes, statistikhandläggare
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Socialnämnden

S 94 Omvärldsbevakning juni 2016
20r616

Beslut
Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Inom arbetet med kvalitetsledningssystemet och socialnämndens årshjul
ingar det att göra en omvåirldsbevakning och analys av socialfürvaltningen
verksamhetsområden. Omvärldsbevakningen rapportras till nåimnden två
ganger per år i januari och i juni. Rapporteringen i januari är av mera
omfattande karakt¿ir och ska fungera som ett levande dokument under året
samt lyfta händelser som påverkar och kommer att påverka arbetet inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten på langsikt. Omvärldsanalysen i
juni lyfter hädelser som tillkommit under årets fiirsta del.

Omvärldsanalysen presenterar en samlad bevakning och analys av framtiden
och utvecklingen inom socialnämndens verksamhetsområde. Omvärlds-
analysen ska vara ett underlag für verksamhet och beslutsfaftare attfât
möjlighet att i ett tidigt skede ftirbereda sig inftir de ftir¿indringar och
utmaningar som våintar.

Beslutsunderlag
1j änsteutlåtande daterat 201 6-05 -26
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Socialnämnden

se5 Del prog ram Fallsäkerhet
2016lt6

Beslut
Socialntimnden antar delprogrammet Fallsäkerhet till de delar där
aktiviteterna är socialftirvaltningens ansvar. Socialnämnden ställer sig
bakom de andra ftirvaltningarnas aktiviteter.

Beskrivning av ärendet
Enligt gällande lagstiftning är Sveriges kommuner skyldiga att ha ett hand-
lingsprogram fiir krishantering, ftirebyggande verksamhet samt räddnings-
tjänst. Det huvudsakliga syftet med handlingsprogrammet är att skapa
ftirutsättningar ftir ett tryggt och såikert samhälle.

Bodens kommun har valt en modell där man upprättar ett centralt styr-
dokument som redogör för hur kommunen, på ett enkelt och överskådligt
sätt, ska uppnå ett tryggt och såikert samhälle. Prioriterade riskområden i
styrdokumentet är bostäder, offentliga utemilj öer, allmänna byggnader,
vattenmiljöer och krisberedskap.

Räddnings- och beredskapsfiirvaltningen har lett och samordnat arbetet med
att ta fram de olika delprogrammen. Socialftirvaltningen ansvarar ftir del-
programmet Fallsäkerhet. Arbetet med delprogrammet har skett i samarbete
mellan socialftirvaltningen och de övriga ftirvaltningarna. I delprogrammet
ingår en aktivitetsplan som tydligt och kortfattat redovisar hur kommunen
avser att uppnå de målen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 I 6-05-30
Delprogram Fallsäkerhet, daterat 20|6-05 -27

För kännedom
Kristina Lindqvist, avdelningschef
Helena Samuelsson, verksamhetsutvecklare
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Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-06-21

Socialnämnden

S 96 Meddelanden

Beslut
Socialnämndens meddelandelista 2016-06-21 noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Sociallorvaltningen har tagit fram en ftirteckning över meddelanden till
socialnämnden perioden från och med 2016-05-10 till och med 2016-06-14
enligt nedan:

Sida
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Datum

Ärendenummer

Beskrivning

Avsändare/Mottagare

Ärendemening

2016.310

2016-05-25

soc 2016/26

Beslut Lex Maria, läkemedelsförväxling Svedjebacka
äldreboende, 1084612016

lnspektionen för vård och omsorg

Anmälan Lex Maria, läkemedelsforvåixling Svedjebacka
äldreboende

2016.338

2016-06-08

Kf 2016-05-30 S 68 lntregrationspolicy for Bodens
kommun

Kommunfullmäktige

2016.341

2016-06-09

Svar till Norrbottens läns landsting angående förfrågan
om tjänsteköp från Bodens kommun

Norrbottens Läns Landsting

2016.348

2016-06-14

Meddelande om konkurs Din Hemservice

Din Hemservice

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

S 97 övriga frågor/information

Beslut
Informationen noteras till protokollet

Beskrivning av ärendet
Socialchef Catharina Liljeholm informerar om aktuella aktiviteter med
anledning av konkursen för hemtjänstftiretaget Din Hemservice.
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-21

MAS-rapport

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Socialchef Catharina Liljeholm redogör ftir ftiljande åirenden:

20 I 6 I I I Anmälan Lex Maria, läkemedelsftirväxling,A.center

201 6126 Anmälan Lex Maria, läkemedelsftirväxling Svedjebacka
äldreboende

201 6130 Lex Maria-anmälan, låikemedelsftirväxling Äcenter

2016139 Anmälan Lex Maria, Midgardamas äldreboende
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Socialnämnden

see Yttrande till lnspektionen för vård och omsorg (lVO) i
ärende 8.2-2578312015
20t5142

Beslut
1. Socialnämnden avger skrivelse daterad 2016-05-31 som nämndens

yttrande i tillsynsärende 8.2-257 83 l20I 5.

2. Beslutet ftirklaras omedelbart justerat.

I ec,-

Béatrice (S), ordñrande (v)

Beskrivning av ärendet
Inspektionen ft)r vård och omsorg har mottagit ett enskilt klagomål gällande

kritik om att uppgifterna om fürekomst av våld i nåira relation inte uppmärk-
sammats i socialnämndens handläggning av barn- och vuxenåirende samt

kritik mot socialnämndens bemötande.

Inspektionen ftir vård och omsorg har 2016-04-27 beslutat ställa krav på att
socialnlimnden i Bodens kommun bland annat ska säkerställaatt beslut om
att inleda, eller inte inleda, utredning beträffande barn och unga fattas

skyndsamt och inom rätt tid i enlighet med 11 kap 1 a $ SoL.

Nämnden ska senast denT juni 2016 redovisa ftir IVO vilka åtgärder
nämnden har vidtagit alternativt avser att vidta.

Anstånd med svar har lämnats till2l juni 2016.

Socialfttrvaltningen har upprättat ett svar där åtgärder beskrivs som syftar till
en säker rättstillämpning och största möjliga enhetlighet i bedömningar.

Beslutsunderlag
Yttrande daterat 201 6-05 -3 I
Inspektionen für vård och omsorgs beslut 2016-04-27

Delges
Inspektionen ftir vård och omsorg (gae-hsådl¡iggar€+

Kerstin Larsson, verksamhetschef

A.o¡þ.-06 -1'r T
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Sammanträdesprotokoll

Bodens kommun Sammantrådesdatum

2016-06-21

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 992-16 angående
stöd och service till vissa funktionshindrade
2016128

Beslut
Socialnåimnden antar tj änsteskrivelse datera d 20 | 6-06 -l 5 som yttrande till
Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut 20 I 6 I 28.

Beskrivning av ärendet
Yttrande angående överklagan av socialnämndens beslut 2016-04-12 ç 59
gällande begäran om utbetalning gällande assistansersättning enligt LSS.

Beslutsunderlag
1j änsteskrivelse dater ad 20 I 6 -06-1 5

Delges
Förvaltningsrätten i Luleå (gm handläggare)
Linda-Maria Krekula, jurist
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