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Kommunstyrelsesalen, kl 8.30-1 6.25
Ajournering 9.45-10.00, 12.10-13.00, 14.50-15.00

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)
Bert Johansson (SD) t.o.m. $ 52
Gunnar Halin (KD) t.o.m. $ 44

Tjänstgörande ersättare
Mashal Molod (S) fr.o.m. $ 45, Erik Hedberg (SD) fr.o.m. $ 53

Ersättare

Mashal Molod (S) t.o.m. $ 44, Elsy Jansson (S), Björn Norén (S), Harry Hannu (S),

Pirjo Rönnkvist (MP), Göran Stjärnholm (L), Hasan Delen (M), Charlotte Lenman (M),
Anna Karlsson (V), samt Erik Hedberg (SD) t.o.m. $ 52.

Tjänstemän

Björn lsaksson, sekr, Catharina Liljeholm, socialchef, Kerstin Larsson, verksamhets
chef individ- och familjeomsorg, Mats Björk, chef adm avd, Gunmarie Bjurholt, chef
biståndsenheten, Maiden Karlberg, verksamhetschef äldreboende, Nina Jansson,
verksamhetschef boende och stöd, Karin Söderberg, verksamhetschef hemtjänst,
Maria Persson, chef hälso- och sjukvård, samt Kristina Lindqvist, utvecklingschef.

Asa Lindström (S)

Administrativa avdelningen 2016-04-13 kl. 13.15

Socialnämnden

och tid

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

I
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Béatrice Öman (S)
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Paragrafer
Sekretess

40-61
59-61

lsaksson

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

Socialnämnden

2016-04-12

2016-04-13 Datum då anslaget tas ned

Socialförva ltn ingen, administrativa avdeln ingen

Underskrift
lsaksson

2016-05-05
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Bodens kommun

Socialnämnden

S 40 Godkännande av dagordning

Beslut
Föreslagen dagordning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Föreslagen dagordning redovisas

CI
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Socialnämnden

s4r Sam manträdets offentl ig het

Beslut
Socialnåimnden beslutar att sammanträdet är offentligt fram till och med
lirende 19 Övriga frågor/information, med undantag ftir revisoremas
information som inte åir offentlig.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har beslutat att nämndens sammanträden ska vara offentliga
utom vid åirenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av

ärenden i vilka det ftirekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av

sekretess enli gt offentlighets- och sekretesslagen.

Yrkanden
Ordftirande Béatrice Öman (S) ftireslår att sammanträdet är offentligt fram
till och med ärende 19 Övriga frågor/information, med undantag ftir
revisorernas information som inte är offentlig.
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-O4-12

lnformationer
201616

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Följ ande informationer lämnas:

- Förvaltningschefens månadsrapport

- Medarbetarenkäten

- Administrativa avdelningens månadsrapport

- Revisorema informerar om revisionsrapporten Behörigheter och

loggkontroll, kl. 13.00-14.00 (ej offentlig del)

- Redogörelse für delegationsbeslut - SAM-projektet som syftar till att

ftirebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens månadsrapport daterad 2016-04-ll
Månadsrapport - Administrativa avdelningen, daterad 201 6-04-Il
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Semmanträdesdatum

2016-04-12

Ekonomisk månadsrapport och handlingsplan 2015-
2017
201617

Beslut
Socialnämnden lägger månadsrapporten med årsprognos samt uppftilj ning
handlingsplan 20 | 5 -20 1 7 med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Socialftirvaltningen har tagit fram månadsrapport per mars. Nettokost-
naderna ft)r perioden uppgår till 151 ,3 mkr vilket innebär ett överskott für
perioden med 18,1 mkr varav 8,4 mkr avser verksamheten ensamkommande
flyktingbarn.

,Ä,rsprognosen visar på överskott om 14,9 mkr varav verksamheten ensam-
kommande flyktingbarn svarar ftir 9,5 mkr och ansvarsonrådet for hemtjänst
6,25 mkr.

Samtliga övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Beslutsunderlag
Uppftlljning Handlingsplan mars 201 6

Månadsrapport mars 20 1 6

Tjänsteutlåtande daterat 201 5 -04-l I

För kännedom
Ekonomikontoret
Mats Björk, avdelningschef
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Socialnämnden

S 44 Budgetprocessen och målindikatorer 2017
20t617

Beslut
I . Kommunfullmäktige ftireslås utöka socialnåimndens driftbudgetram

enligt ftiljande: 2017 4 000 tkr, 2018: 9 855 tþ'r,2019:13 255 tkr.

2. Kommunfullmäktige ftireslås anslå investeringsbudget enligt ftiljande:
2017:23 000 tkr, 2018: 94 000 tþ¡,2019:109 000 tkr.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens verksamhetsidé är att bistå med vård, omsorg och stöd i
olika former till enskilda och familjer som behöver bistand ft)r att skapa en

skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrig!. Verksamheten utgår från
lagstadgat ansvar.

Budgetforslaget rymmer ofi nansierade verksamhetsfü rändringar gällande ;

o Arbetskläder ftir all personal inom vard och omsorg samt personlig

assistans (2017 -2019).

¡ Utökning äldreboende platser (7 st) vid Åcenter (i syfte att motverka
betalningsansvar). (20 1 8-20 I 9)

o Behov av resurser när nuvarande statliga projektmedel ftir ökad

bemanning inom äldreomsorgen upphör i mitten på 2018.

Under planperioden kommer arbete att påbörjas med byggnation av nytt
äldreboende med minst 90 platser samt 3 nya gruppbostäder medT platser

per boende. Investeringsbehovet under planperioden kommer d¿ifftir att

uppgå till minst 226 miljoner kronor.

MBl-ftirhandling är genomfürd 2016-03-31. Förhandlingen avslutades i
enighet.

Beslutsunderlag
Socialnåimndens budgetftirslag 20 17 -2019
1j änsteutlåtande daterat 2016-04-l I

För beslut
Kommunfullmåiktige
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammenträdesdatum

2016-04-12

Socialnämnden

S 45 Omlokalisering av gruppboendet Höjden
2016123

Beslut
Höjdens gruppbostad som idag är lokaliserad i Ä.centers lokaler flyttar till
Hemvägen 10.

Reservationer
Egon Palo (M), Hans B Nilsson (M), Göran Höglund (M), samt Bo
Englund (V), reserverar sig till fttrman ftir Palos (M) ftirslag.

Beskrivning av ärendet
De som idag bor på Höjden har omfattande omvårdnadsbehov och flertalet
av dem har under många år bott tillsammans vilket inte påverkar vid flytt till
nya lokaler. Gemensamma aktiviteter kommer fortsättningsvis att anordnas i
gemensamhetsdelarna, det kanske kan vara gemensamma middagar, bakning
och fika vid olika tillfrillen, utifrån brukarnas önskemåI.

Beredningens förslag
Höjdens gruppbostad som idag är lokaliserad i Ä.centers lokaler fl¡tar till
Hemvägen 10.

Ajournering
Egon Palo (M) ftreslår ajournering om 10 minuter vilket även blir nämndens
beslut.

Yrkanden
Egon Palo (M) föreslår att gruppboendet Höjden inte flyttas utan att lediga
lokaler i fd. Bergbacka äldreboende öppnas som äldreboendelkorttidsplatser

Beslutsgång
Ordftirande ställer beredningens ftirslag mot Palos (M) ftirslag och finner att
socialnämnden beslutar enligt beredningens fürslag.

Beslutsunderlag
Tj änsteutlåtande daterat 20 1 6-03 -03

För genomfürande
Nina Janson, verksamhetschef boende och stöd
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-04-12

Socialnämnden

S 46 Nya äldreboendeplatser Acenter
20t612r

Beslut
1. Socialnämnden ger socialftirvaltningen i uppdrag att öppna sju äldre-

boendeplatser på Åcenter, Färgaregatan 1.

2. Finansiering under 2016 sker genom atf I 432 000 kronor av budge-
terade medel ftir hemtjänstinsatser överfürs till budgeten für Åcenter.

3. Finansieringfor 2017 och framåt ordnas inom ramen für ordinarie
budgetprocess.

Reservationer
Egon Palo (M), Hans B Nilsson (M), Göran Höglund (M), samt Bo
Englund (V), reserverar sig till fttrman ftir Höglunds (M) ftirslag.

Arendet
Under perioden januari- februari har socialftirvaltningen haft problem med
att i tid kunna erbjuda personer som åir utskrivningsklara från Sunderby
sjukhus plats på korttidsboendet. På Sunderby sjukhus har personer som är
utskrivningsklara Ëtt vistas längre tid än fem dygn vilket medftirt kostnader
i form av betalningsansvar till landstinget på ca 657 000 tkr under januari
och februari2016 och fortsatt betalningsansvar füreligger. Detta har resul-
terat i en temporär utökning av korttidsplatser från 33 till 35. För närvarande
är det ca 36 personer som väntar på äldreboendeplats varav 13 personer
befinner sig på korttidsboendet i awaktan på äldreboendeplats.

Utifran denna utveckling ses inte möjlighet att med nuvarande antal äldre-
boendeplatser kunna begränsa framtida betalningsansvar. Dessutom visar
den demografiska utvecklingen att antal personer 80 år och äldre ökar i
kommunen under en femårsperiod.

Förvaltningsledningen har närmare analyserat fü rutsättningarna fü r
ytterligare äldreboendeplatser på,Å,center. Då lokalen tidigare använts som
äldreboende och vård och omsorg kan planeras med redan befintlig personal
på boendet underlättas genomfürandet.

Beredningens förslag
1. Socialnämnden ger socialftirvaltningen i uppdrag att öppna sju äldre-

boendeplatser på,{center, Färgaregatan 1 .

2. Finansiering under 2016 sker genom att I 432 000 kronor av budgete-
rade medel ftir hemtjänstinsatser överförs till budgeten ftir,Å.center.

3. Finansieringfor 2017 och framåt ordnas inom ramen ftir ordinarie
budgetprocess.

Signatur
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Bodens kommun Sammantr¿idesdatum

2016-04-12

Yrkanden
Göran Höglund (M) yrkar avslag på beredningens fürslag. Egon Palo (M)
bifaller Höglunds (M) ftirslag.

Beslutsgång
OrdfÌirande ställer beredningens ftirslag mot Höglunds (M) ftirslag och
finner att socialntimnden beslutar enligt beredningens ftirslag.

Beslutsunderlag
1j åinsteutlåtande daterat 201 6-03 -l 4

För genomfärande
Maiden Karlberg, verksamhetschef äldreboende
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Socialnämnden

s47 Motion om ny modell för biståndsbeslut gällande
hemtjänst
20t6lt7

Beslut
Kommunfullmåiktige füreslås avslå motionen då den strider mot lagstift-
ningen och då socialnämnden redan arbetar i enlighet med motionens andra

ftirslag.

Reservationer
Egon Palo (M), Hans B Nilsson (M), Göran Höglund (M), Bo Englund (V),
samt Bert Johansson (SD) reserverar sig till formån frjr Palos (M) m.fl.
ñrslag.

Beskrivning av ärendet
Egon Palo (M) foreslar i en motion till kommunfullmåiktige att social-
nämnden ges i uppdragatt arbeta fram en modell med ett rambeslut i tid
istället ftir att besluta om specifika hemtjänstinsatser. Motionären ftireslår
även att kontaktpersonen får ett ökat ansvar für att tillsammans med den

enskilde ta fram och planera insatser med större infl¡ande från den enskilde.

Socialnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

Socialnäm ndens yttrande
Socialfü rvaltningens biståndsenhet har under 20 1 3 ftirändrat beslutsformu-
leringarna gällande bistånd ftlr personlig omsorg/service enligt 4 kap. 1 $
SoL, från beslut med angiven tidsram till beslut som omfattar beviljade
hjälp- och stödinsatser. Anledningen till att beslutsformuleringarna ftiränd-
rades har att göra med rättsäkerheten ftir den enskilde och de krav som ställs
på myndighetsutövning och tydliga beslut enligt gällande lagstiftning; social-
tj änstlagen och ftirvaltningslagen samt Socialstyrelsens füreskrifter och
allmänna råd SOSFS 2014:5 (tidigare SOSFS 2006:5).

I gällande lagstiftning framgår att dokumentation av ett beslut ska innehålla
vilka insatser som har beviljats och vilka som avslagits. När ett beslut går

den enskilde emot har den enskilde rätten att överklaga socialnämndens

beslut till ftjrvaltningsdomstol. Socialnåimnden är skyldig att ftilja gällande
lagstiftning och därmed altfatta beslut i enlighet med lagstiftningen.

Rambeslut i tid uppfyller inte lagstiftningens krav på tydliga beslut och det
är svårt ftjr den enskilde att veta vilka hjälp- och stödinsatser som har blivit
beviljade. Socialstyrelsen påtalar vikten av att beslutet ska vara så tydligt
utformat så att den enskilde ftirstår vilken rätt till hjälp hen har beviljats.

Tydliga beslut hindrar dock inte att den enskilde tillsammans med kontakt-
person ges större inflytande att planera hur beviljade insatser ska utft)ras. I

Expedierat la ro..gt¡rr3 'b_
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Socialnämnden

samband med den nya organisationen ftir hemtjänsten ska socialt ansvariga
samordnare ansvara für att upprätta och ftilja upp genomft)randeplaner med
fokus på brukarens individuella behov utifran beviljade insatser.

Våirldshälsoorgani sationens (WHO) klassifikation ftir att identifiera och
systematisera äldres behov (ÄBIC) är en metod som har och kommer att
implementeras i myndighetsutövningen i samverkan med verksamheten ftir
hemtjåinst och särskilt boende. En del av myndighetsutövningen är att utreda
kundens behov utifran fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i
enlighet med värdegrunden i socialtjänstlagen och som biståndsenheten utgår
ifrån vid behovsbedömning. AgtC ger utrymme für att utveckla och syste-
matisera enskildas behov och målsättning ñr beviljade insatser ytterligare.
ÄgIC utvecklar behovsbedömningen i myndighetsutövningen men medfür
inte att socialnämnden kan frångå de krav som ftlljer med att säkerställa
rättsäkerheten ftir den enskilde.

Vidare hänvisar motionären till Sundsvall och Göteborg som har olika sätt
att hantera detta. Regeringen har utsett en särskild utredare som ska ta fram
ftirslag till en nationell kvalitetsplan ftir äldreomsorgen. Uppdraget ska redo-
visas senast den 3l mars 2017 .I uppdraget ingår bland annat att fiireslå åt-
gärder som syftar till flexiblare former ftir beslut om äldreomsorg utan att
rättsäkerheten ftir den enskilde ftirsåimras. Även om det finns kommuner som
väljer att frangå de krav som ställs på myndighetsbeslut är det inte låimpligt
att rekommendera socialnämnden att ge uppdrag till bistandsenheten som
strider mot nu gällande lagstiftning.

Beredningens förslag
Kommunfullmäktige ftireslås avslå motionen då den strider mot lagstift-
ningen och då socialnämnden redan arbetar i enlighet med motionens andra
fÌirslag.

Yrkanden
Egon Palo (M), Hans B Nilsson (M), Göran Höglund (M) ftireslår att
socialn?imnden fü reslår kommunfu llmäkti ge att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordftjrande ställer beredningens ftirslag mot Palos (M) m.fl. fiirslag och
finner att socialnämnden beslutar enligt beredningens ftirslag.

Beslutsunderlag
1jänsteutlåtande daterat 20 1 6-03- 1 0

Delges
Kommunstyrelsen

SignaturExpedierat 
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Socialnämnden

S 48 Medborgarförslag om krav på praktikanter och vikarier i

äldreomsorgen
20t6114

Beslut

Socialnämnden anser medborgarftirslaget besvarat då socialnämnden redan
arbetar i fürslagets anda.

Beskrivning av ärendet
Gun-Britt Olofson har lämnat ett medborgarftirslag som innefattar hygien-
rutiner samt etik och bemötande som gäller elever (undersköterskor) under
sin praktik inom vård och omsorg. Medborgarftirslaget innebär att elever ska
ha arbetsrock med namnskylt, de ska vara hela och rena, lära sig etik och
moral samt att de ska få information om dessa viktiga saker på arbetsplatsen.

Kommunfullmåiktige har 2015-12-21 ç 200 överlåtit till socialnämnden att
besluta i ärendet.

Socialförvaltn i n gens yttrande över med borgarförs laget
Basala hygienrutiner ingår i undersköterskeutbildningen och utbildning i etik
och måinniskans livsvillkor ingår även i den grundläggande teoretiska utbild-
ningen på undersköterskeutbildningen.

Vad gäller arbetskläder har ett arbete påbörjats ftir upphandling av arbets-
kläder für personal i vårdnära arbete, detta gäller även elever och prakti-
kanter samt vikarier. Namnskylt tillhandahålls ftir all personal och prakti-
kanter. När eleven kommer ut på sin praktik på boendet tilldelas denne en
handledare som ger stöd och hjälp i vård- och omsorgsarbetet.

Enhetschef är ytterst personalansvarig ute på sin enhet och ska se till att de
basala hygienrutinerna ftiljs av de som arbetar eller gör sin praktik ute på
enheten. Hygienombud finns i varje arbetslag och ombudet har en viktig roll
i att informera personal och elever om hygienrutiner.

Beslutsunderlag
Medborgarftirslag daterat 201 5- 1 1 -1 1

1j änsteutlåtande daterat 201 6-03 -3 I

Delges
Gun-Britt Olofsson
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Socialnämnden

S 49 Riktlinje Assistansersättning enligt I S 2 LSS
2016122

Beslut
Socialnämnden fastställer Riktlinje - Ekonomiskt st<id ftir personlig assistans

enligt LSS 9 $ 2, daterad 2016-04-04.

Beskrivning av ärendet
Enligt 9 $ 2 LSS har kommunen ansvaret ftir personlig assistans eller ekono-
miskt stöd till skäliga kostnader ftir sådan assistans. I fürarbetena uttalas att
med skäliga kostnader avses s¿unma slags kostnader som i den statliga assi-
stansersättningen, dvs. normala lönekostnader och vissa administrativa
kostnader.

Socialft)rvaltningen har upprättat ett ftirslag till riktlinje ftir ekonomiskt stöd
ftir personlig assistans enligt LSS. Riktlinjen anger hur granskning av
kostnader och utredning av ekonomiska stödet ska handläggas.

Beslutsunderlag
Riktlinje - Ekonomiskt stöd ftir personlig assistans enligt LSS 9 $ 2, daterat
2016-04-04
Tj änsteutlåtande daterat 201 6-04-04

Delges
Mats Björk, administrativ chef
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Socialnämnden

S50 Tilläggsocialnämndensdelegationsordning
2014147

Beslut
Socialnämnden beslutar att inftira tillägg till nämndens delegationsordning
punkt 14.20 Lagom stöd och service till vissa funktionshindrade, enligt
fiiljande:

Ä,rende Bedömning och beslut om faktisk skälig assistansersättning
enligt LSS 9 $ 2 samt socialnämndens fastlagda riktlinjer.

Lagrum 9 $ LSS

Delegat Ekonom

Beskrivning av ärendet
En genomgång av socialnåimndens rutiner avseende beslutsprocessen
gällande beslut om ersättning enligt LSS 9 $ har påvisat anledning att
ftirändra socialnämndens delegationsordning med syfte att underlätta ftir
enskilda att inkomma med ftirvaltningsrättsliga besvåir.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2016-03 -14
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Socialnämnden

s51 Bodens ridklubbs ansökan om ersättning för
hand i kappi nstru ktör 2016
20t415s

Beslut
Bodens ridklubb beviljas ansökt bidrag om 150 000 kronor ftir
handikappinstruktör.

Beslutsunderlag
Bodens ridklubb ansöker årligen om bidrag ftir handikappinstruktör vid
ridklubben. Instruktören arbetar med personer som har någon form av
funktionsnedsättning och är i behov av såirskilda instruktioner eller
hjälpmedel vid ridning. Antalet lektionstimmar varierar mellan 22-30
timmar/vecka. Kultur- och fritidsftirvaltningen bidrar årligen med samma
belopp.

Bidragsansökan ftir 2016 är 150 000 kronor.

Förslagets ekonomiska konsekvenser
Sökt bidragsbelopp är finansierat inom socialnåimndens budget.

Beslutsunderlag
Bodens ridklubbs ansökan om ersättning ftir handikappinstruktörstj åinst,

inkommen 2016-02-22
Tj åinsteutlåtande daterat 201 6-02-26

Delges
Nina Janson, verksamhetschef boende och stöd

Signatur
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Socialnämnden

s52 Kvinnojourens ansökan om föreningsstöd och
verksam hetsbid rag 201 6
20t5124

Beslut
Socialnämnden beviljar Kvinnojouren sökt bidrag om240 000 kr.

Beslutsunderlag
Kvinnojouren i Boden har varit verksamma sedan 2004. Verksamheten
erbjuder stöd och skydd för våldsutsatt bam och kvinnor.

Under 2015 erbjöds åtta kvinnor samt deras barn skyddat boende via
Kvinnojouren. Därutöver hade man under 2015 kontakt med ca 50-75
hjälpsökande kvinnor via telefon eller personligt besök.

Verksamheten finansieras via bidrag fran Bodens kommun samt andra
bidragsgivare.

För att under 2016 kunna bedriva verksamhet med ofürändrad omfattning
och kvalitet så ansöker Kvinnojouren om bidrag med240 000 kronor.

Förslagets ekonom iska konsekvenser
Sökt bidragsbelopp är finansierat inom socialnämndens budget.

Beslutsunderlag
Ansökan om ftireningsstöd och verksamhetsbidrag für 2016,
daterad 2016-02-28
Tj ?insteutlåtande daterat 20 1 6-03 - I 5

Delges
Mats Björk, administrativ chef
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Semmanträdesdatum

2016-04-12

Uppföljning av Mål och riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom
2014136

Beslut
Socialntimnden lägger rapporten Uppftiljning av Mål och riktlinjer ftir vård
och omsorg vid demenssjukdom med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
För ett år sedan antogs reviderade riktlinjer vid vård och omsorg ftir personer
med demenssjukdom. En handlingsplan finns som ett stöddokument.

En uppftiljning är utfÌird. Det framkommer att mål och riktlinjer inte är
kåinda i verksamheterna. Under 2015 har det arbetats med andra
prioriteringar i verksamheterna.

Arbetsgruppen som utftirt uppftiljningen anser att "Mål och riktlinjer für
vård och omsorg vid demenssjukdom" är tydliga och möjliggör en god
kvalitet i vård och omsorg ftir de med demenssjukdom.

Beslutsunderlag
Riktlinje - Mål och riktlinjer for vård och omsorg vid demenssjukdom
Rapport - Uppftiljning av "Mål och riktlinjer fiir vård och omsorg vid

demenssjukdom"
Tjänsteutlåtande daterat 2016-03 -l I
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-04-12

Verksamhetsuppföljning april 2016
20t616

Beslut
Verksamhetsuppftiljning april 2016 läggs med godktinnande till
handlingarna

Beskrivning av ärendet
Som ett led i socialnämndens kvalitetsledningssystem lämnas rapport två
gånger per år, april och oktober, om det systematiska ftirbättringsarbetet. Ett
ledningssystem ftir ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbetautifran
ett systemperspektiv dåir fokus läggs på att skapa en struktur ftir verksam-
hetens ledning och styrning samt pä att bedriva ett kontinuerliE ftirbättrings-
arbete av dessa strukturer.

För att systematisera ledningen av kvalitetsarbetet har fürvaltningen kvali-
tetssäkrat ansvarsftirdelningen och kvalitetsledningsstrukturen "nerifrån och
upp".

Uppftiljningen visar att verksamheterna har genomftirt olika kvalitetsh<ijande
åtgärder som resulterat i ökad trygghet, integritet och säkerhet ftir brukarna.
Åtgärderna har genomftirts efter såväl identifierade ftirbättringsmöjligheter
som efter synpunkter vid brukarråd eller direkt från brukare.

Arbetsmiljösamordnaren har sammanställt en rapport över det systematiska
arbetsmilj öarbetet inom socialftirvaltningens verksamheter och pågående

utvecklingsarbeten.

Beslutsunderlag
Verksamhetsuppftiljning systematiskt forbättringsarbete april 201 6

Tj änsteutlåtande daterat 201 6-03 -16
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Sam manträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-04-12

Revis ionsrapport Behörig heter och log g kontrol ler i

social näm ndens verksam hetssystem

Beslut
Socialnåimnden lämnar tjänsteskrivelse daterat 2016-03-16 som sitt yttrande
över revisionsrapporten Behörigheter och loggkontroller i socialnåimndens

verksamhetssystem.

Beskrivning av ärendet
Kommunrevisorerna har granskat behörigheter och loggkontroller i social-
nämndens verksamhetssystem. Socialnämndens verksamheter har blivit allt
mer beroende av IT-stöd som innebär nya former av hot och risker. Behörig-
hetsstyrning och loggkontroller är en viktig del av säkerheten.

Syftet med granskningen var attbedöma socialnämndens och kommunstyr-
elsens arbete med behörigheter, återkomster och loggkontroller i verksam-
hetssystemet hanterades på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig
internkontroll under 201 5.

Revisionernas s¿mrmanfattande bedömning är att arbetet med behörigheter,
återkomster och loggkontroller i begränsad utsträckning skett på ett åinda-

målsenligt sätt samt att den interna kontrollen är bristande.

Socialfürvaltningen har upprättat ett ftirslag till yttrande över revisions-
rapporten där det bland annat framgår att ftir att kvalitetssäkra det över-
gripande arbetet med verksamhetssystemet inom socialftirvaltningen, kom-
mer en likriktad kommunövergripande ftirvaltningsplan att inftiras under
2016. Modellen är PM 3 och handlar om att standardisera hur man arbetar

med ftirvaltning av systemen.

För att säkerställa informationssäkerheten enli gt patientdatalagen o ch
fiireskrifter om informationshantering och journalftiring inom hälso- och
sjukvarden, har socialnåimnden under 2015 börjat att systematiskt fyra
gånger per år granska journalftiringen av legitimerad personal.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Behörigheter och loggkontroll i socialnämndens
verksamhetssystem
Tj änsteutlåtande daterat 2016-03 -l 6

Delges
Kommunrevisionen

Signatur C
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Socialnämnden

S 56 Meddelanden

Beslut
Socialntimndens meddelandelista 2016-04-12 noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Socialftirvaltningen har tagit fram en ftirteckning över meddelanden till
socialnämnden perioden från och med 2016-03-01 till och med 2016-04-04
enligt nedan:

Beskrivning

Avsändare/Mottagare

2016.162

201 6-03-1 1

Ks 2016-03-07 $ 30 Redovisning av uppdrag. lnventering av behovet
i respektive nämnd samt fördelning av bidrag

Kommunstyrelsen

2016.168

2016-03-14

I Tillsynsföreläggande enligt lag om skydd mot olyckor, Björken 3

Räddnings- och beredskapsförvaltningen

2016.194

2016-03-31

I Patientnämndens verksamhetsrapport 20l S

Patientnämnden i Norrbotten

2016.195

2016-03-31

soc 2016/4

Beslut i klagomålsärende gällande äldreboende, 8.2-39363/2015

lnspektionen för vård och omsorg

Begäran om yttrande i klagomålsärende gällande äldreboende, 8.2-
39363/2015

2016.196

2016-03-31

I Reviderad årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016

Arbetsförmedlingen

2016.197

2016-03-31

Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn för
mottagande i landets kommuner, 7 .1 -2016-48694

Migrationsverket

2016.204

2016-04-04

soc 2016/10

Beslut i Lex Maria-ärende 8.1 .1-511612016

lnspektionen för vård och omsorg

Anmälan Lex Maria - Midgårdarnas korttidsboende

þ

Utdragsbestyrkande

t¿



Bodens kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-12

Sida

22 (26)

Socialnämnden

S 57 övriga frågor/information

Beslut
Informationen noteras till protokollet

Beskrivning av ärendet
Béatrice Öman (S) informerar om regelverket kring vad gäller så kallade
såirskilda yttranden i nåimndsprotokoll.

Signatur
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Socialnämnden

s58 MAS-rapport

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Siv Stålnacke redogör ftir nedanstående
åirenden:

2016126 Anmälan Lex Maria, låikemedelsftirväxling Svedjebacka
äldreboende

2016lll Anmälan Lex Maria - Läkemedelsfrirväxling,Acenter

30
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