SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Justerade paragrafer

2018-08-30
08:15 – 11.00
Kommunhuset, Stollen
Se sidan 2
Carina Halfvars
Nämndsekreterares kontor, torsdag 6 sep 11.30
§§ 88-89; 94-100

Sekreterare
Mikael Ingvarsson
Ordförande
Kenneth Axling
Justerare
Carina Halfvars

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Socialnämnden
2018-08-30
9
2018-09-06
2018-09-28
Kommunkontoret, Hofors

Underskrift
Mikael Ingvarsson, sekreterare
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Ledamöter
Kenneth Axling
Carina Halfvars
Ziita Eriksson
Remzija Kolasinac
Benny Eriksson
Arne Evertsson
Eva Henning
Anne Persson
Tjänstgörande ersättare
Kent Olsson
Olivia Drugge-Wikman
Ersättare
Olivia Drugge-Wikman
Irene Johansson
Anette Björk
Tomas Fröjd
Kent Olsson
Simon Ridderström

Övriga närvarande
Susanne Holmgren
Sara Karlsson
Mikael Ingvarsson
Marita Pettersson
Sven-Åke Söderqvist
Bengt Djeerf
Inger Söderberg
Carina Lindkvist
Cissi Hedwall
Stefan Carlehäll
Per Lindholm
Anders Svensson

Justerare

(S)
(V)
(M)
(S)
(S)
(L)
(S)
(HOP)

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(FHT)
(V)

Ersätter
Anne Persson (HOP)
Ioan Paris (SD)

Närvarat §§ 91-100

§§ 88-90

Kommentar
(V)
(C)
(S)
(S)
(FHT)
(V)

Uppdrag/Ansvar
Socialchef
Ekonom
Nämndsekreterare
Fackrepresentant Vision
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Chef biståndshandläggning
Verksamhetschef Kvalitet
och HSL
Verksamhetschef AMI
Enhetschef integration
Enhetschef ensamkommande

Utdragsbestyrkande

Kommentar

§§ 90-91
§§ 92-93
§ 94 Deltar via konferenstelefon
§ 95
§§ 94-95
§ 97
§ 97
§ 99
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Innehållsförteckning
§ 88 Godkännande av dagordning.................................................................................... 4
§ 89 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp ..................................... 5
§ 94 Presentation av två lex-Mariah-utredningar............................................................ 6
§ 95 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre ................................................. 7
§ 96 Ändring av socialnämndens sammanträdesdagar ................................................ 8
§ 97 Information Trädgårdsstaden .................................................................................... 9
§ 98 Rapporter ................................................................................................................... 10
§ 99 Rapportering av meddelanden ............................................................................... 11
§ 100 Rapportering av delegationsbeslut ...................................................................... 12

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-08-30

§ 88 Godkännande av dagordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-08-30

§ 89 Information från kommunens fackliga samverkansgrupp
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Samverkan kring ärendena på socialnämndens dagordning har genomförts med representanter från fackföreningar. Socialchefen och fackrepresentant Marita Pettersson redogör
muntligt för samverkansmötet. Facket har synpunkter på att förhandlingsordningen för
budgetförhandlingar inte har följts och processen behöver därför tas om. MBLförhandlingar kommer att hållas framöver.

Beslutsunderlag
Socialnämndens samverkansprotokoll, 2018-08-16.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-08-30
Dnr

§ 94 Presentation av två lex-Mariah-utredningar
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Inger Söderberg (MAS) redogör för två lex Maria-ärenden. Inger deltar via konferenstelefon. Cissi Hedwall, verksamhetschef inom kvalitet och HSL deltar också.
- Första ärendet avser ett fall av misstänkt felmedicinering. Insulin har uppmätts i
blodet hos en brukare på ett boende, trots att insulin inte varit ordinerat. Situationen var potentiellt livshotande. Efter händelsen har en utredning genomförts. Åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen är bl.a. följande. Läkemedel kommer
fortsättningsvis förvaras i individuella läkemedelsskåp i lägenheterna. Personalen
får mer utbildning för att höja kompetensen. Händelsen är även polisanmäld. Efter
att IVO har fått information om kompletterande uppgifter har IVO beslutat att lägga
ned ärendet.
- Andra ärendet avser fall. En brukare har fått en ny modell av golvlyft. Vid förflyttning från rullstol till säng släpper troligtvis en av hakarna ur sitt fäste och brukaren
faller till golvet. Huvudet slår i golvet och brukaren får åka till sjukhus. På natten
skickas brukaren hem igen. En analys har påbörjats men har ännu inte genomförts.
Personalen mår dåligt över händelsen. Åtgärder som vidtagits är att personal har
fått påbyggnadsutbildning från fysioterapeut.

Beslutsunderlag
Muntlig information från Inger Söderberg (MAS)

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-08-30
Dnr

2018/70

§ 95 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Beslut
Socialnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstemän som får i
uppdrag att utreda och att föreslå utformning av förenklat beslutsfattande om hemtjänst
för vissa äldre och att arbetsgruppen får i uppdrag att presentera utredning och förslag till
socialnämndens möte den 19 november 2018.

Förslag under sammanträde
Socialnämndens ordförande Kenneth Axling föreslår att datumet ändras från den 22 november till den 19 november 2018, med anledning av ändring av socialnämndens sammanträdesdagar.

Ärende
Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft (4 kap. 2 a § socialtjänstlagen). Den nya
bestämmelsen innebär att socialnämnden får befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till
äldre personer utan någon föregående behovsprövning. Istället för behovsprövning ska
erbjudandet grunda sig i de riktlinjer som kommunen fastställer. Bestämmelsen är frivillig
för kommunen att tillämpa.
Kommunen kan i sina riktlinjer närmare precisera villkoren och omfattningen för de insatser som kommunen erbjuder samt den ålder som ska gälla för att komma i fråga för dessa
insatser. I begreppet hemtjänst ingår både serviceinsatser och personlig omvårdnad. Korttidsplatser omfattas inte.
Syftet är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt, samt att stärka äldre personers självbestämmande, delaktighet
och medinflytande över hur insatserna utförs. Då det blir enklare att få hemtjänst i ett tidigt skede är förhoppning att fler äldre ska komma i kontakt med äldreomsorgen tidigare.
Om den äldre vill eller om kommunen bedömer att den äldre behöver mer omfattande
insatser än de som erbjuds inom ramen för förenklat beslutsfattande, ska en utredning och
behovsprövning alltid göras och bistånd i form av hemtjänst beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Cissi Hedwall & Carina Lindkvist 2018-08-06
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 3/2018

Expedieras
Akten
Cissi Hedwall
Susanne Holmgren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-08-30
Dnr

2018/76

§ 96 Ändring av socialnämndens sammanträdesdagar
Beslut
Socialnämnden beslutar att flytta datum och tidpunkt för nämndens sammanträde vid två
tillfällen:
- Sammanträdet den 25 oktober flyttas till den 22 oktober, med start kl. 13.15.
- Sammanträdet den 22 november flyttas till den 19 november, med start kl. 13.15.

Ärende
Vad gäller sammanträdet den 25 oktober. Tidigare beslutade sammanträdesdatum har
förlagts till ett datum efter datum för kommunstyrelsens sammanträde vilket gör att ekonomistyrningsreglerna inte kan följas. Tidigare år har socialnämndens sammanträdesdatum
alltid förlagts till datum innan kommunstyrelsens sammanträde. Vad gäller sammanträdet
den 22 november krockar det med ett demensseminarium i länet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-08-23

Expedieras
Övriga styrelser och nämnder
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Socialnämndens ledningsgrupp
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
2018-08-30

§ 97 Information Trädgårdsstaden
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Verksamhetschef inom AMI Stefan Carlehäll redogör för utvecklingen inom Trädgårdsstadsprojektet. För närvarande genomförs markberedning. I marken finns övertäckta hissschakt och källarutrymmen från tidigare bebyggelse. Detta medför vissa fördyrande kostnader. Grävningar i leran medför en extra kostnad om ca. 150 000 kr.
AMI har fått ett uppdrag – integrationsinsatser, arbetsmarknadsinsatser, skötsel av området etc. AMI behöver prioritera inom sitt uppdrag. Under projektets genomförande kommer Per Lindholm avvaras från sina ordinarie arbetsuppgifter och istället arbeta som projektledare, vilket medför en utökad belastning på organisationen. Per kan samordna mot
utomstående aktörer m.m. Vidare kan externa aktörer komma att tas in om frågor uppstår
som kompetens saknas för inom organisationen.
Många utomstående aktörer har varit intresserade av projektet. Stefan Carlehäll berättar
om en intressent som är intresserad av att hyra delar av de färdigbyggda lokalerna för att
bedriva forskning. Per Lindholm redogör för en utbildning inom arbetsintegrerade sociala
föredrag som planeras dras igång till hösten. Man är även intresserad av att dra igång caféverksamhet. Även om det finns potential för att projektet kan skapa nya verksamheter
inom en rad olika områden ingår inte det i AMI:s uppdrag. Det är viktigt att hela tiden anknyta till målet.
Många aktörer har visat intresse och man har kommit långt i diskussionerna. Det kanske tar
ett år innan verksamheten är igång till hundra procent. Önskemål framförs om en presentation av tidsplanen till socialnämndens nästa sammanträde.

Beslutsunderlag
Muntlig redogörelse av Stefan Carlehäll och Per Lindholm

Expedieras
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr
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Socialnämnden
2018-08-30

§ 98 Rapporter
Beslut
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen.

Ärende
Anders Svensson, enhetschef för ensamkommande redogör för de ensamkommande flyktingbarnens situation efter införandet av den s.k. gymnasielagen. Ett antal pojkar bor fortfarande på boendet. De har rätt att stanna i Sverige i väntan på domstolsdom. De går till
skolan varje dag. Flera pojkar har antagits till gymnasiet. I väntan har pojkarna emellertid
hamnat i en mycket prekär situation. Efter tre avslag från migrationsverket blir ersättningarna från migrationsverket indragna och IFO har tvingats täcka kostnaderna i flera fall.
Socialchef Susanne Holmgren redogör för budget. För socialnämndens del återstår ett underskott om 8,7 msek. Deltagande politiker i budgetgruppen är Ziita Eriksson, Anne Persson, Carina Halfvars och Kenneth Axling. Nytt möte föreslås äga rum den 24 september kl.
13.15, i sammanträdesrummet Stollen.
Susanne Holmgren redovisar för ej verkställda beslut kvartal 2, se bilaga.

Beslutsunderlag
Muntliga redogörelser
Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2018

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr

2018/1002
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Socialnämnden
2018-08-30

§ 99 Rapportering av meddelanden
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av meddelanden.

Ärende
Rapportering av meddelanden för perioden sedan föregående nämndssammanträde den
2018-06-14
Löpnr
Ärende
303/2018 Protokoll från samverkans-möte
avseende ungdomsbrott den 1
juni 2018
305/2018 Information från Migrationsverket angående den nya gymnasielagen
314/2018 Mottagningsbekräftelse på dataskyddsombud för Socialnämnden
516/2018 Startbesked avseende ny-byggnad
av växthusanläggning
517/2018 Kontrollplan PBL
518/2018
531/2018
533/2018
541/2018

Avsändare/Mottagare
Reg.datum
Åklagarkammaren i Gävle 2018-06-25

GB - Nationella2018-06-29
samordningsavdelningen
Datainspektionen

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Tekniskt samråd
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Protokoll facklig samverkan 2018- Facklig samverkansgrupp
08-16
Krav på kompletterande rapporte- Inspektionen för vård och
ring
omsorg
Beslut om avslutat ärende
Inspektionen för vård och
omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mikael Ingvarsson, 2018-08-23

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-07-05
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-16
2018-08-21
2018-08-22
2018-08-28
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Dnr

2018/1001

12
(12)

Socialnämnden
2018-08-30

§ 100 Rapportering av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut inkomna sedan
föregående sammanträde.

Ärende
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt dess utskott, en ledamot eller
ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på nämndens vägnar fatta beslut i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som inte avser frågor i 6 kap. § 38 kommunallagen.
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med nämndens delegationsordning. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas
i detta ärende.
Sedan socialnämndens föregående sammanträde den 2018-06-14 har följande delegationsbeslut tagits:
Ärende
Framställd
Bilaga nr
Rapport av beslut inom LSS för juni
2018-07-02
1
Rapport av beslut inom SoL för juni
2018-07-02
2
Rapport av beslut inom äldreomsorg för juni
2018-07-02
3
Rapport av beslut inom LSS för juli
2018-07-02
4
Rapport av beslut inom SoL för juli
2018-07-02
5
Rapport av beslut inom äldreomsorg för juli
2018-07-02
6
Protokoll från utskottet för individärenden
2018-08-08
7
Protokoll från utskottet för individärenden
2018-08-29
8

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mikael Ingvarsson, 2018-08-23
Inkomna listor över delegationsbeslut
Protokoll från utskottet för individärendens (UFI) sammanträde den 2018-08-08
Protokoll från UFI:s sammanträde den 2018-08-29

Justerare

Utdragsbestyrkande

