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§ 27 Dnr 2017/00002  

Godkännande av dagordning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 
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§ 28 Dnr 2017/00052  

Information om arbetet med Dataskyddsförordningen 

Ärendet 

Kommunsekreterare Kristoffer Baas presenterade arbetet med 

Dataskyddsförordningen, nedan följer ett utdrag av informationen: 

Dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj 2018, det finns ett stort arbete 

att genomföra för att uppnå en godtagbar nivå i verksamheterna.    
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§ 29 Dnr 2017/00050  

Yttrande till IVO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner det uppgiftsyttrande som sammanställts utifrån 

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om uppgifter och ger 

socialförvaltningen i uppdrag att skicka yttrandet till IVO. 

Beslutsunderlag 

Yttrande och redogörelse av hanteringen av personalärende med 

utgångspunkt i begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 

Begäran om uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterat 

2017-05-08. 

Tjänsteanteckning från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterad 

2017-05-02.  

 

Beslut skickas till 

IVO 
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§ 30 Dnr 2017/00044  

Tertialuppföljning januari-april 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner tertialanalysen, januari-april 2017 och lämnar 

över den till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott på 700 tkr. 

Nämnd och stab prognostiserar ett budgetöverskott på 750 tkr. Överskottet 

förklaras av att det bl.a. är två stycken som är långtidssjukskrivna samt att vi 

håller nere kostnaderna. 

Individ och familjeenheten prognostiserar ett budgetunderskott på -1 800 

tkr. Personalkostnader för socialsekreterare antas bli lägre än budgeterat (1 

000 tkr). Placeringar av vuxna har redan under årets första fyra månader 

överskridit årsbudgeten, på helår prognostiseras ett budgetunderskott för 

posten med 2500 tkr. På grund av att man har haft fel norm för utbetalning 

av försörjningsstöd 2016, detta påverkar 2017 års tertialuppföljning med 310 

tkr. 

Ensamkommande verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott på 1 

500 tkr.  

Omsorgsenheten prognostiserar ett budgetunderskott på -1 050 tkr. 

Anledningen till budgetunderskottet är ökade kostander för utredningar. 

Omvårdnadsenheten prognostiserar ett budgetöverskott med 2 500 tkr. Här 

är det personalkostnader inom hemtjänsten som antas bli lägre än budgeterat 

och intäkterna inom hemtjänsten som förväntas bli högre än budgeterat. 

Sjukfrånvaro är en ny rubrik i förvaltningsberättelsen 

När det gäller förvaltningens sjukfrånvaroutveckling i förhållande till 30 

april 2016 har antalet långtidssjukskrivningar minskat och antalet 

kortidssjukskrivningar förändrats obetydligt.  

Beslutsunderlag 

Tertialanalys som innefattar verksamhetsbeskrivning, viktiga händelser, 

prognos, måluppfyllelse och framtid, samt måluppfyllelse med analys. Samt 

tjänsteskrivelse 2017-05-15, Urban Sundström 

 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret, kommunstyrelsen     
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§ 31 Dnr 2017/00001  

Information fån socialförvaltningen 2017 

Ärendet 

Tf. förvaltningschef Urban Sundström informerar:  

*Att det är i dagsläget är en person som väntar på erbjudande om lägenhet i 

särskilt boende, det finns fem lediga lägenheter. 

* Projekt ”Nattfrid” med kameraövervakning på natten i ordinärt boende ska 

nu permanentas från och med 1 september 2017. Nu ska det testas på ett 

särskilt boende. 

* Elin Forsblom går in som MAS för Maria Larsson som är tjänstledig 

* Tf. verksamhetschef för IFO är Christian Olars. 

* Vi har för tillfället två tjänster ute på annons vi söker en enhetschef för 

IFO (ny tjänst) och en enhetschef/föreståndare till kommunens 

ensamkommande verksamhet eftersom nuvarande föreståndare Anders 

Pommer har sagt upp sig. 

* Upphandlingen för byggandet av det nya demensboendet är nu klar. 

* Presidiet för socialnämnden har träffat revisionen där de ställde frågor om 

vår verksamhet.  
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§ 32 Dnr 2016/00144  

Anpassningsuppdrag för verksamheten för ensamkommande 

barn och unga 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar i enlighet med tidigare beslutad plan för avveckling 

av verksamheten för ensamkommande barn och unga; 

1. Att fr.o.m. 2017-06-01 ställa om verksamheten vid Lindblomman från ett 

hem för vård och boende (HVB-hem) till ett stödboende. Socialnämnden ger 

socialförvaltningen i uppdrag att anpassa verksamheten på ett sådant sätt att 

den uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

stödboende. 

2. Att i samband med att Linblommans verksamhet avslutas ställa om 

verksamheten vid Junibacken från ett hem för vård och boende (HVB-hem) 

till ett stödboende. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att 

anpassa verksamheten på ett sådant sätt att den uppfyller kraven i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende.  

Ärendet 

Ärendet 

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att anpassa 

verksamheten för ensamkommande barn och unga till de behov som finns 

2017 och framåt. I den avvecklingsplanering som beslutades av 

socialnämnden 2017-03-15 fastslogs att; 

Linblomman ska stänga sin verksamhet november 2017 

Junibacken planeras för 18+ boende under 2018 

Lyckebo blir kvar som HVB- hem under 2018.  

2017-03-27 gjordes en tillsyn av inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

vid Linblomman varvid det framkom att lokalerna inte är ändamålsenliga 

och följer det reglemente som finns när det gäller lokalers utformning samt 

de bemanningskrav som föreligger för HVB-hem. 2017-05-10 togs kontakt 

med IVO som förklarade att bedömningen som gjordes vid tillsynen kvarstår 

då verksamheten är förelagd i flera byggnader och det enligt regelverket ska 

finnas personal bemannad dygnet runt i samtliga byggnader vilket inte är 

fallet på Linblomman.  

IVO anser dock att Linblommans lokaler är ändamålsenliga för att bedriva 

stödboendeverksamhet för ensamkommande i då det finns tillgång till 

enskilda lägenheter med dusch samt möjlighet att bedriva egen mathållning 

etc. Vilket även överensstämmer med 6 kap. 2§ HSLF-FS 2016:56 där det 

står att bostaden ska vara hemlika och bestå av rum för boende, utrymme för 

tillagning och intag av måltider samt rum för personlig hygien.  
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Samma bedömning görs även när det gäller Junibackens lokaler.  

Stödboende infördes som ny placeringsform för barn och unga den 1 januari 

2016. Bakgrunden till reformen är enligt prop. 2015/16:43 att det behövdes 

fler placeringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för barn och 

unga. Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år 

som bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd och som inte behöver 

sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i hem för 

vård eller boende (HVB). Det huvudsakliga syftet med stödboende är att, 

under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett 

självständigt boende och vuxenliv. De barn och unga som placeras i ett 

stödboende ska i stor utsträckning kunna klara sin dagliga livsföring utan 

hjälp. 

Ett stödboende ska enligt HSLF-FS 2016:56 syfta till att barnet eller den 

unge efter tiden i stödboendet ska kunna klara sin dagliga livsföring, fungera 

i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, 

och ha en meningsfull fritid. 

Då socialförvaltningen inte längre kan bedriva HVB-hem i Linblommans 

lokaler föreslås därför att man fr.o.m. 2017-06-01 ställer om verksamheten 

vid Linblomman till ett stödboende.  

Vidare ser socialförvaltningen att andelen av de ensakommande barn och 

unga som socialnämnden ansvarar för som blir myndiga kommer att öka. 

Däremot gör den rådande bostadssituationen att socialförvaltningen inte kan 

lösa bostadsfrågan med enskilda lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet 

som vi har gjort hittills. Därför föreslås socialnämnden även att fatta beslut 

om att Junibacken ställs om till ett stödboende i samband med att 

verksamheten vid Linblomman läggs ner och de som blir myndiga erbjuds 

en plats på Junibackens stödboende där de ges möjlighet att förberedas för 

ett självständigt boende och vuxenliv. 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Konsekvensen av för nämnden föreslagna beslut när det gäller barn och unga 

blir att Linblomman och Junibacken ställs om till stödboenden. 

Socialförvaltningen för bedöminingen att detta inte ska påverka enskilda 

barn och unga som berörs på ett negativt sätt utan att det kan ses som en 

möjlighet för de barn och unga som blir myndiga att förberedas för ett 

självständigt boende och vuxenliv. Då Lyckebo fortfarande kommer att 

bedrövas som ett HVB-hem kommer socialförvaltningen även fortsatt att 

kunna säkerställa att de barn och unga som inte är myndiga och inte klara sin 

dagliga livsföring utan ett mer omfattande hjälp och stöd än vad som kan 

erbjudas vid ett stödboende får det hjälp och det stöd som de behöver.  

Beslutsunderlag 

Som underlag bifogas Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

stödboende (HSLF-FS 2016:56) samt tjänsteskrivelse från Christian Olars             



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 2017/00045  

Patientsäkerhetsberättelse 2016 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redogörelsen av patientsäkerhetsberättelsen för 

2016.   

Ärendet 

Elin Forsblom, MAS redogör för patientsäkerhetsberättelsen; 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, (PSL, 2010:659) varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• vilka resultat som har uppnåtts 

Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för socialnämnden. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 

den.  

Kommunens ansvar som sjukvårdshuvudman är att utifrån den enskildes 

behov ge en säker och god hälso- och sjukvård. Detta innebär att den ska 

• vara av god kvalitet, med en god hygienisk standard 

• tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

• tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården, vara lätt 

tillgänglig 

Sammanfattning och resultat; 

 Teambaserat arbetssätt 

 Trycksåren har minskat 

 Förändrat dokumentationssätt har införts som innebär mer fokus på 

individen 

 Palliativa vården har hög kvalitet 

 Frakturerna har halverats under de sista fyra åren            
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§ 34 Dnr 2017/00035  

Information Hälsinglands Familjerådgivning  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottar informationen    

Sammanfattning av ärendet 

Tf. verksamhetschef Christian Olars informerar om familjerådgivningen; 

Kommunen är skyldig att tillhandahålla en familjerådgivning, detta kan lösas 

antingen genom att kommunen själv tillhandahåller en familjerådgivning 

eller genom annan lämplig rådgivare. I vårt fall har vi avtal med 

Hälsinglands familjerådgivning. Kommunen är dock skyldig att bland annat 

se till att familjerådgivningen har hög kvalitet, att rådgivarna har adekvat 

utbildning och tillräcklig kompetens och att det är lätt för alla 

kommunmedborgare att få tillgång till familjerådgivning inom rimlig tid. 

Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med 

vuxna, i första hand par i samlevnadskriser och konflikter. 

Målsättningen med familjerådgivning är att nå par i ett tidigt skede då arbetet 

har en klart förebyggande effekt för att underlätta för parens fysiska och 

psykiska hälsa samt barns livsmiljö och uppväxtvillkor.  

Ur folkhälsosynpunkt är det väldokumenterat att dåligt hanterade 

skilsmässor och separationer kan leda till livskriser med sjukdom och 

missbruk som följd. Därför är det viktigt att det finns en väl utbyggd 

familjerådgivning som kan ta emot människor tidigt i en kris så att 

ytterligare lidande förhindras. 

Man kan själv och beställer tid hos familjerådgivningen, och man kan också 

boka en tid via familjerådgivningens hemsida. Telefontiden (som utökades 

med 1 timme och 45 min under 2016) är mellan 08:00-16:45. 

Under perioden som verksamhetsberättelsen innefattar, under 2016 har man 

fått en tid inom tre veckor från att man har tagit kontakt med 

familjerådgivningen. 

Statistik: 

745 genomförda samtal totalt. Ökat antal samtal i jämförelse med 2015.  

265 nya ärenden som innefattande 489 personer (275 hemmahavande barn 

102 umgängesbarn/växelvis boende barn). 

209 ärenden avslutades.    
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§ 35 Dnr 2017/00047  

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar rapporter till inspektionen för vård och omsorg, 

revisionen och kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, 

bifallsbeslut inom SoL/ LSS till inspektionen för vård och omsorg, 

kommunfullmäktige och kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om 

sanktionsavgift hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer 

besluten inom skälig tid. 

Inrapporterade ej verkställda beslut kvartal 1 (januari-mars 2017) 

Ny inrapportering kvartal 1 (januari-mars 2017) 

Beslut daterat 2016-11-28  Kontaktfamilj enlig SoL. 

Verkställt 2017-05-12 

Beslut daterat 2016-11-28  Kontaktfamilj enligt SoL. 

Verkställt 2017-05-12 

Tidigare inrapportering från kvartal 4 (oktober-december 2016) 

Beslut daterat 2016-09-01  Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Ej verkställt. 

Beslut daterat 2016-09-15  Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 

Verkställt 2017-01-18. 

Beslut daterat 2016-09-28  Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 

Verkställt 2017-04-05.         

 

Beslut skickas till 

Ks och revisionen 
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§ 36 Dnr 2017/00004  

Delegeringsbeslut 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 

tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Besluten 

skall redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att 

socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står 

det socialnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut: 

*Beslut om försörjningsstöd (sekretess) 

*Beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (sekretess) 

*Tillsvidareanställningar 

*Ledighetsansökningar 
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§ 37 Dnr 2017/00003  

Meddelande 2017 

Ärendet 

A. Budget och verksamhetsplan 2018-2020 planeringsförutsättningar Kf § 

32, 2017-04-24 

B. Investeringsplan 2018-2022 Kf § 33, 2017-04-24 

C. Samverkansträff SÄBO Alfta, 2017-02-22 

D. Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet, 2017-03-30 

E. Sammanträdesprotokoll tillgänglighetsrådet, 2017-03-30 

F. Samverkansträff omsorgsenheten, 2017-02-23  

G. Samverkansträff omsorgsenheten, 2017-04-27 

H. Ansvarsfrihet Kf § 18, 2017-04-24 

I. Namnlista över klagande på byggandet av det nya demensboendet på 

Näskullen.    

 

 

 

 


