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§ 17 Justering och fastställande av föredragningslista
Socialnämndens beslut
Anette Dahlgren (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 22 mars
2018.
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:
- Ärende nummer 2 ändras från ett A till ett B-ärende.
- Nytt ärende, information om avtal och tillstånd Norlandia, behandlas som ärende nummer 7.
- Ärende nummer 7 flyttas ner och behandlas som ärende nummer 8.

Yrkanden
Leslie Öqvist (L) yrkar att Anette Dahlgren (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
Ordföranden yrkar att protokollet ska justeras senast den 22 mars 2018.
Anette Dahlgren (S) yrkar att nytt ärende, information om avtal och tillstånd Norlandia, ska läggas till på
föredragningslistan samt att ärende nummer 2 ändras från ett A till ett B-ärende.
Ordföranden finner bifall till respektive yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 18 Nytt särskilt boende (SÄBO) Norrberget
Socialnämndens beslut
Lokalprogram antas som underlag för den fortsatta projekteringen av byggnation av särskilt boende på
kvarteret Norrberget.

Ärendebeskrivning
Ny granskning för förslag till detaljplan för Norrberget, Dp 410 är beslutad av Kommunstyrelsen 201802-08, Änr KS 2015/56.214
Föreslaget lokalprogram föreslås ligga till grund för det fortsatta arbetet med framtagandet av
programhandlingar. Hänsyn måste dock tas till de av länsstyrelsens överprövningsgrunder gällande
omhändertagande av dagvatten och trafiklösningar, därför behöver en ny granskning för förslag till
detaljplan tas fram som underlag för den fortsatta projekteringen.
Socialförvaltningen har i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på
lokalprogram för projektering det särskilda boendet på kvarteret Norrberget.
Lokalprogrammet utgör en viktig del i utformningen av det särskilda boendet. Såväl interiör utformning
som utemiljö och funktioner för verksamheten styrs till stor del av de krav som lokalprogrammet anger.
Förslaget baseras på det av nämnden tidigare antagna ”Övergripande kravspecifikation för vård- och
omsorgsboende för äldre” Dnr 14/2014.210, i vilken en vägledning för utformning av boendet anges.
Antalet lägenheter uppgår till femtiofyra (54) utifrån programmet. Rummen är fördelade på två (2)
avdelningar per våning med nio (9) platser per avdelning. Utemiljö och gestaltning är prioriterat.
En viktig utgångspunkt vid framtagandet av lokalprogrammet är att den fysiska miljön ska vara utformad
för personer med nedsatt perceptions- och orienteringsförmåga.
Då boendet är att betrakta som den enskildes boende och hem, ska miljöer utformas så hemlika som
möjligt. Bostaden/ lägenheten ska fungera väl för den boendes egna aktiviteter, användning av
hjälpmedel samt utgöra en god arbetsmiljö för de anställda som utför vård -och omsorgsinsatser.
På boendet utförs hälso-och sjukvårdsinsatser, för vilken kommunen ansvarar, enligt Hälso- och
sjukvårdslagen. Detta innebär att lokalerna ska vara utformade att följa de krav som ställs på vården
avseende bl.a. god hygienisk standard och säkerhet.
Ett effektivt användande av ytorna är också en viktig utgångspunkt i lokalprogrammet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Leslie Öqvist (L) instämmer i yrkandet.
Anette Dahlgren (S) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med yrkande i bilaga 1.
Lisbeth Grunditz (WP) instämmer i yrkandet.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.
……………………….
Ordförande
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Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden:
Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande.
Annicka Hörnsten Blommé (M), Leslie Öqvist (L), Christian Söderman (M), Tina Runhem (M), Carina
Östergren (C), Kristina Elmlund Joelson (MP)
Nej röstar: den som bifaller Anette Dahlgrens (S) yrkande.
Anette Dahlgren (S), Jonas Forsberg (S), Lisbeth Grunditz (WP)

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att socialnämnden med 6 ja-röster mot 3- nej röster bifaller ordförandens yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2018-03-02
Förslag till lokalprogram Särskilt boende kvarteret Norrberget, Camilla Lundholm 2018-03-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Camilla Lundholm, socialförvaltningen

För kännedom:

Susanne Edén, Stadsbyggnadskontoret
Kristina Henschen, Planarkitektchef

……………………….
Ordförande
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§ 19 Uppsökande verksamhet
Socialnämndens beslut
1. Uppsökande verksamhet för äldre införs under 2018 som ett projekt.
2.

Socialnämnden ska informeras om när projektet startar.

3. Projektet ska utvärderas under hösten 2018.

Ärendebeskrivning
Förebyggande hembesök är en viktig metod för att nå ut även till grupper som annars är svåra att nå med
information om hälsa och livsstil. Vid det förebyggande hembesöket kan den enskilde informeras om vilka
möjligheter som finns i kommunen.
I 3 kap. 1 och 4 §§ samt 5 kap. 6 § socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten i den uppsökande
verksamheten ska upplysa om socialtjänsten och erbjuda sin hjälp samt göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor.
Det är angeläget att varje kommun ur ett förebyggande perspektiv bedriver en aktiv uppsökande
verksamhet riktad till äldre. Detta inte minst för att med enklare insatser kunna förebygga och skjuta
upp behov av vård och omsorg. Som ett komplement till den uppsökande verksamheten behövs en
allsidig information om kommunens äldreomsorg. Informationens syfte skall vara att ge äldre personer
kunskap om sina rättigheter. Det är dessutom viktigt att informationen om socialtjänstens verksamhet
når alla. Informationen måste även vara lättillgänglig och utformas så att även personer med olika
funktionshinder kan ta del av den.
Resultatet från Socialstyrelsens rapport ”Behovsbarometern – äldre. En undersökning om behovet av
hjälp och stöd bland äldre utan äldreomsorg” 2011, visar att äldre utan omsorg har behov av stöd. Drygt
65 procent av äldre över 80 år som inte har äldreomsorg anser sig behöva någon form av hjälp. Främst
behöver de äldre hjälp med vardagliga sysslor och sociala aktiviteter, samt med service i och runt
hemmet. Det är framför allt kvinnor, ensamstående och äldre med dålig hälsa som anser sig i störst
behov av hjälp.
I en tidigare rapport från Socialstyrelsen ” Förebyggande hembesök - erfarenheter från 21 försök med
uppsökande verksamhet bland äldre” från 2008, beskrivs gemensamma förebyggande hembesök av
kommun och landsting som positivt. Hälften av de kommuner som deltog i försöket beslutade att
fortsätta med dessa besök även efter projekttidens slut. I dessa kommuner ser man en samhällsvinst då
besöken har en gynnsam effekt på äldres livskvalitet och vårdkonsumtion.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Thomas Rydén, 2018-02-26
Utredning – Uppsökande verksamhet för äldre, Thomas Rydén, 2017-11-27

……………………….
Ordförande
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Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Agneta Franzén, förvaltningschef, socialförvaltningen

För kännedom:

Mikael Landberg, myndighetschef, socialförvaltningen
Camilla Lundholm, utförarchef, socialförvaltningen

……………………….
Ordförande
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§ 20 Uppföljning ekonomi februari 2018
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Den positiva avvikelsen för perioden jan-feb (527 tkr) är till största delen beroende på individ och
familjeomsorgen (1 343 tkr) och funktionshinderomsorgen (1 358 tkr). När det gäller IFO är det två
huvudsakliga orsaker till överskottet dels lägre volymer placeringsdygn inom HVB barn men även lägre
snittkostnader för befintliga missbruksplaceringar HVB. Inom funktionshinderomsorgen är det i
huvudsak lägre volymer boendedygn LSS samt färre placeringsdygn HVB socialpsykiatri som bidrar till
överskottet. Äldreomsorgen visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 1 459 tkr.
Förklaringen till detta är dels högre volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för
korttidsboende. Avvikelsen för korttidsboende är i huvudsak en prisavvikelse inte en volymavvikelse.
Utfall jan-feb
2018
Belopp i Tkr
Förvaltningsledning

Budget janfeb 2018

Avvikelse 2018
utfall/budget

-838

-964

127

-68

-128

59

Individ och Familjeomsorg
Försörjningsstöd
Barn oc h Unga
Vuxna/Missbruk
Familjerätt/Familjrådgivning
Myndighetsutövning

-3600
- 962
- 963
- 854
- 110
- 712

-4944
- 982
- 1807
- 1398
- 135
- 622

1343
20
844
544
25
- 90

Flykting barn/vuxna

-1002

7

-1009

Funktionshinderomsorg
LSS utom personlig assistans
Personlig assistans LSS/LASS
Soc ialpsykiatri

-6889
- 4399
- 1197
- 1293

-8247
- 5386
- 1243
- 1618

1358
987
46
325

-14691
- 4597
- 495
- 1086
- 7514
- 202
- 797

-13232
- 3522
- 478
- 462
- 7565
- 371
- 833

-1459
- 1075
- 17
- 624
51
170
36

-409
- 175
- 234

-502
- 209
- 294

94
34
60

0
-27498

- 14
-28025

14
527

Socialnämnd

Äldreomsorg
Hemtjänst
Dagverksamhet
Korttidsboende
Särskilt boende
Öppen verksamhet äldre
Myndighetsutövning
Myndighetsutövning
Turbundna resor
Bostadsanpassning
Övrigt
Bidrag till Föreningar
Total

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, Michael Holmström, 2018-03-08

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Agneta Franzén, Socialförvaltningen

……………………….
Ordförande

9

..……………………..
Justerare

Protokoll Socialnämnden
2018-03-20
Änr SN 2018/2.002
1 av 1

§ 21 Redovisning av delegeringsbeslut 2018
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med
socialnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden.
Beslut inom myndighetsutövning sammanställs utifrån beslutstyp. Antal fattade beslut inom varje
beslutstyp redovisas, tillsammans med en totalkostnad, när det är möjligt. Detta i syfte att ge en
överblick över hur många beslut som har fattats under perioden, samt den totala kostnaden för varje
beslutstyp. Kostnader redovisas i faktiska kostnader för individ- och familjeomsorg (IFO) och
bostadsanpassningsbidrag, samt i schablonkostnader för vård och omsorg. Detta eftersom kostnader för
IFO och bostadsanpassningsbidrag redovisas i verksamhetssystemet, men inte kostnader för vård och
omsorg.
Följande delegeringsbeslut redovisas avseende perioden 2018-02-01 till och med 2018-02-28.






Rapport över anmälda delegeringsbeslut, SN del. § 2/2018
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Äldre- och funktionshinderomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Individ- och familjeomsorg.
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning: Bostadsanpassningsbidrag
Sociala utskottet §§ 5-9/2018

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-26, Johanna Frunck
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, Individ- och familjeomsorg (IFO),
2018-02-01-2018-02-28
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, Äldre- och funktionshinderomsorg (VoO),
2018-02-01- 2018-02-28
Sammanställning av delegeringsbeslut myndighetsutövning, Bostadsanpassningsbidrag (BAB),
2018-02-01-2018-02-28.
Rapport över anmälda delegeringsbeslut, SN del. § 2/2018, utskriven 2018-03-08

……………………….
Ordförande
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§ 22 Utestående uppdrag 2018
Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag, 2018-02-28

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Agneta Franzén

……………………….
Ordförande
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§ 23 Initiativ socialdemokraterna-Information om avtal och tillstånd
Norlandia
Socialnämndens beslut
Förvaltningen ska vid varje nämndsammanträde informera om Norlandia och hur situationen kring
tillstånd och avtal utvecklas.

Ärendebeskrivning
Anette Dahlgren (S) väcker vid dagens sammanträde rubricerat ärende.

Yrkanden
Anette Dahlgren (S) yrkar att socialförvaltningen vid varje nämndsammanträde ska informera om
Norlandia och hur situationen kring tillstånd och avtal utvecklas.
Ordföranden finner bifall till Anette Dahlgrens (S) yrkande.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Camilla Lundholm, sf

För kännedom:

Agneta Franzén, sf

……………………….
Ordförande
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