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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden
Plats och tid

2017-03-16
Dävensö, 2017-03-16, kl. 16.00 – 18.30

Ajournering
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordförande (S)
§31
Kimmo Lindstedt (S)
Berit Brofalk (C)
Vesna Rajic (M)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)
Britt-Marie Gerdin (S)
Klaus Dürhagen (MP)
Björn Liljedahl (M)
Lisbeth Waern (M)
Helena Nordström (S) § 24-30, 32-33

Marlene Juthstrand (KD) § 2427, 30-33
Göran Malmestedt (M) § 24-27,
30-33
Anni Ullberg (S) § 24-27, 30-33
Ricard Koljo (C) § 24-27, 30-33
Irene Eklöf (L) § 24-27, 30-33
Kristina Henriksson (V) § 24-27,
30-33

Övriga deltagare

Eva Folke, socialchef, Jesper Kyrk, avdelningschef, Helena Åhman,
avdelningschef, Jennifer Lendeng, kommunsekreterare, Marita Lindell
Jansson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, § 24-27, 31, Stina Forsberg,
kvalitetsutvecklare, § 24-27, 31, Pia Ringkrans, enhetschef, § 31

Utses att justera

Anitha Nygårds (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2017-03-21
kl. 08.30

Paragrafer

§§ 24 - 33

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Jennifer Lendeng

Ordförande

Tina Teljstedt (KD)

..................................................................

..................................................................
Justerare

Anitha Nygårds (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2017-03-16

Datum för anslags uppsättande:

2017-03-21

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................

Jennifer Lendeng

2017-04-11
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2017-03-16

§ 24

Patientsäkerhetsberättelse 2016
Dnr SN 17/0040

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2016.
__________

Sammanfattning
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) upprätta
patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. I denna ska det framgå hur
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder
som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.
Vårdgivare har ett ansvar för att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara både
systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Syftet är att göra
hälso- och sjukvården säkrare för individen, vilken också ska kunna ta del av
patientsäkerhetsberättelsen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 25

2017-03-16

Kvalitetsberättelse 2016 från privata
utförare med upphandling enligt LOV
och LOU
Dnr SN 17/0023

Beslut
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelser 2016 från de privata utförarna.
__________

Sammanfattning
Enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och avtal med utförare
efter upphandling enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem, 2008:962) och
LOU (Lag om offentlig upphandling, 2007:1091), ska utförare årligen upprätta
en sammanhållen kvalitetsberättelse.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 26

2017-03-16

Kvalitetsberättelse 2016 för
socialkontorets verksamheter
Dnr SN 17/0039

Beslut
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelse för Socialkontorets verksamheter
2016.
__________

Sammanfattning
Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 bör
nämnden årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.
Samtliga enheter inom socialkontoret har kommit in med sin kvalitetsberättelse
inom utsatt tid. Berättelsen visar hur socialkontoret har arbetat enligt
ledningssystemet i syfte att utveckla och säkra kvaliteten i socialkontorets
verksamheter.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 27

2017-03-16

Riktlinjer för skyddade personuppgifter
Dnr SN 17/0035

Beslut
Godkänna riktlinjerna.
__________

Sammanfattning
Socialkontoret har tidigare inte haft riktlinjer för skyddade personuppgifter.
Dessa riktlinjer beskriver det regelverk som finns vid skyddade
personuppgifter avseende myndighetsutövning och i vår utförarverksamhet.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2017

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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Sekretess § 28

Sekretess § 29

Sekretess § 30

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 31

2017-03-16

Rapporter

Socialchefen rapporterar
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Justerandes sign

Temaärende: Härnevimottagningen. Enhetschef Pia Ringkrans
berättar om verksamheten som vänder sig till personer med
riskbruk-, missbruk- och beroendeproblematik. Klienterna får även
stöd och behandling för alkohol och narkotika problem.
Ekonomisk rapport.
Rapport från händelsen i Bro simhall. Utifrån situationen som
uppstod i simhallen under sportlovet, sammankallades
förebyggande rådet för att tillsammans med Fryshuset vidta
åtgärder för att kunna öppna simhallen igen samt tillse att dialog
med berörda genomfördes för att undvika att liknande situationer
ska återkomma. Socialkontorets barn- och ungdomsenhet har
tillsammans med polisen också genomfört orossamtal med berörda
ungdomar tillsammans med deras föräldrar.
Kommunen har inom arbetet för integration öppnat en
kaféverksamhet, Nyfiket i Brohuset för nyanlända.
Återrapportering angående Hagtorps äldreboende som drivs på
entreprenad av Frösunda Omsorg AB. Resultatet av
brukarundersökningen 2016 visade att kundnöjdheten på Hagtorp
minskat. Vid två tillfällen har det inkommit synpunkter från
personal på Hagtorp som beskriver brister i verksamheten.
Socialkontorets ledning har träffat Frösunda Omsorgs ledning vid
flera tillfällen för att få en redovisning av vidtagna åtgärder.
Avtalsuppföljning kommer att genomföras under mars månad.
Socialnämndens ledamöter har önskemål om att ha
Socialnämndens sammanträde i maj på Kvistaberg i kombination
med studiebesök i verksamheter.
Information om mottagande av nyanlända. I år ska kommunen ta
emot 74 personer och hittills har 8 personer tagits emot.
Kommunen har en konstruktiv dialog med Migrationsverket om
under vilka perioder anvisade personer ska tas emot.
I ärendet gällande bostäder för nyanlända för kontoret en dialog
med kommunjuristen. Målsättningen är att ärendet tas upp till nästa
nämndsammanträde.
Information om inbjudan till samverkanskonferens 6 april 2017 –
motverka våld i nära relationer.
Information om seminariet - Min utredning som genomfördes 15
mars. Socialsekreterare inom barn- och ungdomsenheten har tagit
fram ett interaktivt häfte för att användas vid genomförandet av
utredningar för barn i åldern 5-13 år. Syftet med Min utredning är
att öka barns delaktighet. Vid seminariet deltog ett 60-tal personer
från andra kommuner för att få ta del av hur häftet används.
Arbetet med Min utredning har fått stor spridning till andra
kommuner i landet liksom till SKL och nationella samordaren för
sociala barn- och ungdomsfrågor, Cecilia Grefve. Länk till
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Socialnämnden

•

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2017-03-16

seminariet och utredningshäftet Min utredning finns på
kommunens hemsida.
Information om Första spadtaget för Parkvägens gruppbostad den
22 mars 2017, kl. 14.30 dit socialnämndens ledamöter hälsas
välkomna att delta.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 32

Justerandes sign

2017-03-16

Delegationsbeslut

1.

Samordnad upphandling behandlingshem, boende och öppenvård till
vuxna missbrukare - godkännande av FFU

2.

Enhetschef vuxenenheten

3.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-12-21

4.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-24

5.

Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-19

6.

Avtalsrapport Socialkontoret, tillsvidare anställningar 2016-01-01--201612-31

7.

Beslut angående tidsbegränsad anställning mellan den 1 januari 2016 och
31 december 2016

8.

Beslut angående timavlönad anställning mellan den 1 januari 2016 till den
31 december 2016

9.

Beslut angående tillsvidareanställning fattade mellan den 1 januari 2017
till den 31 januari 2017

10.

Beslut angående tidsbegränsad anställning fattade mellan den 1 januari
2017 till den 31 januari 2017

11.

Beslut angående timavlönad anställning fattade mellan den 1 januari 2017
till den 31 januari 2017

12.

Tf enhetschef vuxenenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 33

Justerandes sign

2017-03-16

Anmälningar

1.

Bryggan verksamhetsberättelse 2016

2.

Förändring i anvisningsmodellen för ensamkommande barn samt andelstal
2017

3.

Verksamhetsberättelse Jour- och familjehemspoolen

4.

Verksamhetsplan för FoU Nordväst 2017

5.

Kvalitetsberättelse 3 Systrar omsorg AB

6.

Kvalitetsberättelse 2016 Loki AB

7.

Kvalitetsberättelse 2016 Destinys Care

Utdragsbestyrkande
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