PROTOKOLL

1 (9)

Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

2016-02-18

Plats och tid

Gemaket, den 18 februari 2016 16:00- 18.00

Ajournering

Kl. 17.00-17:20 del av § 17
Ledamöter

Närvarande ersättare

Beslutande

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Kerstin Ahlin, 1:a vice ordf. (S)
Anders Åkerlind, 2:e vice ordf. (M)
Britt-Marie Gerdin (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Joséphine-Charlotte Halvarsson (MP)
Berit Brofalk (C)
Björn Liljedahl (M)
Vesna Rajic (M)
Martin Normark (L)
Anitha Nygårds (SD)

Olof Svenberg (S)
Marlene Juthstrand (KD)
Kerstin Arvidsson (C)
Lisbeth Waern (M)
Göran Malmestedt (M)
Rolf Andersson (M)
Irene Eklöf (L)
Kristina Henriksson (V)

Övriga deltagare

Anna-Lena Örvander, chef kanslistaben, Eva Folke, Socialchef, Jesper
Kyrk, avdelningschef kvalitet- och verksamhetsstöd, Helena Åhman
avdelningschef, Carina Lennartsson, ekonomicontroller, Pia Ringkrans,
enhetschef § 17, Mats Kjellberg, Säkerhetschef § 17, Saga Sjöberg,
projektledare § 17

Anders Åkerlind (M)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2016-02-23

Paragrafer

§§ 13 - 19

Underskrifter

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

Anna-Lena Örvander
..................................................................

Ordförande

Tina Teljstedt
..................................................................

Justerare

Anders Åkerlind (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2016-02-18

Datum för anslags uppsättande:

2016-02-23

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Underskrift

.....................................................................
Anna-Lena Örvander

Datum för anslags nedtagande:

2016-03-15
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 13

2016-02-18

Riktlinjer för barn och unga
Dnr SN 15/0205

Beslut
Socialnämnden godkänner revidering av riktlinjer.
_______________

Sammanfattning
Riktlinjerna har reviderats. Den senaste revideringen gjordes i december 2014.
I riktlinjerna har vi lagt till det som berör vård i familjehem. Det har inte
funnits i tidigare riktlinjer.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 november 2015

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 14

2016-02-18

Statistik uppföljning 2015
Dnr SN 15/0105

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten.
____________

Sammanfattning
Rapporten visar siffror som har tagits fram för att beskriva den aktuella
situationen i verksamheten. Dessa siffror har omvandlats till grafer. Dessa
grafer har beskrivits och kommenteras. Detta är en redovisning för att
socialnämnden ska få en bild av de förändringar som sker i verksamheten
under året.
Inom försörjningsstöd har utbetalt belopp, antal hushåll och det belopp som vi
betalar ut till varje hushåll sjunkit. Antal insatser ekonomiskt bistånd har också
sjunkit under 2015.
Inom barn och ungdom har antal utredningar och antal insatser i familjehem
ökat. Det beror på att vi sedan augusti har tagit emot cirka 80 ensamkommande
flyktingbarn.
Inom missbruksvården har antalet utredningar sjunkit under året. Antal
placeringar enligt Socialtjänstlagen har ökat från 7 till 18 under 2015.
Inom äldrevården har antal brukare som får hemtjänst ökat. Utförd tid inom
hemtjänsten har också ökat under 2015 både i egen regi och i privat regi.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2016.

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 15

2016-02-18

Svar på revisionsrapport
Dnr SN 16/0016

Beslut
Socialnämnden godkänner skrivelsen.
____________

Sammanfattning
I oktober 2015 skedde en revision av verksamheten för barn och unga. Utifrån
revisionen har vi fått i uppdrag att besvara 3 frågor. Det finns en 4:e fråga som
handlar om ensamkommande barn och då den situationen inte har gått att
förutse anser revisionen att det är att betrakta som Force Majeure.
Den första frågan behandlar samarbetsrutiner mellan myndighetsavdelningen
och utföraravdelningen. Socialkontoret har intensifierat sitt arbete med
samverkan. Det har skett aktiviteter under hösten och arbetet kommer att
fortsätta under våren.
Den andra frågan avser hur stöd- och behandlingsenheten arbetar med
genomförandeplaner. Enhetschef följer upp genomförandeplaner i ärenden mer
intensivt sedan hösten 2015. I januari 2016 har 2 samordnare anställts som
kommer att ha den arbetsuppgiften.
Den tredje frågan behandlar hur mål i vårdplaner formuleras. Barn- och
ungdomsenheten har ett ständigt pågående arbete med att förbättra målen i
vårdplanerna. Detta sker bl. a vid metodutvecklingsdagar.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2016

Beslutet skickas till:



Justerandes sign

Kommunens revisorer
Akt

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 16

2016-02-18

Verksamhetsberättelse 2015
Dnr SN 15/0217

Beslut
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2015 godkänns och översänds
till Kommunstyrelsen.
______________

Sammanfattning
Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2015 i enlighet med
Kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av
Kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2015.
För Socialnämndens huvudram redovisas ett underskott på 4 309 tkr och ett
överskott på 2 008 tkr redovisas för ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2016

Beslutet skickas till:


Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 17

2016-02-18

Rapporter

Temaärenden
 Mats Kjellberg, säkerhetschef berättar om arbetet med riskanalys
 Saga Sjöberg, projektledare berättar om ”Unga vuxna” projektet
 Pia Ringkrans, enhetschef berättar om 1:a linjens psykiatri
Socialchefens rapporter
 Informationsmöte i kampanjen ”Våld i nära relationer” den 17 februari
2016 i Bro samt den 24 februari i Kungsängen
 Konsultstöda familjehem
 Nytt boende för ensamkommande flyktingbarn
Kontaktpolitikerbesök
 Lisbeth Waern (M) har genomfört och berättar om politikerbesök på
boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.


Justerandes sign

Lisbeth Waern (M) och Kerstin Arvidsson (C) har genomfört och
berättar om politikerbesök på Norrgården.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 18
1.

Justerandes sign

2016-02-18

Delegationsbeslut

Samordnad upphandling av insatser för barn och ungdomar - antagande av
leverantörer
Dnr SN 16/0001

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 19

Justerandes sign

2016-02-18

Anmälningar

1.

Statistikrapport - Kommunal vård, patientnämnden

2.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS 2015:34)

3.

Cirkulär 16:02 - Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och
ungdomar som är placerade eller vistas i annan kommun

4.

KS § 162 Anvisningar och tidplan för arbetet med årsredovisning och
verksamhetsberättelser 2015
Dnr SN 15/0035

5.

KS § 161 Ansökan om medel ur sociala investeringsfonden
Dnr SN 15/0109

6.

KS § 167 Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL) rekommendation
angående överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk
hjälp med egenvård
Dnr SN 15/0128

7.

Medborgarförslag om att ge gratis körlektioner till personer med
försörjningsstöd
Dnr SN 16/0027

8.

Vägar framåt - strategi för unga som varken arbetar eller studerar

9.

Utvärdering Advisory Board - Arbetsmarknadsintegration för
ensamkommande ungdomar

10.

SKL-rapport LOSSA – Lokala exempel på samverkan mellan stat,
kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända

11.

Revisionsrapport- Samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre.

12.

Reducerat pris under 2016 för nationell patientöversikt i Stockholms
kommuner

13.

Revisionsrapport- Samverkan med landstinget inom vård och omsorg av
äldre

14.

Reducerat pris under 2016 för Nationell patientöversikt i Stockholms
kommuner

Utdragsbestyrkande
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