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Socialnämnden
§

29

MEDDELANDEN
Länsstyrelsen Gävleborg inbjudan Dnr 704-2249-09
Utvecklingsmedel till kommuner till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser
Länsrätten i Gävleborgs län Dom Mål nr 432-09 E

Protokollsutdrag
KS § 45/09
Ekonomisk månadsuppföljning - mars 2009
KS § 46/09
Det samhällsekonomiska läget - extra ekonomiutskott
KF § 15/09
Fyllnadsval - ersättare socialnämnden
KF § 19/09
Årsredovisning 2008
KF § 28/09
Taxa för tillsyn av försäljning av folköl enligt alkohollagen
KF § 29/09
Revidering av taxa för ansökan om tillsyn enligt alkohollagen

Protokoll fört vid SOSAM 2009-04-15
Socialnämndens beslut
Meddelanden läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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30

EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI - APRIL 2009
Ärendet
Ekonomisk rapport för januari - april 2009 föreligger.
Beslutsunderlag
Ekonom Daniel Perssons prognos.

Socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns

Utdragsbestyrkande
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ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2009 - BRIS, BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET.
Ärendet
Region Bris Mitt ansöker om bidrag för 2009 med 4 976 kronor, 4 kronor per barn i Ockelbo
kommun.

Socialnämndens beslut
1.

Region Mitt beviljas 4 976 kronor till Bris och Barnens Hjälptelefon 2009.

2.

Medel anvisas från kontot förebyggande verksamhet.

Utdragsbestyrkande
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32

AVSKRIVNING AV FORDRAN
Ärendet
En sammanställning avseende fordring avskrivs då det saknas medel i dödsbo enligt
bouppteckning för att betala hela skulden. Totalsumma uppgår till 1 009 kronor.

Socialnämndens beslut
Fordring enligt upprättad sammanställning avskrivs med en totalsumma på 1 009 kronor.
Avskrivning debiteras respektive intäktskonto.

Utdragsbestyrkande
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FORTSATT SAMVERKAN KVINNOPROJEKT
Ärendet
Ockelbo kommun har varit med i ett samarbetsprojekt tillsammans med Sandviken och Hofors
kommun sedan år 2007. Det finns nu ett behov att Samarbetsprojektet kvinnofrid fortsätter i ett år
till.

Beslutsunderlag
Familjebehandlare Märit Newbergs tjänsteskrivelse 2009-04-20.

Socialnämndens beslut
Ockelbo kommun fortsätter med att medverka i Samarbetsprojekt Kvinnofrid tillsammans med
Sandviken och Hofors kommun.

Utdragsbestyrkande
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INTERNKONTROLL KVARTAL 1 2009
Ärendet
Internkontroll för kvartal 1 2009 är gjord.

Försörjningsstöd:
Stickprovskontroller är gjorda den 2009-01-09, 2009-02-17 och 2009-03-18. Alla verifikationer
överensstämmer med utbetalningarna.
Avgifter i ordinärt och särskilt boende:
Stickprovskontroller är gjorda. Besluten överensstämmer med debiterat belopp men i ett fall
saknades underlaget.
Momshantering:
Kontroll är gjorda av fakturor avseende väsentliga belopp.
Återlämnade hjälpmedel
Kontroll har gjorts av alla utlånade hjälpmedel som skall lämnas åter är återlämnade.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2009-05-12.

Socialnämndes beslut
Internkontrollen för första kvartalet 2009 godkänns

Utdragsbestyrkande
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ARBETSBESKRIVNING HABILITERARE
Ärendet
Enligt SOFS 2006:11 har socialnämnden ett ansvar för att personal inom verksamheten har den
kompetens som krävs för arbetsuppgifterna och verksamhetens uppdrag.

Beslutsunderlag
Enhetschef LSS Lisbeth Westers tjänsteskrivelse 2009-04-20.

Socialnämndens beslut
Antar föreslagen arbetsbeskrivning gällande habiliterarens yrkesroll.

Utdragsbestyrkande
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LEDNINGSKVALITÉ INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ärendet
Enligt SOSFS 2006:11 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS
föreslår Socialstyrelsen att ansvarig nämnd bör verka för att ledningssystemet integreras med de
befintliga systemen för budget och verksamhetsplanering som nämnden har.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2009-05-04.

Socialnämndens beslut
Utarbetat förslag till ledningskvalité inom socialförvaltningen antas.
En redovisning ska ske årligen.

Utdragsbestyrkande
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NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG
Ärendet
I mars 2006 presenterades Sveriges första nationella IT-strategi för vård och omsorg.
Syftet med strategin är att etablera en bred nationell enighet inom vård och omsorgssektorn om hur
IT bör användas för att skapa bättre förutsättningar för medborgare, vårdpersonal och
beslutsfattare.

Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2009-05-04.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta den nationella IT strategin för vård och
omsorg.

Utdragsbestyrkande
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38

ÅTGÄRDSPLAN MED ANLEDNING AV PROGNOSTICERAT UNDERSKOTT
Ärendet
Kommunstyrelsen har i beslut § 45/2009 givit följande uppdrag
På grund av prognostiserat underskott 2009 får bygg- och miljönämnden samt socialnämnden i
uppdrag att till kommunstyrelsen sammanträde 1 juni presentera en åtgärdsplan med
konsekvensbeskrivningar.
Socialförvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram följande förslag

Åtgärdsplan
Stor restiktivitet gällande externa kurser. Vi ser inga konsekvenser at detta eftersom svårt att
bedöma hur mycket vi sparar men externa kurser är kostsamma med resor, övernattningar etc.
Minska antalet sammanträden och möten, gäller hela förvaltningen.
Konsekvens kan bli att information missas. Men möten kostar pengar och vi kall alla bidra från
beslutfattare ner till den enskilda arbetsplatsen. Kan ge en besparing på cirka 100 tkr.
Stor resriktivitet gällande inköp. Skapar en kostnadsmedvetenhet.
Mera effektivt utnyttja tjänstebilen.
Samordna tolkinsatser med integrationsenheten.
Varsla och säga upp den tjänst som habiliterare som sedan flera år varit omplacerad till
vaktmästeriet som extra resurs. Enligt uppgift kommer en tjänst som vaktmästare att ledig inom
kommunen i slutet av året vilket borde kunna ge en lösning. Om inte den person ska jobba till
67 år.
Minska nattbemanningen vid korttidshemmet Smultrongården där vi inför sovande jour
varannan helg från v.23 istället för vaken natt.
Översyn inom hemtjänsten av nattorganisationen svårt att bedöma besparing i dagsläget.
Fastställa täthetsgrad för tjänstgöring vid Bysjöstrand till 0,60 åa (årsarbetare) per boende,
korttidshemmet 0,70 åa och demensenheten 0,80 åa. Detta ger en besparing på tot 1,23 åa
vilket vi dock delvis använder medel till för att ge personal behörighet till IT. Vill man minska
antalet åa är detta möjligt men då sänks också kvalitén.
Utveckla samverkan och sälja tjänster till andra aktörer ex. familjebehandling, alkohol och
drogterapeut.
Översyn av avtal gällande mattransporter. Oklart i dagsläget vilka tider som avtalet gäller och
vem som betalar vad?
Genomgång och tydligare riktlinjer gällande beslut LSS/boendestöd och äldre- och
handikappomsorg. Nyckeltalsanalysen visar att vi har förhållandevis många i vår kommun som
beviljas hemtjänst.
Översyn av riktlinjer gällande försörjningsstöd.
Bättre samarbete inom förvaltningen IFO och LSS/boendestöd och mellan förvaltningarna ex.
skola och integration.
Heltidsavtalet är uppsagt för omförhandling, kostnaderna för främst nattpersonal har ökat
markant under 2008. Förhandling med Kommunal sker den 15 maj. En översyn av tid för
obekväm ersättning är föreslagna från båda parter.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Socialchef Palle Danielssons tjänsteskrivelse 2009-05-11.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar förslagen återgärdsplan för vidare diskussion med kommunstyrelsen.
Socialnämnden anser att resurser till ökade kostnader för främst försörjningsstöd orsakade av den
ekonomiska krisen är en angelägenhet för hela kommunen och ej enbart för socialnämnden.

Utdragsbestyrkande
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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR UTESERVERING - KELES PIZZERIA
Ärendet
Keles Pizzeria inkom 2009-03-30 med ansökan om tillstånd för serveringsställets uteservering
avseende servering av starköl och vin till allmänheten året runt mellan kl. 11.00 och 22.00 söndag
till torsdag och mellan 11.00 och 01.00 fredag och lördag.

Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Birgitta Lundgrens tjänsteskrivelse 2009-05-06.

Socialnämndens beslut
Bevilja Keles Pizzeria tillstånd för servering av starköl och vin till allmänheten året runt mellan kl
11.00 och 22.00 söndag till torsdag och mellan kl. 11.00 och 01.00 fredag och lördag på
uteserveringen på serveringsstället Keles Pizzeria, Stationsgatan 5, Ockelbo.

Utdragsbestyrkande
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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR UTESERVERING - PIZZERIA ATALANTA
Ärendet
Pizzeria Atalanta inkom 2009-04-09 med ansökan om tillstånd för servering inom en avgränsad
serveringsyta utomhus, avseende servering av starköl, vin och starksprit till allmänheten året runt
mellan kl. 11.00 och 01.00.

Beslutsunderlag
Alkoholhandläggare Birgitta Lundgrens tjänsteskrivelse 2009-05-06.

Socialnämndens beslut
Bevilja Pizzeria Atalanta tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året
runt mellan kl 11.00 och 01.00 inom en avgränsad serveringsyta utomhus på serveringsstället.

Utdragsbestyrkande
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RAPPORTER / ÖVRIGA FRÅGOR
1.

Delegationsbeslut

2.

Utbildning i alkohollagen

3.

Information från Dormsjöskolan

4.

Rapportering av ej verkställda beslut enlig 4 kap § socialtjänstlagen kvartal 1 2009.

5.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt § 9 LSS, Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade

6.

Reducering av flerårsbudgetens ramar

7.

Nyckeltalsanalys i Ockelbo kommun

Utdragsbestyrkande

