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1(16)

Sekreterare

Cecilia Eriksson

§§ 181- 202
Sekretess: §§
188-196

Ordförande

Eva Hölke
Justerare

Daniel Dahlin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 181

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Val av justerare
Dnr

Socialutskottets beslut
Daniel Dahlin (S) utses att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(16)

Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 182

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Godkännande av dagordning
Dnr

Socialutskottets beslut
Godkänner dagordningen.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(16)

Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 183

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Besök, Personligt ombud
Dnr

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Muntlig information av Lisa Bäckman och Els-Marie Hedin Stenmark.
Personligt ombud är länken mellan klient och olika myndigheter,
kommunen och sjukvården.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 184

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Delårsbokslut 2019-08-31
Dnr NBGK2018/0415

Socialutskottets beslut
Godkänner delårsbokslutet 2019-08-31
Omedelbar justering

________________________
Eva Hölke, ordförande

_______________________
Daniel Dahlin, justerare

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har färdigställt delårsbokslutet per 31 augusti 2019.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 185

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Prognos 2019-08-31
Dnr NBGK2018/0415

Socialutskottets beslut
Godkänner prognos 2019-08-31

Sammanfattning av ärendet
Helena Tengbert redovisar prognosen för 2019-08-31. Påvisar ett fortsatt
nollresultat.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 186

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Kvalitetsledningssystem – rutiner och avvikelser
Dnr NBGK2018/0134

Socialutskottets beslut
Har tagit del av redovisningen, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Ett ledningssystem är ett system för att fastställa principer för ledning av
verksamheten. Syftet med ledningssystemet är att skapa systematik,
struktur och samordning i verksamhetens kvalitetsarbete och
kvalitetsutveckling. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av
ledningssystemet kan ansvariga planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet i enlighet med gällande
regelverk.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-17

Socialutskottet

§ 187

Verksamhetsöversyn - delrapport
socialförvaltningen 2019
Dnr NBGK2019/0158

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Godkänna delrapporten ”Hemtjänsten i Norbergs kommun”, från den
pågående verksamhetsöversynen.
I beslutet inkluderar även:
 Godkännande av ”Åtgärdsplanen för hemtjänsten” i sin helhet
med innehåll
- Implementering av SOFS 2011:9
- Enligt Äldreomsorgens nationella värdegrund
- Enligt Åtgärdsplan – ÄBIC/IBIC (Äldres behov i
centrum/Individens behov i centrum)
- Aktualisering och tillskapande av viktiga handlingar.


Godkännande av projektplan TEAM i sin helhet
- TEAM - Tillämpning av evidensbaserad arbetsmodell.
- Biståndshandläggning i projekt, från insatsbeslut mot
rambeslut
- Projektgenomförande



Godkännande och beslut att starta ”Projekt Team” skall ske
enligt projektplan (från den 2019.09.01.)
Projekttiden skall pågå som längst i 6 månader.
- Projektet rapporteras löpande till utskottet.





Att start av projekt Team utse befintlig utredare som
projektledare och leda genomförandet av åtgärder enligt plan i
samarbete med utsedd arbetsgrupp bestående av nyckelpersoner inom förvaltningen.
-

-

Justerare

Projektledare redovisar en handlingsplan för
genomförande/process av åtgärder och Projekt Team
till sociala utskottet.
Projektledaren ansvarar för att aktualisering och
tillskapande av viktiga handlingar upprättas i samarbete
med berörda nyckelpersoner inom förvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Fort. § 187

Socialutskottets beslut

Förslag till kommunstyrelsen
Att finansiering av Projekt Team och arbetet med åtgärdsplanen skall

finansieras inom ramen för socialförvaltningen
Att ansökta medel från socialstyrelsen avsedda till förbättringar inom
äldreomsorgen öronmärks för delfinansiering av projektledare i
Projekt Team och arbete med åtgärdsplan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar att översända ärendet
”Delrapport Hemtjänsten” och tillhörande förslag till åtgärdsplan och
projekt ”Team” inom den verksamhetsöversyn som förevarit under
april till augusti till kommunstyrelsen i egenskap av nämnd för vidare
hantering. Sociala utskottet har inte tidigare fört upp ärendet till
kommunstyrelsen. Vi vill ha vidare mandat till hur projektet och
förändringsarbetet skall ledas och genomföras.
Kommunstyrelsens socialutskott har beslutat att genomföra en
oberoende utvärdering bland berörda chefer och personal som varit
involverade under utredningstiden kring upplevelsen av arbetet med
utredningens upplägg. Utvärderingen kommer att ske i anonym form.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 197

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Rapporter
Dnr

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information hemtjänst:
Liselotte meddelar att det är 25 personal i hemtjänsten, 7 av dessa är
månadsvikarier.
Revision Hemtjänsten:
Liselotte informerar om att kommunrevisionen har beställt en revision
som ska utföras av PwC den 14 oktober. Granskning av styrning och
ledning av hemtjänstverksamheten (Myndighetsutövning) I november
2019 ska rapporten vara färdig.
Information sommarvikarier:
Liselotte informerar om att sommaren har fungerat väl.
Information vikarier i verksamheterna, dagsläget:
Liselotte informerar om att det i dagsläget ser bra ut vad det gäller
vikarieanskaffningen.
Personalomsättning IFO:
Marina Dickfors informerar om de nyrekryteringar som nyligen gjorts.
Information ”Nära vård”
Liselotte informerar om Nära vård i Västmanland. Ett flerårigt arbete
gällande omställning från sjukhustung specialiserad vård mot Nära vård.
Delade turer
Liselotte informerar att förvaltningen och kommunal skapat en
arbetsgrupp, även Heltid som norm ska beaktas i detta arbete.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 198

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Information Regionen
Dnr

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Hölke (S) informerar om att hon och Christer Wallin (S) den 13
september var på Samverkan Äldre, huvudämnet för denna dag var
demensvård.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 199

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Information ordförandebeslut
Dnr

Beslut
Har tagit dela av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Beslut taget av Eva Hölke:
190904:
Verksamhetsöversyn, socialförvaltningen 2019

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 200

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Information Lokal samverkan
Dnr

Beslut
Har tagit del av protokoll Lokal samverkan 2019-08-19

Sammanfattning av ärendet
Protokoll Lokal samverkan, 2019-08-19.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 201

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Övrig fråga, utredning särskilt boende äldre
Dnr NBGK2019/0345

Beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Hölke (S) efterfrågar utredningen för särskilt boende för äldre.
Liselotte Eriksson svarar att den är påbörjad, presenteras för
socialutskottet i slutet av 2019.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 202

Sammanträdesdatum
2019-09-17

Meddelande
Dnr

Beslut
Har tagit del av protokoll 2019-08-20, §§ 152-180

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottets protokoll 2019-08-20, §§ 152-780

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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