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Justerare
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Socialutskottet
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2021-04-  27 Daturn  då anslaget  tas
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2021-05-19

Justerare {Jtdragsbestyrkande



Åa N2!!m!:G Sammanträdesprotokoll  2(23)

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Innehållsförteckning

S 79 Val av justerare
S so Godkänna föredtagningslista
S 81 Arbetsrniljö IFO
S 82 Budgetprognos 2021-03-31
S83 Budgetresultat för 2020
S 84 Kolada, särskilt boende och ekonorniskt bistföd
S 85 Återremiss, linje synpunkter och klagomål
S 86 Patientsäkerhetsberättelse 2020
S 87 Projekt hemtjänst
S88 Taxa för resa till komidsboende/växelvård för äldre och
dagverksamhet  för  äldre

S 89 Kvalitetsberättelse 2020
S 90 Avgift enligt alkohollagen 2021
S91 Rutindirektupphandlingvårdtjänsterinomindivid-och
farniljeornsorgen

S92 Redovisning vuxenplaceffigar
S93 Information frun sociala sektorn
S 94 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
S 95 Inkornrnen skrivelse från DiN, Demokratema iNorberg
S 1IO Uppföljning aV beslut
S 1ll  Lokalsamverkan
S 112 Irformationtjänsternannabeslut

Justerare '[Jtdragsbestyrkande



Socialutskottet

579  Val av justerare
Dnr

Sammanträdesprotokol1

Samrnantmdesdatum

2021-04-20

3(23)

Socialutskottets  beslut

Christer  Filipsson  (DiN)  och  Anna  Kramer  (M) utses  till  att  justera

dagens  protokon  tillsammans  med  ordförande.

Kopia  till:

Justerare Utdragsbestyrkande



N2!!!#!g!u'G Sammanträdesprotoko1l  4(23)

Socialutskottet

Sarnrnanträdesdatum

2021-04-20

'580 Godkänna föredragningslista

Socialutskottets  beslut

Godkäru'ier  dagens föreningslista.

Justerare {Jtdragsbestyrkande



la N2!!!x!'!u'-G

Socialutskottet

'5 81 Arbetsmiljö  IFO
Dnr  NBGK2021.0068

Socialutskottets  beslut

Har  delgivits  föformationen.

Sammanträdesprotokol1  5(23)

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Sammanfattning  av  ärendet

Sussan Öster  från  VITAL  GooodSolution  har  ffö  uppdrag  att leda ett

arbetsrniljöarbete  mellan  individ-  och farniljeornsorgen  och

socialutskottet.

Kopia  till:

Akt

Justerare

i/
tal

/  /'/ i Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotoko11  6(23)

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2021-04-20

S 82 Budgetprognos 2021-03-31
Dnr  NBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Har  delgivits  prognosen  för  budget  2021-03-31.

Sociala  sektom  :Får iuppdra  att återkornma  irnaj,  med  en åtgärdsplan  för

att minska  budgetunderskottet.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektorn  presenterar  budgetprognosen  för  mars 2021, den påvisar

ett  minusresultat,  ca 6,9 rnkr.

Yrkanden

ster  Filipsson  (DiN)  yrkar  att ;aterkornrna  till  nästkornmande

samrnanträde  imaj  med  en åtgärdsplan,  för  att minska

budgetunderskottet.

Olle Rahrn (S), FredrikJohansson (V), Daniel Dahlin (S) och Lennart
Skansfors  (DiN)  bifaller  ChisterFilipssons  yrkande.

Kopia  till:

Akt

Y.Sjögren

I Oberg

Justei,u'e Utdragsbestyrkande



Socialutskottet

5 83 Budgetresultat  för 2020
DnrNBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Sammanträdesprotokol1

Sammanträdesdatum

2021-04-20

7(23)

Att  sociala  sektom  ska reglera  underskottet  för  2021.

Social  sektorn  föreslåt  kommunstyrelsen

Kommunfullrnäktige  föreslås  fatta  följande  beslut

Sociala  sektorn  behöver  inte reglera  underskottet  ;ar 202l.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektorn  redovisar  ett underskott  på totalt  1, 4 mkr  år 2020.

Friställandet  av bifferten  p'å 1,6 rnkr  täcker  upp  delar  av  underskottet  för

de övriga  verksarnheter  föom  SU.

Individ-  och  familjeomsorgen  redovisar  ett underskott  på 5,3 rnkr

underskottet  orsakas  frarnförallt  av höga  kostnaderförförsörjningsstöd

på 3,7 rnkr  &r  ärendena  har  ökat.  De olika  placeffigsformema  visar  ett

underskott  på 3,0 mkr.

Äldreomsorgen  uppvisar  ett underskott  på 2, O rnkr.  Anlednfögama  till

underskottet  År framför  allt  högre  lönekostnader  inom  flera

verksarnheter.  Hemtjänsten  förstärker  periodvis  med  resurser  utöver

budget.  En  tillfällig  överbeIäggning  av en komidsplats  fföns  med  ökande

kostnader  som  följd.

Ornodetförfunktionsnedsattavisarettöverskottpå2,3  rnkrvilket

orsakas  av  utökad  budget  på 2,1 mkrtill  det nya LSS-boendet  som  skulle

ha startats  upp  under  andra  halvan  av 2020  men  som  har  blivit  försenat.

Sociala  sektorn  äskar  att inte behöva  reglera  underskottet  nästkornrnande

'ar 2021.

Justerare Utdragsbestyrkande



Socialutskottet

Fort S 83

Sammanträdesprotoko11  8(23)

Sarnrnanträdesdatum

2021-04-20

Yrkande:  auister  Filipsson(DiN)  yrkar  att sociala  sektom  ska reglera

underskottet  för  2021.

Olle Ra  (S), FredrikJohansson (V), Daniel Dablin (S), Lennart
Skansfors  (DiN)  bifaner Gföster  Filipssons  yrkande.

Kopia  till:

Akt

Ks

Y.Sjögren

I Oberg

Justerare {Jtdragsbestyrkande



Socialutskottet

Sammanträdesprotokol1  9(23)

Sarnrnanträdesdatum

2021-04-20

584  Kolada, särskilt boende och ekonomiskt  bistånd
DnrNBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Hartagit  del  av  irformationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektorn  fick  iuppdrag  att  återkomma  iapril  med  jämförelsetal

även  från  andra  liknade  kornmunersomNorbergs  kornrnun.

Kopia  till:

Akt

Sekiorchef

K  Achrfö

Justerare Utdragsbestyrkande



Socialutskottet

Sammanträdesprotokoll  10(23)

Sarnmanträdesdatum

2021-04-20

fl 85 Återrerniss,  riktlinje  synpunkter  och klagomål
Dnr  NBGK2021.0145

Socialutskottets  beslut

Att begreppet S%ssom  anges iSOSFS 2011:9, 5 kap 3 S bibehålls.

Sammanfattning  av  ärendet

Återremiss  av  riktlinje  för  synpunkter  och  klagomål  vid  sarnmanträdet  i

mars 2021, S 54.
Sociala  sektonn  fickiuppdrag  att  se över  ändffig  av definition

synpunkter som återfföns iSOSFS 2011:9, 5 kap 3 S mot definitionen
förbättffigsåtgärder.

Kopia  till:

Akt

L WesterdaM

CEriksson

Justerare

*l ti'
Utdragsbestyrkande



SammanträdesprotokoIl  11(23)

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2021-04-20

586 Patientsäkerhetsberättelse 2020
Dnr  NBGK2021.0215

Socialutskottets  beslut

Godkänner  redovisning  avPafierasåedmberåttlsm2020.

Sammanfattning  av  ärendet

Patientsäkerhetsberättelsen  ären  sammanstälföing  av  åtgärderföratt

bedriva ett systematiskt patient- och säkerhetsarbete enligt 3 kap. 1 S
patientsäkerhetslagen.  (2010:659)

Kopia  till:

Akt

L WesterdaM

Justerare Utdragsbestyrkande



I %  «[,

Socialutskottet

587  Projekt  hemtjänst
Dnr  NBGK2019/0158

Socialutskottets  beslut

Har  tagit  del av  informationen.

Sammanträdesprotokol1  12(23)

Samrnanträdesdatum

2021-04-20

Sociala sektorn  får  iuppdrag  att till  juni  även redovisa  utvecklingsplanen

och hur  tidsplanen  fortlöper.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala utskottet  beslutar  den 201006 att  redovisning  gällande

utvecklfögsarbetet  hemtjänstenet  skall redovisas varannan  rnÅnad med

start december2020. Av redovisningen skall det flrgt  framgå vad som
sker iarbetet  kopplat  till  den utvecklingsplan  somfinns.

Kopia  till:

Akt

L Bergman

Justerare {Jtdragsbestyrkande



Socialutskottet

Samrnanträdesprotokoll

Sarnmanträdesdatum

2021-04-20

S 88 Taxa  för  resa  tin  korttidsboende/växelvård  för
äldre  och  dagverksamhet  för  äldre

DnrNBGK2021/0208

Socialutskottets  beslut

13(23)

Fötslag  till  kommunstyrelsen  att  föreslå  kommunfullmäktige  att

anta  nya  taxor:

Resa till  komidsboende/växelvård  med  50 krtur  och  retur,  2

gföger  per  månad.

Resa till  dagvården  för  dementa,  50 kr  förtur  och  retur  per

tillfälle.

Sammanfattning  av  ärendet

Brukare  som  har  beviljats  bistföd  iform  av komidsyistelse  e&r

växelvård  kan  ha behov  av att  åka taxi  till  och  från  Ojersbogården  och

hemmet.  Taxiresorna  föreslås  att ingå  ibistfödet  och  falmireras

dygnskostnaden  för  insatsen.

Kopia  tilt:

Akt

Ks

K  Tömer  Liljeqvist

Justerare {Jtdragsbestyrkande



åN2!!E!u:G

Socialutskottet

% 89 Kvalitetsberättelse 2020
Dnr  NBGK2021/0216

Socialutskottets  beslut

Hartagit  del  ;ivKgliteåitwlse2020.

Sammanträdesprotokol1  14(23)

Sarnmanträdesdatum

2021-04-20

Utskottet  har  på sitt  sarnrnanträde  2021-04-20  tagit  del av Sociala

sektorns  redogörelse  över  sektoms  kvalitetsarbeie  under  2020.  Av

berättelsens  innehåll  konstaterar  utskottet  att  sektorn  inte har  bedrivit

något  kvalitetsledningsarbete  under2019  e11er2020.  Orsaken  besfövs

vara  att  lednfögen  föte prioriterar  arbetet  och  att det tycks  saföas  resurser

för  att  bedriva  ett  systernatiskt  kvalitetsarbete.

Utskottet  vill  understryka  vi&en  betydelse  det  har  att  sektorns

upprättMllerett  systernatiskt  kvalitetsledningsarbete.  Forsknfög  harvisat

att verksarnheter  som  saföar  kvalitetssäkting  isitt  arbete  tenderar  att

lägga ner  20 procent  på dubbelarbete  eller  att man  gör  fel  saker.  För

Sociala  sekiorn  skulle  det  fönebära  att 28 miljoner  läggs ner  på

arbetsuppgifatersominte  gagnarverksarnheten  ochledertill

återkommande "brandk'irsutr5cknfögar". Detta skall undvikas och
utskottet  upprnanar  sektom  att omgående  prioritera  sitt  arbete  med  att

implementera  ett  kvalitetsledningssystem  som  uppfyller  SOSFS  2011:9.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektorn  har  upprättat  en kvalitetsberättelse  för  2020.

Kvalitetsberätte1sen  ska ge en samlad  bild av hur  det systernatiska  och

fortlöpande  kvalitetsarbetet  bedrivits  under  året  och  användas  isektorns

fonsatta  utvecldingsarbete.

Kopia  till:

Akt

Y  Sjögren

K  Achrfö

Justerare Utdragsbestyrkande



l  '!l  Norbergs Kommun Sarnrnanträdesprotokol1  15(23)

Socialutskottet

Sarnmanträdesdatum

2021-04-20

% 90 Avgift  enligt alkohollagen  2021
Dru-NBGK2021/0218

Socialutskottets  beslut

Antar  taxor  för  2021.

Sammanfattning  av  ärendet

Komrnunallagens  anna  pfficipergällervid  fastställande  av avgifter

för  prövning  och  tillsyn  enligt  alkohol-  och  tobakslagen.  Självkostnad  är

den  högsta  nivfö  för  avgifterna  som  fårtas  ut. Den  totala  avgiften  får

inte  översföda  den totala  kostanden.  I kostnaderna  fårtas  med  direkta

samt  indirekia  kostnader.

Kopia  till:

Akt

Alkoholhandläggare  iHallstahammars  kornrnun

Justerare {Jtdragsbestyrkande



Sammanträdesprotoko1l  16(23)

Socialutskouet

Sarnrnanträdesdatum

2021-04-20

5 91 Rutin  direktupphandling  vårdtjänster  inom

individ-  och  familjeomsorgen

DnrNBGK2021/0226

Socialutskottets  beslut

Sociala  sekiorn  får  iuppdrag  att till  sarnmanträdet  imaj  presentera  en

rutin  för  direföipphandlade  vårdtjänster  inom  födivid-  och

farniljeomsorgen.

Sammanfattning  av  ärendet

Att  sarnrnanställa  rutiner  för  direföipphandling  av  vårdtjänster  föom

födivid-  och  farniljeomsorgen.

Kopia  till:

Akt

Socialchef

Omr"ideschef  IFO

Justerare
ia ;i"  jlj



Sammanträdesprotokoll  17(23)

Socialutskottet

Samrnantmdesdatum

2021-04-20

'392 Redovisning  vuxenplaceringar
DnrNBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Godkäru'ier  redovisningen  av  vuxenplacetigar  enligt  upprättad  årscykel.

Sociala  sektorn  f;nr iuppdrag  att  verkställa  omplaceffigen  fr';an Rengsjö

till  Attendo  Bolmängen  Psykiatri,  enligt  beslut  från  16 juni  2020.

Sammanfattning  av  ärende

Förvakningen  hariuppdrag  att enligt  upprättad  årscykel  redovisa

aktuella  vuxenplaceffigar  iapril  och  oktober  rnånad.  Nedan  följer  en

redovisning  överde  vuxenplaceffigarsomförvakningen  harframtill  och

med  2021-04-09.

Kopia  till:

Akt

B Einarsson

Y  Sjögren

Justerare Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokol1  18(23)

Socialutskottet

Sarnrnanträdesdatum

2021-04-20

593  Information  från sociala sektorn
DnrNBGK2021/0010

Socialutskottets  beslut

Hartagit  del  av  informationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Ylva  Sjögren  föformerar:

- 3 maj tillträder  Ctina  Holmberg  som  nysektorchef.

- Inom  individ-  och  familjeornsorgen  komrner  det  att ske nya

rekryteffigar,  personal  kornmer  att avsluta  sföa tjänster,

socialsekreterare  barn-  och  unga, familjehei'ssekreterare  och

förste  socialsekreterare  vuxen.

Ansökta statliga medel hos Socialstyrelsen, Habi1itertrgasättnir@
2021, Sinmfimdjeberrsplmerir@y  Utuålingsarsam
htmskapsbmemdorhsåerbähe  od»sjuhårdodysocial:äris4

Alåemsllyf«  2021, Såerstålla godårdod:i msa'gaväldre,
Motuåa  ensarrhetbLarbdälåeody  &aä'tnlitetiårdenorh  arrsmz

persrm1derrmsjtådom,

Kopia  till:

Akt

Justerare {Jtdt'agsbestyrkande



Socialutskottet

Sarnrnanträdesprotoko1l  19(23)

Sammanträdesdatum

2021-04-20

'594 Bjverkställda  beslut enligt  SoL och LSS
DnrNBGK2021/0221

Socialutskottets  beslut

Fötslag  till  kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige  föteslås  fatta  följande  beslut

Gonna  rappoiten  avseende  ej verkställda  beslut  som  lämnats  till

föspektionen  förvård  och  ornsorg  IVO  samt  komrnunens  revisorer.

Sammanfattning  av  ärendet

Föreligger  rapport  om  ej verkställda  beslut  enligt  SoL  och  LSS. För

kvarta112021,  fföns  3 icke verkställda  beslut  att  rapportera.

Kopia  till:

Akt

Ks

Revisionen

Justerare

=61
'[Jtdragsbestyrkande



Socialutskottet

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-04-20

5 95 Inkommen  skrivelse  från  DiN,  Demokraterna  i

Norberg

DnrNBGK2021/0222

Socialutskottets  beslut

Har  tagit  del  av  sfövelse.

20(23)

Implementeras  isociala  sektorns  kvalitetsarbete  inför  kvalitetsberättelse

2021.

Sammanfattning  av  ärendet

Harvia  Christer  Filipsson  (DiN)  den 8 rnars 2021,  fökornrnit  en sfövelse

till sociala sektorn angående fMagpå reåyrisrångglÅsiråhatow.

Kopia  till:

Akt

Socialchef

K  Achrfö

Justerare

pal ,l,I
{Jtdragsbestyrkande
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Socialutskottet

5110 Uppföljning  av beslut
Dnr

Socialutskottets  beslut

Har  tagit  del  av irformationen.

Sammanträdesprotokol1

Sarnrnanträdesdatum

2021-04-20

21(23)

Sammanfattning  av  ärendet

Uppföljning  av beslut  tagna  vid  föregående  samrnanträde.

Kopia  till:

Justeixe Utdragsbestyrkande



Socialutskottet

Sammanträdesprotokol1

Samrnanträdesdatum

2021-04-20

22(23)

(5111 Lokal  samverkan
Dnr  NBGK2021/0010

Socialutskottets  beslut

Har  tagit  del av protokoll,  Lokajsrarrmhan  2021-03-16.

Sammanfattning  av  ärendet

Protokoll  Lokal  samverkan  2021-03-16.

Kopia  till:

Akt

Justerare {Jtdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll  23(23)

Socialutskottet

Sarnmanträdesdatum

2021-04-20

5112 Information  tjänstemannabeslut
Dnr

Socialutskottets  beslut

Har  tagit  del av  informationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Iiormation  till  socialutskott  angående tjänstemaru'iabeslut  inom  individ-

och  familjeomsorg  och äldreornsorgen  och funktionsnedsattas  ornrode i
Norbergs  kommun.

Individ-  och farniljeornsorgen

Aldreornsorgen  och  omrodet  för  funktionsnedsatta

Mars 2021

Mars 2021

Kopia  till:

Justerare t.'
Uidragsbestyrkande


