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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§1

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Fastställande av föredragningslista
Godkänner föredragningslista.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§2

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Val av justerare
Dnr

Socialutskottets beslut
Christer Filipsson (DiN) utses att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§3

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Yttrande PwC-rapporten för hemtjänsten
Dnr NBGK2019/0457

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Att kommunstyrelsen godkänner yttrandet ”Granskning av styrning
och ledning av hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning).

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av revisorerna i Norbergs kommun har PwC under
november 2019 granskat styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
och myndighetsutövningen. Enligt beslut på kommunstyrelsen den 9
december 2019 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad
version av plan för utvecklingsarbete inom hemtjänsten (plan beslutad på
KS 2019-11-25 § 295) innehållande åtgärder för de rekommendationer
som framkom i revisionsrapporten från PwC. Den reviderade planen ska
presenteras för socialutskottet och lämnas vidare till kommunstyrelsen
senast 24 januari 2020.
I detta ärende har förvaltningen svarat på rekommendationerna i ett
yttrande, se bilaga. Den reviderade utvecklingsplanen sker i separat
ärende.

Kopia till:
Akt
Ks
L Bergman
L Eriksson
M Dickfors

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§4

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Återrapport Projekt hemtjänst
Dnr NBGK2019/0158

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
1. Att godkänna reviderad Plan för utvecklingsarbete inom hemtjänsten i
Norbergs kommun.

Sammanfattning av ärendet
En partsammansatt grupp bestående av sociala sektorledningen, HR-chef
samt fackliga företrädare tillsattes i november 2019. En plan för
utvecklingsarbete inom hemtjänsten togs fram som presenterades och
godkändes på kommunstyrelsen den 25 november 2019.
Under hösten 2019 har PwC på uppdrag av revisorerna granskat styrning
och ledning av hemtjänstverksamheten och myndighetsutövningen.
Enligt beslut på kommunstyrelsen den 9 december 2019 fick
förvaltningen i uppdrag att ta fram en reviderad version av
utvecklingsplanen innehållande åtgärder för de rekommendationer som
framkom i revisionsrapporten från PwC. Den reviderade planen ska
presenteras för socialutskottet och lämnas vidare till kommunstyrelsen
senast 24 januari 2020.
Den partsammansatta gruppen har färdigställd en reviderad plan. I
planen presenteras åtgärder som kommer att kunna åtgärdas och
implementeras löpande.

Kopia till:
Akt
L Bergman
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§5

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Åtagande
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Godkänner Åtaganden 2020.

Sammanfattning av ärendet
Politiker i sociala utskottet och tjänstepersoner från förvaltningen har
gemensamt arbetat fram åtaganden för 2020. Åtaganden bygger på
kommunfullmäktigs program Tillsammans för Norberg 2030 där sex
strategiska områden pekas ut. Dessa områden kompletteras med
kommunstyrelsens tio mål. Programmet fastställdes i december 2019.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§6

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Svar på motioner, Fritidsbank och återbruket
Norbergs cirkeln
Dnr NBGK2019/0366, NBGK2019/0169

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att ge Socialutskottet och Demokrati och samhällsutvecklingsutskottet
ett utredningsuppdrag. Förvaltningarna önskar utreda vilka insatser och
åtgärder som behövs för att skapa en permanent verksamhet som
bedrivs effektivt med hänsyn till både livskvalitet, resurser och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Anna Kramer (M) och Per-Arne Andersson(M) föreslår att en fritidsbank
omgående startas upp med hjälp av Kommunservice och att fritidsbanken
placeras i nära anknytning till Norbergs Cirkeln. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast den 24 januari 2020.
Bakgrund:
Moderaterna har den 9 april 2019 lämnat in en motion om Införande av återbruket,
”Norbergs Cirkeln”, där de föreslår att göra en inventering av kompetensen hos
nyanlända, starta ”Norbergs Cirkeln” där man restaurerar cyklar för uthyrning
och restaurerar möbler samt utför enklare sy tjänster.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2019, paragraf 93 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning till socialutskottet.
Socialutskottet har yttrat sig över motionen och beslutade den 20 augusti 2019,
paragraf 172 att föreslå kommunstyrelsen att föreslå vidare till
kommunfullmäktige att motionen avslås, med motiveringen att det pågår arbete
inom folkhälsa och integrationsområdet på ledningskontoret
Motionen återremitteras till socialutskottet för ytterligare beredning.
Nuläge/Yttrande:
I detta yttrande har även tidigare motion ställd till DSU gällande fritidsbank
beaktats. Detta har skett i samråd med sektorchef på DSU. Socialutskottet är
positiv till motionen och bedömer i samråd med sektorchef för DSU att det
krävs en omfattande utredning för att utreda de resurser som krävs och dess
konsekvenser m.m. innan det går att starta upp en eventuell verksamhet.

__________
Kopia till:
Akt
Ks
A Frisk Gustafsson
J Stridsberg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§7

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Försörjningsstöd till nyanlända, åtgärdsplan med
aktiviteter
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har den 12 november fått i uppdrag att till
socialutskottet 19 januari 2020 upprätta en åtgärdsplan med aktiviteter
som möter den förväntade ärendemängden, kopplad till de personer som
inte når egen försörjning i målgruppen nyanlända.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(20)

Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§8

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Revidering av reglemente, Gemensam
hjälpmedelsnämnd
Dnr NBGK2019/0444

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att anta reglementet för gemensamma hjälpmedelsnämnden, att gälla
2020-01-01 – 2022-12-31

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01 och ingår
därefter som en verksamhet i den samlade Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna i reglementet och
samverkansavtal är redaktionella. Titeln förvaltningsdirektör har bytts ut
mot verksamhetschef samt begreppet brukare har bytt ut mot patient.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§9

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Revidering av samverkansavtal, Gemensamma
hjälpmedelsnämnden
Dnr NBGK2019/0497

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att anta samverkansavtalet för gemensam hjälpmedelsnämnd, att gälla från
2020-04-01.

Sammanfattning av ärendet
I samband med regionens organisationsförändring 2020-01-01 har
reglementet förändrats och går till huvudmännen för beslut. Ändringarna
som är redaktionella är att titeln förvaltningsdirektör har bytts ut mot
verksamhetschef samt begreppet brukare har bytt ut mot patient.
Detta ärende avser beslut av revidering av samverkansavtalet gällande
gemensam hjälpmedelsnämnd att gälla från 2020-04-01

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 10

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Uppföljning internkontrollplan 2019
Dnr NBGK2019/0017

Socialutskottets beslut
Godkänner uppföljning av Internkontrollplan 2019.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ska i samband med årsbokslut göra en uppföljning av
internkontrollplanen. Uppföljning av Internkontrollplan 2019 är
genomförd utan anmärkningar.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 11

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Internkontrollplan 2020
Dnr NBGK2019/0481

Socialutskottets beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Återremittera Internkontrollplan 2020 till sociala sektorn för
revideringar, enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga sektorer i Norbergs kommun upprättar årligen varsin del av en
kommunövergripande internkontrollplan.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för
2020 gällande socialutskottet.

Yrkande
Christer Filipsson (DiN) yrkar att Internkontrollplan 2020 kompletteras
med förslag till revideringar. Lämnas till Kommunstyrelsen.
Olle Rahm (S), Jimmy Fredriksson (S) och Daniel Dahlin (S) yrkar bifall
för Christer Filipssons förslag till att lämna över förslag till revideringar
Internkontrollplan 2020.

____________________
Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

Justerare

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 12

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Samarbete med Fagersta kommun, tjänstgörande
sjuksköterska nattetid
Dnr NBGK2020/0017

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Det har under flera år varit mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor på
nattjänster. Av denna anledning har kontakt tagits med Fagersta
kommun, för hitta samordningsvinster i bland annat arbetsmiljö och
ekonomi.
Vi har varit tvungna att bemanna med timvikarie vilket har ökat
kostnaderna. Kommunen har skyldighet att bemanna upp till
sjuksköterskenivå dygnet runt och denna yrkesgrupp går inte att ersätta
med någon annan, en legitimation måste uppvisas för anställning.
Omvärldsanalys har gjorts via kontakt med andra kommuner av olika
storlekar på folkmängd och geografisk yta för att undersöka hur de löser
uppdraget. Fagersta kommun och Norbergs kommun kommer nu att
samarbeta med att bemanna sjuksköterskor nattetid.
Schemat kommer att läggas så att vissa nätter arbetar två sjuksköterskor
och vissa nätter en sjuksköterska. De kommer att utgå från Solliden i
Fagersta. Introduktion på respektive kommun kommer att ske under
januari och startdatum är planerad till mitten av februari. Riskanalys
gällande patientsäkerhet och arbetsmiljö har gjorts. HR-chefer,
sektorchefer, MAS:ar och vård- och omsorgschefer i respektive kommun
har varit delaktiga i detta arbete.

Kopia till:
Akt
K Törner Liljeqvist

Justerare

Utdragsbestyrkande

15(20)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-01-24

Socialutskottet

§ 13

Nytt LSS-boende
Dnr NBGK2017/0090

Socialutskottets beslut
-

En ombyggnation av Sävsparven 2 till ett LSS-boende med 5
lägenheter om 44-50m2 vilket kräver en utbyggnad på ca 50m2.

-

Vidare till NVK, Norra Västmanlands kommunalteknik förbund
för fortsatt utredning och planering av ett eventuellt nytt LSSboende.

Sammanfattning av ärendet
Enligt tidigare utredning och beslut från 2017 så har NVK i samverkan med
Socialförvaltningen börjat ta fram en plan för ombyggnation av Sävsparvsvägen
2 (Skallberget)till LSS-boende. Ett inriktningsbeslut på storlek på boende samt
lägenheternas storlek behövs för fortsatt planering.
2017 gjordes en utredning som visade på ett behov av en ny gruppbostad enligt
LSS. Beslut fattades att man skulle bygga om den tomma lokalen på
Sävsparvsvägen 2 till ett LSS-boende med 5-6 lägenheter för att kunna täcka det
behov man kunde se skulle uppstå inom de närmaste åren.
Under hösten 2019 påbörjades planering för ombyggnationen och efter flera
olika förslag presenterats står det klart att det blir svårt att få plats med fem
fullvärdiga lägenheter i den befintliga byggnaden samt att kostnaderna kommer
att överstiga de 3,5 miljoner som budgeterats.

Kopia till:
Akt
NVK
L Eriksson
S Ekman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 19

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Fyllnadsval, ordförande till RÄF
Dnr NBGK2020/0037

Socialutskottets beslut
Olle Rahm (S) väljs som ny ordförande till RÄF, rådet för äldre och
funktionsnedsatta.

Sammanfattning av ärendet
Eva Hölke (S) har lämnat in entledigande för sitt uppdrag som
ordförande i socialutskottet, där av måste fyllnadsval ske för ny
ordförande i RÄF, rådet för äldre och funktionsnedsatta.

Kopia till:
Akt
RÄF
Enhet Adm

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 20

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Lokal samverkan
Dnr

Socialutskottets beslut
Har tagit del av protokoll Lokal samverkan, 2019-12-09

Sammanfattning av ärendet
Protokoll Lokal samverkan 2019-12-09

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 21

Sammanträdesdatum
2020-01-24

Information tjänstemannabeslut
Dnr

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information till kommunstyrelsens socialutskott angående
tjänstemannabeslut inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorgen
och funktionsnedsattas område i Norbergs kommun.
Individ- och familjeomsorgen
Äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta

nov, dec 2019
nov, dec 2019

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-01-24

Socialutskottet

§ 22

Meddelande
Dnr

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
-

Protokoll SU 2019-12-10, §§ 253-276
Protokoll SU 2019-12-20, §§ 277- 280

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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