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§ 25

Presentation verksamhetsplaner
Dnr NBGK 2017/0094

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott har tagit del av verksamhetsplaner för
2018.
Den färdiga verksamhetsplanen tas upp för beslut om godkännande i
socialutskottet senast i april.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga områdeschefer presenterar respektive verksamhetsplan. Dessa
planer är ett av socialförvaltningens åtagande och en del
av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 16 februari 2018
Verksamhetsplaner 2018

Yrkanden
Annika Hedberg Roth (S) föreslår att den färdiga verksamhetsplanen ska
tas upp i socialutskottet för godkännande senast i april.
Fredrik Johansson (V), Lars Gustavsson (PNF), Christer Wallin (S) och
Åke Andersson (V) föreslår bifall till Annika Hedberg Roth (S) förslag.

Kopia till:
Akt
K Achrén
Ledningsgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Bokslut / verksamhetsberättelse 2017
Dnr 2016.0142 - 705

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att godkänna
bokslut/verksamhetsberättelse 2017.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar bokslut/verksamhetsberättelse för 2017.
Bokslutet visar ett överskott på 2,3 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 9 februari 2018
Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Kopia till:
Akt
L Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Matdistribution
Dnr NBGK 2017.0039

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade:
-

Socialförvaltningen återinför på prov biståndet Matdistribution.
Tilläggsdebitering sker för individer utan andra hemtjänstinsatser.
Utvärdering sker till SU i oktober. Vid insats matdistribution säljs
matlådan för 53 kr styck. De individer som inte har andra
insatser via hemtjänsten debiteras 485 kronor per månad för
transport.

Sammanfattning av ärendet
Under slutet av 2016 stod förvaltningen utan leverantör av matlådor.
Med anledning av det beslutade sociala utskottet att biståndet
Matdistribution skulle tas bort och att individer med behov av stöd av
matlådor skulle få insatsen Inköp/post/bank för att införskaffa kylda
eller frysta lådor hos lokala handlare. När beslutet togs fattades även
beslut om att efter utgången av 2017 skulle en uppföljning genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 12 februari 2018

Kopia till:
Akt
L Eriksson
L Bergman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Pub i särskilt boende
Dnr NBGK 2017/0038

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att pubverksamheten
fortsätter i egen regi under 2018.
Redovisa möjligheten till att utöka pubverksamheten till 8 ggr
sammanlagt under år 2018, till sammanträdet i mars.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att förvaltningen under 2017
skulle genomföra ett antal pubkvällar på särskilda boendena i egen regi
som ett test och utvärderas under 2018.
Bedömning gjordes av förvaltningschef och områdeschefer i samråd med
sjuksköterskor att Björkängen var det särskilda boende i Norberg som
var mest lämpat att genomföra test med pubkvällar där det serverades
alkohol.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 8 februari 2018

Yrkande: Torsten Jansson (S) föreslår att till nästa sammanträde i
mars, redovisa om det är möjligt att ha pubverksamhet 8 ggr sammanlagt
under året.
Annika Hedberg Roth (S), Christer Wallin(S), Åke Andersson (V) och
Fredrik Johansson (V) föreslår bifall till Torsten Jansson (S) förslag.

Kopia till:
Akt
L Eriksson
A Frisk Gustafsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Hantering av trygghetslarm hos par i ordinärt
boende
Dnr

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att individuella biståndsbeslut
ska tas för alla som beviljas trygghetslarm.

Sammanfattning av ärendet
Individer boende i ordinärt boende som är i behov av larm får idag ett
biståndsbeslut om insättning av larm. I de fall en sammanboende vid
senare tillfälle även den beviljas larm tas idag inget beslut om detta i
verksamhetssystemet Pulsen. Förvaltningen behöver förändra det till att
det ska fattas två individuella beslut för att kunna säkerställa
dokumentationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 8 februari 2018

Kopia till:
Akt
M Dickfors
N Andersson
L Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Mål och uppföljning arbetstidsförkortning
Dnr NBGK 2017/0094

Beslut
Förslag till kommunstyrelsens allmänna
utskott/budgetberedningen
-

Att godkänna förslag till mål och hur projektet ska följas och
utvärderas.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra ett projekt som
omfattar den daggående personalen inom hemtjänsten. Projektet innebär
att personalen får arbetstidsförkortning från 37 timmar/vecka till 32,5
timmar/vecka vid en heltidsanställning. De deltidsanställda erbjuds
procentuellt samma sänkning som är relevant i förhållande till deras
sysselsättningsgrad. Inför uppstart av projektet har socialförvaltningen
fått i ytterligare uppdrag att återkomma med förslag på mål till mars 2018
samt hur projektet ska följas upp och utvärderas till augusti 2018.
Socialförvaltningen samkör de två uppdragen i denna tjänsteskrivelse.
Bilagt tjänsteskrivelsen finns de mål socialförvaltningen finner lämpliga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 12 februari 2018
Förslag till mål för projekt arbetstidsförkortning inom hemtjänsten samt
förslag till hur utvärdering ska ske

Kopia till:
Akt
KsAu
L Eriksson
L Bergman

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Taxor 2018 gällande alkohol och tobak
Dnr NBGK 2018/0065

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige att anta taxor för 2018 i enlighet med bilagt
förslag ”Förslag till avgifter avseende serveringstillstånd och tillsynsavgifter 2018”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens allmänna principer gäller vid fastställande av avgifter
för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Självkonstanden
är den högsta nivån för avgifterna som får tas ut. Den totala avgiften får
inte överskrida den totala kostanden. I kostnaderna får tas med direkta
samt indirekta kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 7 januari 2018
Förslag till nya avgifter avseende serveringstillstånd och tillsynsavgifter
2018

Kopia till:
Akt
Ks
M Dickfors
C Folkegård

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Svar på medborgarförslag, Handlingsplan för att

minska självmord i Norbergs kommun
Dnr

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
-

att bifalla motionen helt.

-

att kostnaderna för upprättandet av handlingsplan ryms inom
tilldelad budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Norbergs kommun har tagit emot medborgarförslag om att kommunen
tar fram en handlingsplan för hur självmorden i Norbergs kommun skall
minska. Yttrandet skall lämnas till kommunstyrelsen senast den 23 mars
2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 9 februari 2018
Skrivelse från Suicide Zero

Kopia till:
Akt
Ks
M Dickfors

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Ej verkställda beslut SoL och LSS
Dnr NBGK 2017/0102

Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
-

Godkänna rapporten avseende ej verkställda beslut som
lämnats till inspektionen för vård och omsorg IVO samt
kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. För
kvartal 4 2017, finns tre icke verkställda beslut att rapportera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 9 februari
Rapportering till Kommunfullmäktige av icke verkställda beslut

Kopia till:
Akt
Kf
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Fortsatt diskussion antal chefer
Dnr NBGK2017/0094

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott hänskjuter frågan till nästkommande
sammanträde i mars.

Sammanfattning av ärendet
Fortsatt diskussion om antal chefer.

Beslutsunderlag
Muntlig

Kopia till:
Akt
L Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Information Lokal samverkan
Dnr

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott har tagit dela av protokoll för Lokal
samverkan 2018-01-22.

Sammanfattning av ärendet
Protokoll Lokal samverkan 2018-01-22

Beslutsunderlag
Protokoll Lokal samverkan, 22 januari 2018

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Information Regionen
Dnr

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Annika Hedberg Roth (S) informerar om att inom barn och unga
fortsätter diskussionerna kring föräldrastöd.

Beslutsunderlag
Muntlig

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Information tjänstemannabeslut
Dnr

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott 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
januari 2018
Äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta
januari 2018

Beslutsunderlag
Utdrag ur Procapita och Pulsen Combine, februari 2018.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Meddelande
Dnr

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott har tagit del av meddelande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskotts protokoll, 2018-01-23, §§ 1-24

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsens socialutskott 23 januari 2018

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Information 2018
Dnr

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
-

Protokollsutdrag Kf 171211, §§ 174, 180

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Övrig fråga, Lilla Björkås
Dnr NBGK 2017/0094

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Torsten Jansson (S) efterfrågar vad som kommer att hända med
lokalerna vid Lilla Björkås. Eventuellt något för
Arbetsmarknadsenheten?
Marina Dickfors svarar med att hyresavtalet är uppsagt. Vad det gäller
förslaget om nya lokaler till arbetsmarknad, återkommer förvaltningen
med svar i mars.

Beslutsunderlag
Muntlig

Kopia till:
Akt
M Dickfors

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Övrig fråga, färdtjänst med handikappbuss
Dnr NBGK2017/00

Beslut
Kommunstyrelsens socialutskott har delgivits informationen.

Sammanfattning av ärendet
Torsten Jansson (S) efterfrågar om servicen via Taxi Fagersta vad det
gäller färdtjänst med handikappbuss, eftersom Taxi Norberg inte längre
kan erbjuda kunder färdtjänst med buss från i slutet av mars.
Marina Dickfors informerar om att kunderna har fått information om
denna förändring. I juni i år går färdtjänstavtalet ut, och i om med det
påbörjas ny upphandling under våren. Handikappbuss är ett av kraven i
upphandlingsförfarandet.

Beslutsunderlag
Muntlig

Kopia till:
Akt
M Dickfors

Justerare

Utdragsbestyrkande
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