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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 152

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Val av justerare
Dnr

Socialutskottets beslut
Fredrik Johansson (V) utses att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(22)

Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 153

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Godkännande av dagordning
Dnr

Socialutskottets beslut
Godkänner dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Hölke (S) meddelar en övrig fråga, statliga medel till LSS.
Fredrik Johansson (V) meddelar en övrig fråga, utskick.

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 154

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Budgetprognos 2019-07-31
Dnr NBGK2018/0415

Socialutskottets beslut
Godkänner budgetprognosen per 2019-07-31

Sammanfattning av ärendet
Helena Tengbert presenterar budgetprognosen 2019-07-31, visar på ett
nollresultat.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(22)

Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 155

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Budgetberedning
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Godkänner redovisningen av beredning av budget 2020-2022.
Omedelbar justering

____________________
Eva Hölke, ordförande

_______________
Fredrik Johansson, justerare

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskott ska till budgetberedningen i augusti
2019 redovisa beredning av budget 2020-2022. Socialförvaltningen har
färdigställt redovisningen inför budgetberedningens sammanträde den 28
augusti 2019.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 156

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Åtagande
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Att fastställa åtaganden 2020 föregås av en medvetenhet om att koppling
till Agenda 2030, Kolada och Indikatorer saknas varför viss revidering av
åtagandena eventuellt kan bli nödvändigt.

Sammanfattning av ärendet
Politikerna i sociala utskottet har arbetat fram nya åtaganden för 2020.
Förvaltningen vill uppmärksamma sociala utskottet om att politiska
åtaganden, enligt kommungemensamt direktiv, ska begränsas i antal samt
ska vara kopplade till Agenda 2030 och om möjligt till statistikdatabasen
Kolada. Det är viktigt att åtaganden också är kopplade till en eller flera
indikatorer med ett målvärde, detta för att kunna mäta och genomföra
uppföljningen. Förvaltningen önskar under hösten en genomgång av
aktuella åtaganden för att kunna arbeta vidare med detta och i de
avseenden där det är möjligt göra nödvändiga kopplingar i efterhand.

Kopia till:
Akt
L Eriksson
K Achrén

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-08-20

Socialutskottet

§ 157

Budget 2020
Dnr NBGK2019/0293

Socialutskottets beslut
Förslag till allmänna utskottet/budgetberedningen
-

Att godkänna socialutskottets redovisning av den preliminära
budgetram för 2020 med plan 2021-2022.

-

Att täcka försörjningsstödskostnader för nyanlända med
etableringsersättning från Migrationsverket och/ eller medel från
Allmänna etableringsfonden.

Omedelbar justering
___________________________
Eva Hölke, ordförande

______________________
Fredrik Johansson, justerare

Sammanfattning av ärendet
Allmänna utskottet/budgetberedningen har gett socialutskottet i uppdrag
att till budgetberedningen i augusti 2019 inkomma med konsekvenser av
de preliminära budgetramarna för år 2021-2022.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 158

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Verksamhetsöversyn, socialförvaltningen 2019
Dnr NBGK2019/0158

Socialutskottets beslut
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att godkänna rapporten
”Hemtjänsten i Norbergs kommun” Verksamhetsöversyn delrapport
2019.
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att godkänna ”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.
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att godkänna projektplan
TEAM i sin helhet
- Tillämpning av evidensbaserad arbetsmodell.
- Biståndshandläggning i projekt
- Projektgenomförande
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att start av ”Projekt Team”
sker enligt projektplan den 2019.09.01.
Projekttiden skall pågå som längst i 6 månader.
- Rapporteras till utskottet löpande.
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att som projektledare utse
Ramón Pérez Cortés att leda projekt Team och
även leda genomförandet av åtgärder enligt plan i samarbete med utsedd
arbetsgrupp bestående av nyckel-personer inom förvaltningen.
- Projektledare redovisar en handlingsplan för genomförande/process av
åtgärder och Projekt Team.
- Projektledaren ansvarar för att aktualisering och tillskapande av viktiga
handlingar upprättas i samarbete med berörda nyckelpersoner inom
förvaltningen.
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att finansiering av Projekt
Team och arbetet med åtgärdsplanen skall finansieras inom ramen för
socialförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Fort. § 158

Socialutskottets beslut
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att ansökta medel från
socialstyrelsen avsedda till förbättringar inom äldreomsorgen öronmärks
för delfinansiering av projektledare i Projekt Team och arbete med
åtgärdsplan.
Kommunstyrelsens socialutskott beslutade att utredaren Ramón Pérez
Cortés fortsätter sitt arbete av verksamhetsöversynen enligt uppdrag
parallellt med projekt team och övriga åtgärder i planen.

Sammanfattning av ärendet
Det är mot bakgrund av krav på god arbetsmiljö och önskan om att vara
en attraktiv arbetsgivare inom socialförvaltningen som förslag på en
oberoende verksamhetsöversyn växt fram.
En översyn av hemtjänsten i Norbergs kommun handlar initialt om att
kunna förstå och beskriva vad som idag sker och få lyfta fram kunskap
om vad som behöver göras för att uppnå den goda omsorgen och den
attraktiva arbetsplatsen.
Äldreomsorgen är en av de välfärdstjänster som har mycket hög prioritet
i den kommunala verksamheten.
Syftet är att skapa förutsättningar för en god omsorg, men också i syftet
att finna vägar för hur man bemöter den allt växande befolkningens krav
på kvalité i samband med utförande av omsorg.
Kommunstyrelsen har tidigare tagit ett antal beslut på
förbättringsåtgärder som arbetstidsförkortning och heltid som norm
inom hemtjänsten.
Det finns ett behov av sakkunskap i hur äldreomsorgen i Norbergs
kommun är organiserad och hur den idag svarar upp mot de lagrum som
styr verksamheten.
Utskottet vill ha svar på hur stor del av beviljat bistånd som i realiteten
blir utfört. Vi har behov av att få insikt i att de satsningarna som görs
borgar för att kommunen levererar god omsorg till våra brukare och
kostnadseffektivt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Fort. § 158

Sammanfattning av ärendet
För framtiden behöver vi nå kunskap i hur Norbergs kommun kommer
att möta ett växande behov på omsorg inför en allt åldrande befolkning,
samtidig som krav på individualiserad omsorg blir allt mer aktuellt.
Syftet med översynen var att få fram ett underlag som beskriver
organisationen och verksamheten och skall resultera i en åtgärdsplan för
politiken att kunna arbeta vidare med. Det övergripande syftet är att
finna en organisationsmodell som borgar för kvalitativ äldreomsorg med
god arbetsmiljö och en framåtsyftande vision för verksamheterna i
kommunen.

Kopia till:
Akt
Ledningsgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 170

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Uppgifter avseende inköp av vårdtjänster
Dnr NBGK2019/0262

Socialutskottets beslut
Godkänner redovisningen.
Kompletteras med avtal och fakturor avseende vuxenplaceringar.
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa kostnader per
målgrupp/vårdinriktning, gällande barn- unga och vuxna enligt punkten
tre i direktivet.

Sammanfattning av ärendet
Socialutskottets ordförande Eva Hölke önskar en redogörelse avseende
ett antal frågor gällande inköp av vårdtjänster. Förvaltningen redogör
nedan för svaren på frågorna. För att säkerställa vissa svar har
förvaltningen den 9 augusti även haft möte med Upphandlingsenheten i
Avesta.

Kopia till:
Akt
M Dickfors
L Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 171

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Svar på motion, Enkla jobb
Dnr NBGK2019/0180

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att avslå motionen. Socialutskottets motivering är att enskilda
medborgare har rätt att ansöka om stöd enligt rådande lagstiftning,
förvaltningen erbjuder Fixar Malte och jobb via arbetsmarknadsenheten,
kommunen inte skall konkurrera med privata aktörer samt att
förvaltningen inte ser någon möjlighet att genomföra en utredning bland
Norbergs äldre befolkning.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har 18 april 2019 lämnat in en motion om Enkla jobb, där de
föreslår att socialförvaltning ska genomföra en utredning bland Norbergs
äldre befolkning, över vad de har för behov för att kunna bo kvar i sina
hem. Utifrån vad utredning visar, skapas enkla jobb, där personer
kommer i försörjning och gör samhällsnytta. Ärendet remitterades till
socialutskottet den 17 maj 2019 för yttrande till kommunstyrelsen senast
den 4 september 2019.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 172

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Svar på motion, Återbruket Norbergs Cirkeln
Dnr NBGK2019/0169

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att avslå motionen. Socialutskottets motivering är att det pågår ett arbete
inom folkhälsa och integrationsområdet på ledningskontoret.

Sammanfattning av ärendet
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. Ärendet remitterades till socialutskottet den 17 maj
2019 för yttrande till kommunstyrelsen senast den 4 september 2019.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 173

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Svar på motion, Sovande jour
Dnr NBGK2019/0184

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att avslå motionen. Socialutskottet motivering är att förvaltningen arbetar
utifrån AB (allmänna bestämmelser), att de ekonomiska resurserna saknas
samt att hanteringen av medarbetares likartade arbete inte särskiljs.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har 13 april 2019 lämnat in en motion om Låt sovande jour
få betalt, där de föreslår att de som arbetar inom LSS som personliga
assistenter ska få lön när sovande jour ingår i arbetsuppgifterna. Ärendet
remitterades till socialutskottet den 17 maj 2019 för yttrande till
kommunstyrelsen senast den 4 september 2019.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 174

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Svar på motion, Från försörjning till anställning
Dnr NBGK2019/0167

Socialutskottets beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fatta följande beslut
Att avslå motionen. Socialutskottets motivering är att förvaltningen följer
AB (allmänna bestämmelser) och gör anställningar med stöd via
arbetsförmedlingen.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har den 8 april 2019 lämnat in en motion om Från
försörjningsstöd till anställning, där de föreslår att de som idag är
tidsbegränsat placerade hos Kommunservice ska tillsvidareanställas.
Ärendet remitterades till socialutskottet den 17 maj 2019 för yttrande till
kommunstyrelsen senast den 4 september 2019.
Motionären föreslår att de individer som idag arbetar inom
Kommunservice, som närmar sig pension, ska tillsvidareanställas fram till
dess de går i pension.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 175

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2
Dnr NBGK2019/0143

Socialutskottets 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 2 2019, finns 15 icke verkställda beslut att rapportera.

Kopia till:
Akt
Ks

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 176

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Kalendarium 2020
Dnr NBGK2019/0310

Socialutskottets beslut
Godkänner Kalendarium 2020.

Sammanfattning av ärendet
Cecilia Eriksson presenterar förslag gällande sammanträdesdagar för
2020.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

18(22)

Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 177

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Övrig fråga, Statliga medel för
habiliteringsersättning
Dnr NBGK2018/0415

Socialutskottets beslut
Har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Hölke (S) efterfrågar om förvaltningen rekvirera de statliga medlen
för habiliteringsersättning.
Liselotte Eriksson svarar att förvaltningen har rekvirerat dessa statliga
medel som avser 2019.

Kopia till:
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 178

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Övrig fråga, utskick av handlingar
Dnr

Socialutskottets beslut
Att ändra datum för ordförandeberedning, för att handlingar till
pappersutskicket kan skickas tidigare ut till ledamöterna.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Johansson (V) efterfrågar om utskick av handlingar som sker via
post, kan tidigareläggas? Om dagen för ordförandeberedning kan ske
veckan innan utskick?

Kopia till:
L Eriksson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 179

Sammanträdesdatum
2019-08-20

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

juni, juli 2019
juni, juli 2019

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialutskottet

§ 180

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Meddelande
Dnr

Socialutskottets beslut
Tagit del av meddelande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens socialutskotts protokoll, 2019-06-18, §§ 122-142,
2019-06-26, §§ 143-150, 2019-07-01, § 151

Kopia till:
---

Justerare

Utdragsbestyrkande
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