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Sammantradesdatum

2018-02-28

KOMMUN

Plats och tid

Kommunkontoret Bergsjö, onsdagen den 28 februari 2018 kl 08:15

Beslutande

Åke Bertils (S), Ordförande
Carina Ohison (C), 1:e vice ordförande
Sigbritt Persson (S)
Lena Lindbiom (M)

-

11:00

Ersättare
Sand ra Bjelkelöv (SD)

Övriga deltagande

Kristina Berglund, socialchef
Margareta Sjögren, utskottssekreterare

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrifter

—

Sekreterare

Paragrafer

-

Margareta Sjögren

Åke Bertils
j usterare

(3.JU..L1Ci____
Carina Ohison (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

KS Omsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö

Datum då anslaget tas ned

/2
/

Underskrift
Margareta sjögren

2018-03-27
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Dnr 201 8-000024

Godkännande av dagordning
KS Omsorgsutskotts beslut
Godkänna dagordningen

Sam maniattning av ärendet
Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och
anmälan av extra ärenden.
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Dnr 201 8-000017

Verksamheten informerar
KS Omsorgsutskotts beslut
Tacka för informationen

Uppdra till förvaltningen att vid varje ornsorgsutskott redovisa orsaken till varför
utredningar gått över tiden.

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Kristina Berglund informerar om aktuella ärenden.

Verksamheten informerar

Dnr 2018-0000 17

Socialchef Kristina Berglund informerar om aktuella ärenden.

Social omsorg
Insatser Januari 2018
• Kontaktperson vuxen- pågående 4 st

Vuxen missbruk hvb (Hem för vård eller boende) SoL (Socialtjänstlagen)
• Påbörjade : 0 personer
• Pågående : 5 personer
• Avslutade: 0 personer

Vuxen missbruk LVM (Lagen om vård av missbrukare) Hvb
• Pågående: 1 personer
• Påbörjade: 1 person

Öppenvården Missbruk
• Pågående: 16 personer
• Påbörjade: 2 personer
• Avslutade: 2 personer

Justerandes sign
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Barn och Unga Januari 2018
Kontaktpersoner insatser:
• Påbötjade 0 personer
• Pågående 2 personer

Väntar på kontaktfamilj:
• Påbörjade 0 personer
• Pågående 9 personer
• Avslutade 0 personer

Kontaktfamilj insatser:
• Påbörjade 1 personer
• Pågående 9 personer

IFO Januari 2018
Barn och familj- 68 öppna utredningar enligt SoL 11.1 ökning med 8 utredningar
sedan förra utskottet.
,

9 av dessa har dragit över den föreskrivna utredningstiden om 4 månader- en ökning
av 2 sedan föregående utskott.
Aktualiseringar 24 st
8 ej behandlade aktualiseringar varav 1 som gått över lagstadgad tid
,

Vuxen
Anmälningar LVM §6
1 st

Ekonomiskt bistånd
Antal utbetalningar 130 st varav 60 kvinnor, 70 män
Utbetalningarnafbesluten kan vara kopplade till samma person

3 konsulter varav 1 deltid
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Mobila teamet/stödboende
Under avvecklingsprocess, tidsplan sista mars. Personal och ungdomar inforirierade.
Nordanstigs Bostäder informerade.

Pågående arbete
• Chefskonsult påbörjat sitt uppdrag.
• Budget utredning 5 år tillbaka- fortsätter
• Kvalitets och ledningssystem-förväntas vara klar Jan! Feb, väntar på Stratsys
• Påbörjat arbete gällande avvikelse rapportering. Datum för utbildning 13 mars
• Förlängningar av utredningar skall till utskott för beslut.
• Planerad juridisk handledning för personal IFO 6ggr x 2 under 2018 påbörjas
i mars
• IVO planerar att besöka oss utifrån kvalitets och ledningssystem, avvikelser.
Datum för besök 22 mars
• 6 personer från BoU (Barn och ungdom) och ÖV (Öppenvården) utbildade i Signs
of Safety- påbörjat arbete gällande implementering

• Digitalisering: diskussionsmöte 15/2 med IT-strateg
• Förhandlingar fortsätter med fack angående två tjänster som ej kommer att
tillsättas

Biståndsenheten
• 17 obehandlade ansökningar varav den senaste inkom 171201 och äldsta ansökan
inkom 170310)
• Ann-Christine Burman har uppdrag för uppföljning av de uppdrag som hon hade
jan-maj 2016. Avslutar sitt uppdrag i mars
• Planerad juridisk handledning tillsammans med ekonomiskt bistånd/vuxen,
3 tillfällen under våren och 3 tillfällen under hösten a’ 3 timmar.
• Utbildning inom avvikelsehantering tillsammans med WO den 13 mars
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Statistik AME (Arbetsmarknadsenheten) november
Arbetslösa 16-64 år
Gävleborgs län

10,4%

Riket

7,4%

Nordanstig

7,2%

Arbetslösa Kvinnor 16-64 år
Gävleborgs län

9,8%

Riket

7,0%

Nordanstig

7,0%

Arbetslösa Män 16-64 år
Gävleborgs Län

10,9%

Riket

7,8%

Nordanstig

7,5%

Arbetslösa Ungdomar 18-24 år
Gävleborgs län
Riket
Nordanstig

16,2%
9,6 %
10,8 %

Utrikesfödda inskrivna arbetslösa
Gävleborg

36,7 %

Riket

21,0%

Nordanstig

29,2%
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Dnr 201 8-000081

Projekt inom hemtjänsten med syfte av förebyggande
av undernäring.
KS Omsorgsutskotts beslut
Ett tillstånd till genomförande av projekt mellan Kost och Städ och Vård och
omsorg, för att erbjuda “dygnskasse” med heltäckande näringsintag.
Sammanfattning av ärendet
Ett projekt inom hemtjänsten för 5 brukare där syftet är att öka deras energiintag
genom kontinuerlig uppföljning. De kommer få en dygnskasse med dygnets alla
mål. Förhoppningen är att ge brukarna en högre livskvalitet genom att ett högre
energi intag leder till bättre ork.
Projektet kommer medföra en ökad kostnad genom att kommunen står för frukosten
och mellanmålen. Det kan även bli en liten ökning av personaltäthet hos
herntjänsten.
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Dnr2017-000458

Icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
KS Omsorgsutskotts beslut
Tackar man nej till en plats på ett Särskilt boende (Säbo) ska regelverket följas och
en ny biståndsbedömning ska göras.

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna redovisningen av icke verkställda beslut för vård och omsorg kvartal
4, 2017
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är kommunen
skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande beslut enligt SoL och
LSS inte är verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut aves ett beslut om
en beviljad insats.
Av de icke verkställda besluten för kvartal 4, 2017 är det fem erbjudanden om
Särskilt boende da•r man tackat nej.
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Dnr 201 8-000059

Redovisning av Internkontrollrapport 2017 och
internkontrollplan 2018
KS Omsorgsutskotts beslut
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 2017 års
i nternkontrollrapport.
Förvaltningen föreslår därutöver att respektive verksamhetschefs föreslagna
internkontrollmoment för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2017 års internkontrollrapport
sammanställts. Varje verksamhet har sedan föreslagit intemkontrollmornent för
2018 samt beskrivit riskerna för respektive moment.
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Dnr 201 7-000485

Svar till revisionen på granskning av hemtjänst
KS Omsorgsutskotts beslut
Ha innehållet i KPMG:s granskningsrapport som en diskussionspunkt på nästa
ornsorgsutskott då verksamhetschefen för vård och omsorg är närvarande.
Förslag till beslut:
Komrnunstyrelsen antar nedan förslag till svar på revisionens granskning av
hemtjänst.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen uppdrog under vintern 2017 till KPMG att granska hemtjänsten i
kommunen. Gran skningen syftade till att bedöma om ledning och styrning av
hemtjänsten är effektiv och med tillräcklig intern kontroll.
Förvaltningen har lämnat förslag till svar avseende de rekommendationer och
förslag som lyfts fram i granskningsrapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(15)

Nordanstigs kommun
KS Omsorgsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 8-02-28

NORDANSTIGS
KOMMUN

§

18

Dnr 201 8-000083

Rekvirera 2018 års stimulansmedel för ökad bemanning
inom äldreomsorgen.
KS Omsorgsutskotts beslut
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
Att rekvirera den summa som är tilldelad Nordanstigs kommun för ökad bernanning
inom äldreornsorgen för 2018
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har för budgetår 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om
ekonomiska åtaganden. Ett av regeringens beslut är stimulansbidrag inom
äldreområdet. Detta ska disponeras av socialstyrelsen (ap.5). Socialstyrelsen ska ta
fram en fördelningsnyckel för 2018 års stirnulansmedel baserad på samma modell
som gällde för 2016. Enligt fördelningsnyckeln kan Nordanstigs kommun rekvirera
2479381 kr.
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Dnr 201 8-000022

Nätverk Välfärd/Länsledning
KS Omsorgsutskotts beslut
Carina Olsson (C) väcker frågan om missbruksvården ska ligga på regionen.
Ordförande lyfter frågan på nästa möte med Välfärd/ILänsledning

Sammanfattning av ärendet
Länsledning Välfärd är en strategisk samverkansledning bestående av
förvaltningscheferna för socialtjänst och omsorg/omvårdnad och för skolområdet
inom kommunerna. Denna samverkansledning tar det gemensamma ansvaret för att
på en övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt
utveckla de gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län.
Nätverk Välfärd/Länsledning ska vara en stående punkt på omsorgsutskottets
sammanträden.
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Dnr2018-000026

DeIgvningar
KS Omsorgsutskotts beslut
Tacka för informationen
Sammanfattning av ärendet
1.

195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvai i
kommunenen betalas ut i februari 2018
Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka
kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen,
som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende,
bo kvar i den kommun där de vistas.
Regeringen har beslutat att ersättningen ska fördelas proportionellt mellan
kommunerna, utifrån hur många asylsökande ensamkommande barn och
ung som väntade på ett slutligt avgörande i sitt asylärende och som var
inskrivna i Migrationsverkets Irlottagningssystem den 30juni 2017.

2.

Fullgjort åtagande för 2017
Nordanstigs kommun har fullgjort sitt åtagande för 2017 i enlighet med Lag
(20 16:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Det innebär att Migrationsverket har anvisat det antal nyanlända som var
fastställt i årspianeringen för 2017 för Nordanstigs kommun samt att de är
mottagna kommunen.

Justerandes sign

ciD

Utdragsbestyrkande

14(15)

Nordanstigs kommun
KS Omsorgsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2018-02-28

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 21

Dnr 2018-000019

information och övriga ärenden
KS Omsorgsutskotts beslut

Sammanfattning av ärendet
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.

Ingen information och övriga ärenden finns på detta sammanträde
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