
Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, onsdagen den 28 mars 2018 kl 08:15 — 12:00

Beslutande Åke Bertils (S), Ordförande
Carina Ohison (C), 1:e vice ordförande
Camilla Karlsson (C)
Sigbritt Persson (S)
Lena Lindblom (M)

Ersättare
Per-Ola Wadin (L)
Sand ra Bjelkelöv (SD)
Tor Tolander (M)

Övriga deltagande Kristina Berglund, socialchef
Malm Rutsträm, verksamhetschef
Margareta Sjögren, utskottssekreterare

Tomaz Nordh, fastighetsstrateg § 24
Hans-Ake Oxelhöjd, verksamhetschef § 24, 31
Stina Lindgren, ekonom § 25-26

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 22-33
Margareta Sjögren

Ordförande
Åke Bertils

Justerare

Leena Lindblom (M)

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

Organ KS Omsorgsutskott

Sammanträdesdatum 201 8-03-28

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-06 Datum då anslaget tas ned 2018-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrift
Margareta Sjögren
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN
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§ 32 Dnr 2018-000140
Köp av boendeplats, sekretessärende 16

§ 33 Dnr 2018-000019
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Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN

§ 22 Dnr 2018-000024

Godkännande av dagordning

Omsorgsutskottets beslut

Godkänna dagordningen med ovanstående förändring.

Sammanfattning av ärendet

Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

Extra ärende:

Information om budget 2019 (Tor Tolander (M).
Tas upp under rubriken “Information och övriga ärenden”. Se § 33

Justerandes sign utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 2018-03-28

KOMMUN

§ 23 Dnr 2018-000017

Verksamheten informerar

Omsorgsutskottets beslut

Tacka för informationen

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschef Malm Rutström och socialchef Kristina Berglund informerar om
aktuella ärenden.

Vård och omsorg

• 13 personer beviljad säbo (Särskilt boende) som ännu inte verkställts.

• 7 personer beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts.

• 1 personer beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts.

• 20 SFB (Assistansersättning från Försäkringskassan) beslut som är
pågående.

• 10 LSS personlig assistans som är pågående.

• 9 boende på E-nedre

• Oerhört svårt med personalbemanning

• Tecknat ett 1-årigt avtal med SOS Alarm för besvarande av
trygghetslarmen. Start 180331.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 2018-03-28
KOMMUN

Fortsättning § 23

Social omsorg

Insatser februari 2018

• Kontaktperson vuxen- pågående 4 st:

Vuxen missbruk Hvb (Hem för vård eller boende) SoL (Socialtjänstlagen)

• Påbörjade februari 2018 : 1 personer

• Pågående februari 2018 : 4 personer

‘Avslutade februari 2018 : 0 personer

Vuxen missbruk LVM (Lagen om vård av missbrukare) Hvb

• Pågående februari 2018: 2 personer

• Avslutade februari 2018: 0 personer

Öppenvården Missbruk

• Pågående februari 2018: 17 personer

• Påbörjade februari 2018: 3 personer

‘Avslutade februari 2018: 0 personer

Barn och unga februari 2018

Kontaktpersoner insatser:

• Påbörjade 0 personer

• Pågående 2 personer

Väntar på kontaktfamilj:

• Påbörjade 0 personer

• Pågående 9 personer

• Avslutade 0 person

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN

Fortsättning § 23

Kontaktfamilj insatser:

• Påbörjade 0 personer

• Pågående 9 personer

IFO Februari

Barn och familj

61 öppna utredningar enligt SoL 11.1, en minskning med 7 utredningar sedan förra
utskottet. 12 av dessa har dragit över den föreskrivna utredningstiden om 4
månader- en ökning av 3 sedan föregående utskott. Av dessa har nämnd beslutat om
förlängning av 5 utredningar.

Aktualiseringar 17 st. 1 ej behandlade aktualiseringar, varav 1 som gått över
lagstadgad tid.

Vuxen

Anmälningar LVM § 6.

• 0 st

Ekonomiskt bistånd

• Antal utbetalningar 195 st. Utbetalningarnalbesluten kan vara kopplade till samma
person.

3 konsulter varav 1 deltid- konsult slutar sista mars.

Mobila teamet/stödboende

• Under avvecklingsprocess, tidsplan sista mars. Personal och ungdomar

informerade.

Nordanstigs Bostäder informerade.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN

Fortsättning § 23

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 Februari.

• Förlängningar av utredningar skall till utskott för beslut.

‘Planerad juridisk handledning för personal WO 6ggr x 2 under 2018 påbörjas

i mars.

• IVO planerar att besöka oss utifrån kvalitets och ledningssystem, avvikelser.

• 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.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOM MUN

§ 24 Dnr 2017-000470

Information om Hagängsgården

Omsorgsutskottets beslut

Tacka för informationen

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsstrateg Thomaz Nordh ger en lägesbild över ombyggnationen av
Hagängsgården till ett trygghetsboende. Thomaz Nordh har sammanställt kostnader
för en projektering för lägenhetsrenovering.

Den totala kostnaden för renovering efter bidrag blir 5 099 100 kr.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN

§ 25 Dnr 2018-000018

Ekonomirapport omsorgsutskottet 2018

Omsorgsutskottets beslut

Godkänna ekonomirapporten.

Sammanfattning av ärendet

Ekonornienheten har sammanställt en ekonomirapport per februari 2018 för
omsorgsutskottets verksamheter.

Socialchef Kristina Berglund och verksamhetschef Malm Rutström redovisar för sin
verksamhet.

Social omsorg

Sparkrav - 2000 tkr

Försörjningsstöd - 2000

Ensamkommande - 2300

WO administration - 3000

Totalt - 9300

Vård och omsorg:

Hemtjänst -5500 tkr

Hagängsgården -2500

Personlig assistans SFB +2000

Totalt - 6000

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordansfigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 201 8-03-28

KOfrIMUN

§ 26 Dnr 201 8-000080

Bokslut för omsorgsutskottets verksamheter

Omsorgsutskottets beslut

Godkänna redovisningen för bokslut 2017 för omsorgsutskottets verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Ekonornienheten har sammanställt bokslut 2017 för omsorgsutskottets
verksamheter, vård och omsorg och social omsorg.

Beslutsunderlag

Godkänna redovisningen för bokslut 2017 för omsorgsutskottets verksamheter.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 2018-03-28
KOMMUN

§ 27 Dnr 2018-000097

Avgifter för lunch och fika inom omsorgen

Omsorgsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa avgift till 15 kronor för kaffe/te, smörgås eller frukt.
att fastställa avgift till 50 kronor för lunch.

Sammanfattning av ärendet

Fastställa lika avgifter för fika och lunch inom omsorgen och underlätta fakturering.
Idag är det olika avgifter för de olika verksamheterna vid köp av fika och lunch. Det
bör vara enhetligt.

Beslutsunderlag

Verksamheten föreslår kommunstyrelsen

att fastställa avgift till 15 kronor för kaffe/te, smörgås eller frukt.
att fastställa avgift till 50 kronor för lunch.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN

§ 28 Dnr 2017-000361

Frågor angående hemtjänst enligt LOV

Omsorgsutskottets beslut

att efter revidering överlämnas förfrågningsunderlaget till kommunstyrelsen i april.

Omsorgsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att datumet när förfrågningsunderlaget ska börja gälla skjuts upp.

att de frågor som inkommit direktbehandlas av kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat att anta ett reviderat förfrågningsunderlag (Ffu)
gällande LOV (Lagen om valfrihet) för hjälp i hemmet enligt SoL
(Socialtjänstlagen), (KS § 218/2017).

Kommunstyrelsen beslutade att förfrågningsunderlaget skulle gälla från och med
2018-01-01. Med anledning av fel vid konfigureringen samt att upphandlingen av
larm mottagningen inte var klar flyttades datumet för förfrågningsunderlaget fram
till att gälla från och med 2018-04-01.

Då utförarna av hemtjänst enligt LOV anser att det föreligger oklarheter i det
reviderade förfrågningsunderlaget begärde man att få en genomgång av
förfrågningsunderlaget med ansvariga i kommunen. Man hade ett möte 180326 då
man gick igenom förfrågningsunderlaget. Utifrån detta kommer en del justeringar
att göras.

En av utförarna har även inkommit med nedskrivna frågor ställda till
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(17)
Omsorgsutskottet

Sammantradesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOM MUN

§ 29 Dnr 201 8-0001 44

Projekt försörjningsstöd SKL

Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Att uppdra till verksamheten att delta i projektet tillsammans med SKL för att bryta
långvarigt bidragsmottagande inom försörjningsstöd och därmed arbeta för att
sänka kostnaderna inom försörjningsstöd.

Sammanfattning av ärendet

Många individer har ett långvarigt biståndsmottagande. Det behöver brytas
samtidigt som arbetet med ekonomiskt bistånd behöver utvecklas inför kommande
utmaningar inom välfärden. Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala
biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.

Det är oerhört viktigt, både för individen och för kommunen, att alltfler
biståndstagare får en förankring i arbetslivet och i samhället. Deltagande kommuner
åtar sig att vara medfinansiär i projektet. Kostnaden för kommunen kommer att vara
85 tkr per år under de tre år som projektet pågår. Start på projektet är maj 2017 men
kostnaderna kommer att ligga år 2018, 19 och 20.

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår kommunstyrelsen

att uppdra till verksamheten att delta i projektet tillsammans med SKL för att bryta
långvarigt bidragsmottagande inom försörjningsstöd och därmed arbeta för att
sänka kostnaderna inom försörjningsstöd.

Justerandes sign utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 2018-03-28

KOMMUN

§ 30 Dnr 2018-000022

Nätverk Välfärd/Länsledning

Omsorgsutskottets beslut

Tacka för informationen

Sammanfattning av ärendet

Socialchef Kristina Berglund som deltog i senaste träffen med nätverk
Välfärd/Länsledning informerar om att man bland annat pratat om att digitalisering
är en viktig fråga inom alla områden och verksamheter och att det behövs mer
samordning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS 201 8-03-28
KOMMUN

§31 Dnr2018-000111

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för
Nordanstigs kommun

Omsorgsutskottets beslut

Tacka för informationen

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om att man startat upp med
företagsbesök för att öka närvaron i näringslivet och det pågår ett arbete för att
förbättra företagsklimatet i kommunen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(17)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANS11GS 2018-03-28

KOM MUN

§ 32 Dnr 2018-000140

Köp av boendeplats, sekretessärende

Omsorgsutskottets beslut

Ge bifall till att köpa boendeplats för XX med återkoppling till omsorgsutskottet
efter 3 månader.

Placering och kostnad i två etapper:

Placering månad 1-6 kostnad 2850 kr/dygn
Placering månad 7-12 kostnad 1850 kr/dygn

Sammanfattning av ärendet

Tjänsteutlåtande skrivet av Sigrun Mårtensson daterad 2018-03-16.

Då Nordanstigs kommun ej har den kompetens som krävs för att tillgodose XX
behov har man framfört önskemål om att få beslut verkställt om att köpa
boendeplats på stöd/träningsboende för XX.

Beslutsunderlag

Verksamheten föreslår omsorgsutskottet

att ge bifall gällande tjänsteköp av boendeplats för XX på grund av att Nordanstigs
kommun i dagsläget inte kan tillgodose X behov.

Placering och kostnad i två etapper:

Placering månad 1-6 kostnad 2850 kr/dygn
Placering månad 7-12 kostnad 1850 kr/dygn

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 2018-03-28

KOMMUN

§ 33 Dnr 2018-000019

Information och övriga ärenden

Omsorgsutskottets beslut
Tacka för information och lägga informationerna till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

1. Information om budget 2019

Utifrån siffror från ekonomikontoret visar Tor Tolander (M) en prognos
över hur den ekonomiska situationen kommer att se ut 2019 om kommunen
har samma kostnader för verksamheterna som idag. Kommunen kommer då
att få ett underskott på 30 miljoner kronor. (Tor Tolander)

2. Rappo angående Färdtjänstens utveckling 2017

En minskning av antal resor har skett i Nordanstigs kommun vilket har
medfört att kostnaderna har minskat. De bolag som kör i området får 10 %
påslag på ersättningen då de kör på fossilfritt bränsle. (Från Region
Gävleborg)

3. Information om Migrationsverkets avveckling

Migrationsverket stänger mottagningsenheten i Söderhamn.

Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat
mottagningssystem. På en del orter kommer man som en följd av detta
behöva stänga enheter. Asylsökande och övriga besökare hänvisas i stället
till följande adresser: Asylsökande som bor i eget boende eller i
socialtjänstens regi i Nordanstigs kommun, Ljusdals kommun samt
Hudiksvalls kommun kan besöka nationellt servicecenter i Sundsvall. (Från
Migrationsverket)

iusterandes sign Iitdragsbestyrkande




