
Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16)
Omsorgsutskottet

Sarnmanträdesdatum
NORDANSTIGS 201 8-05-30

KOMMUN

Plats och tid Kommunkontoreti Bergsjö, onsdagen den 30maj2018 kl 08:15 -12:00

Beslutande Åke Bertils (S), Ordförande
Carina Ohlson (0), 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)

Ovriga deltagande Margareta Sjögren, utskottssekreterare
Kristina Berglund, socialchef
Malm Rutström, verksamhetschef
Anna Mattsson, MAS § 46
Stina Lindgren, ekonom § 43-44
Tua Eurén, studerande ledarskapsutbildning

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 42-52
Margareta Sjögren

Ordförande

Åke Bertils

Justerare

Camilla Karlsson (C)

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

Organ Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum 201 8-05-30

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-05 Datum då anslaget tas ned 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrift

Margareta Sjögren
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§ 43 Dnr 2018-000017
Verksamheten informerar 4

§ 44 Dnr 2018-000018
Ekonomirapport omsorgsutskottet 2018 7

§ 45 Dnr 2018-000204
Redovisning av arbetsskador och tillbud bland personalen 9

§ 46 Dnr 201 7-000481
Information om nattfastemätning 10

§ 47 Dnr 2018-000144
Projekt försörjningsstöd SKL 11

§ 48 Dnr 2017-000315
Svar till Inspektionen för vård och omsorg gällande inspektion
äldreomsorg 12

§ 49 Dnr 201 8-000202
Stipendium för omvårdnadsstuderande 2018 13

§ 50 Dnr 2018-000111
Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för Nordanstigs
kommun 14

§ 51 Dnr 201 8-000022
Nätverk Välfärd/Länsledning 15

§ 52 Dnr 2018-000019
Information och övriga ärenden 16
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 2018-05-30

KOMMUN

§ 42 Dnr 201 8-000024

Godkännande av dagordning

Omsorgsutskottets beslut

Godkänna dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 201 8-05-30

KOMMUN

§ 43 Dnr 201 8-000017

Verksamheten informerar

Omsorgsutskottets beslut

Tacka för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialchef Kristina Berglund och verksarnhetschef Malm Rutström informerar om
aktuella ärenden.

Vård och omsorg

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

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

• 1 person beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts.

• 9 boende på E-nedre

• Förändrat arbetssätt hemtjänsten, återkoppling

• Studiebesök Kramfors ‘Tvätt i kommunal regi”, återkoppling

• Korttidsvården Bållebo

• Vård och omsorg Genomförandeplaner

• Hernsjukvården

• “Dygnskassen’, återkoppling

• Bemanning inom verksamheterna

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16)
• Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 201 8-05-30

KOM MUN

Fortsättning § 43

Social omsorg

Insatser april

Kontaktperson vuxen - pågående 3 st, minskning med 1

Vuxen missbruk Hvb SoL

• Påbörjade: 0 personer

• Pågående: 6 personer

• Avslutade: 0 personer

Vuxen missbruk LVM Hvb

• Pågående: 0 personer

• Påbörjade: 0 personer

Öppenvården Missbruk

• Pågående: 14 personer

• Påbörjade: 0 personer

• Avslutade: 2 personer

Barn och unga

• Kontaktpersoner insatser:

• Påbörjade: 4 personer

• Pågående: 5 personer

Väntar på kontaktfamilj:

• Påbörjade: 0 perosner

• Pågående: 9 personer

• Avslutade: 0 personer

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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ICOMMUN

Fortsättning § 43

Kontaktfamilj insatser:

• Påbörjade 4 personer

• Pågående 14 persoiwr

IFO april

• Barn och familj - 66 öppna utredningar enligt SoL 11.1, ökning med 6
utredningar sedan februari utskott.

• Aktualiseringar 24 st

• 4 ej behandlade aktualiseringar varav 1 som gått över lagstadgad tid.

Vuxen

• Anmälningar LVM § 6

4 anmälningar

• 2 konsulter varav 1 deltid- konsult som arbetar deltid slutar sista maj och
kvarvarande konsult beräknas sluta sista augusti.

• Mobila tearnet/stödboende är nu avvecklat.

• Ny IFO chef påbörjat sitt uppdrag 2 april- Nils-Olof Nilsson.

• Budget utredning 5 år tillbaka- planeras att arbetas med under sommaren.

• Kvalitets och ledningssystem- arbetar just nu med eii processdel som
behöver en rit modul och förväntas vara klar under hösten.

• Juridisk handledning för personal WO 6ggr x 2 under 2018 är påbörjad.

• IVO (Inspektionen för vård och omsorg) besökte oss den 8 maj — fått en
preliminär bedömning av besöket men väntar på den formella skrivelsen.

• Personal har haft planeringsdagar utifrån verksamhet tillsammans med
Nils-Olov Nilsson

• Digitalisering: möte med IT-strateg genomfört och ett första utkast på
planering genomfört.

• Genomfört uppstartsmöte i Stockholm gällande SKL (Sveriges kommuner
och Landsting) projekt försörjningsstöd.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Omsorgsutskottet

Sammantrdesdatum
NORDANSTIGS 2018-05-30

KOMMUN

§44 Dnr2018-000018

Ekonomirapport omsorgsutskottet 2018

Omsorgsutskottets beslut

Godkänna ekonornirapporten.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per april 201 8 för

ornsorgsutskottets verksamheter.

Verksarnhetschef Malm Rutström och socialchef Kristina Berglund

redovisar för sina verksamheter.

Vård och omsorg

Bernanningen - 350

Bidrag och avgifter + 50

Bållebo - 600

Tjänsteköp och vård - 300

Hemtjänst - 8 870

Hagängsgården - 3 200

Bergesta - 1100

Sörgården - 500

Administration + 2 000

Fastigheter ÄO + 400

SSK och rehab + 200

Stirnulansmedel + 1800

Gruppbostad tjänsteköp - 640

Personlig assistans LSS + 500

Administration + 200

Fastigheter OF + 300

Totalt - 10 WO

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOM MUN

Fortsättning § 44

Social omsorg

Sparkrav
- 2 000

Biståndsenheten
- 700

Försörjningsstöd
- 2 200

Ensamkommande - 3 300

lEO administration
- 3 000

AMA +650

Stödboende
- 700

Totalt
- Il 250

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 201 8-05-30

KOMMUN

§ 45 Dnr 201 8-000204

Redovisning av arbetsskador och tillbud bland
personalen

Omsorgsutskottets beslut
Tacka för redovisn ingen

Sammanfattning av ärendet

\1erksaml-ietschef Malm Rutströrn redovisar arbetsskador och tillbud bland
personalen för händelseperiod 201 8-01-01 — 201 8-04-30

Omsorgen om funktionsnedsatta, totalt 3

Social omsorg, totalt 1

Äldreornsorg, totalt 76

Till och från arbetet - färdolycksfall, totalt 3

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(16)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
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§ 46 Dnr 201 7-000481

Information om nattfastemätriing

Omsorgsutskottets beslut
Tacka för informationen

Sammanfattning av ärendet
Anna Mattsson, MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) informerar om mätning
av nattfasta. Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista mål till
påföljande dags första mål. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en
kvalitetsindikator i öppna jämförelser och rekommenderar att nattfastans längd inte
bör överstiga Il timmar. Denna rekommendation bygger på olika undersökningar
som visar att en spridning av 5-6 måltider över en större del av dagen, som
resulterar i en nattfasta på 1 1 timmar eller mindre, ger en större chans för äldre
och/eller sjuka i vård och omsorg att få ett fullgott energi- och näringsintag, vilket i
sin tur bland annat underlättar sårläkning, förebygger undernäring, minskar risken
för fall och ger en högre livskvalitet.

1 år genomfördes mätningen på tre nätter mot förra årets en natt. Resultatet över
kommunen var att det ökat med ca 0,5 % på över 13 timmar. Tiden på < 11 h hade
minskat med 10 % , i och med det hade tiden på Il — 13 timmar ökat. Huvudsaken
är att det inte är någon större ökning på tiden över 1 3 timmar.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Nordanstigs kommun SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 11(16)
Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
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KOMMUN

§ 47 Dnr 2018-000144

Projekt försörjningsstäd SKL

Omsorgsutskottets beslut

Tacka för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information om att det varit uppstartsmöte inför det utvecklingsprojekt som
verksamheten fått i uppdrag av kommunstyrelsen ( 97/2018) att delta i tillsammans
med SKL (Sveriges kommuner och Landsting). Projektet - Att bryta långvarigt
biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd är ett 3
årigt forskningsprojekt.

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 85tkr 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.

Kommunens kostnader i projektet finansieras inom befintlig budgetram.

Föredragande är socialchef Kristina Berglund.

Justerandes sign Utdrasbestyrkande
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Omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS 201 8-05-30

KOM MUN

§ 48 Dnr2017-000315

Svar till Inspektionen för vård och omsorg gällande
inspektion äldreomsorg

Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Att anta förslag på svar till inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 23-24 januari 2018 en
inspektion med syfte att granska delar av äldreomsorgen. 20 18-03-29 inkom till
kommunen Begäran om uppgifter och kommunicering av uppgifter från IVO. Svar
ska ha inkommit till IVO senast 2018-06-0 1. Anstånd har begärts av vård- och
omsorgschef Malm Rutströrn, dock har svar ej inkommit.

Under inspektionen fick boende och/eller anhöriga möjlighet att samtala med IVO
och flera intervjuer med olika personalgrupper genomfördes. En återföring till
ledningen för äldreomsorgen genomfördes också.

1 sin begäran vill IVO få svar på om kommunstyrelsen, utifrån vad som
diskuterades vid återföringen, vidtagit några åtgärder eller planerar att vidta några
åtgärder inom äldreomsorgen. IVO vill ta del av åtgärdsplan och vem som är
ansvarig för att åtgärden utförs. Se bilaga “Atgärdsplan utifrån inspektion 2018”.

Utifrån protokollet från IVO daterat 20 18-03-26 som inkom till kommunen 20 18-
03-27 kommer en redogörelse på hur verksamheten arbetat med de brister som
uppkom vid inspektionen i januari 2018.

Beslutsunderlag

Verksamheten föreslår kommunstyrelsen

Att anta förslag på svar till inspektionen för vård och omsorg. (Fredrik Pahlberg och
Malm Rutströms tjänsteutlåtande 2018-05-23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

§ 49 Dnr 201 8-000202

Stipendium för omvårdnadsstuderande 2018

Omsorgsutskottets beslut

Fyra kandidater tilldelas ornvårdnadsstipendiet 2018.

Utdelningen ska ske personligen och stipendiaterna ska bjudas in till
kommunstyrelsens sammanträde den 19juni 2018.

Sammanfattning av ärendet

Följande riktlinjer gäller, antagna av kommunstyrelsen 20 15-04-09 § 104:

Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från gymnasieskolans
omvårdnadsprograms avgångsklasser.

Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort vilka uppfyller
nedanstående kriterier.

Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom. Max fyra elever.

Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som tydliggör att eleven
uppfyller kriterierna i punkten 5 nedan.

Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till stipendium: Den
studerande:

• Är en god representant för vård- och omsorgsyrket

• Är en god representant för utbildningen

• Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens

• Har en hög social kompetens

• Är en bra kamrat

• Troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom från vård
och omsorgscollege.

Nominering skall ha inkommit till Nordanstigs kommun senast 10 maj årligen eller
närmaste vardag innan om datumet infaller på en helg.

Omsorgsutskottet utser stipendiater vid sammanträde i maj årligen och skall även
lämna en motivering till sitt beslut.

Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband med utskottets
sammanträde ijuni. Till detta sammanträde bjuds samtliga stipendiater in för
mottagande av stipendium.

Fyra kandidater har nominerats till stipendium för omvårdnadsstuderande 2018.

Justerandes sign Uldragsbestyrkande
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KOM MUN

§ 50 Dnr2018-000111

Nulägesrapport - Genomförande av tillväxtstrategi för
Nordanstigs kommun

Omsorgsutskottets beslut

Sammanfattning av ärendet

Arbetet för att öka tillväxten är ständigt pågående.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 51 Dnr2018-000022

Nätverk Välfärd/Länsledning

Omsorgsutskottets beslut

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen kommer att åka på länsledning i början av juni. Det som kommer att
diskuteras är bland annat länsöverenskommelse om samverkan inom missbruks
och beroendeområdet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 52 Dnr 201 8-000019

Information och övriga ärenden

Omsorgsutskottets beslut
Tacka för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Under denna Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

Carina Ohlsson (C) informerar från en föreläsningsdag i Bollnäs om
psykisk ohälsa där vården diskuterades utifrån patientperspektivet. Om det
blir fler sådana föreläsningar föreslår Carina att fler åker och lyssnar då
innehållet kan vara relevant även för Nordanstigs kommun.

Justerandes sign Litdragsbestyrkande


