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Sammanträdesprotokol1  2(23)

Samrnanträdesdatum

Innehål1sförteckning

S45 Valavjusterare 3
S46 Godkännaföredragningslista 4
S 47 Budgetberedning samt budget 2022 5
S48 Deta1jbudget2021 6
S 49 Redovisning försörjningsstöd 2020-2021 7
S 50 Redovisnfög järnförelsetal fron Kolada, särskilt boende och
ekonornisktbistföd  8

S51 Utredningnyckelfrihemtjänst 9
S 52 Information Björkängens kök 10
S53 Avvike1ser2020 1l
S 54 Revideffig av riktlinjer, klagornål och synpunkter 12
S 55 Rutfö klagomÅl och synpunkter 13
S56 Handlingsplansuicidprevention 14
S 57 Utrednfög särskilt boende för äldre 15
S58 Informationtrygghetslarm 16
S72 Lokalsamverkan 17
S 73 Rarnavtal farniljehem vuxna 18
S74 Vårdtjänsterutanförramavtal 19
S75 Irformationtjänsternannabes1ut 20
S 76 Information arbetsmiljö IFO  21
S 77 0vrigt, ha parrren 22
S 78 Besök av gemensarnma hjälpmedelscentra1en 23

{Jtdragsbestyrkande



f  l  'lNorbergsKommun

Socialutskottet

% 45 Val av justerare
Dnr

Sammanträdesprotokon

Sammanträdesdatum

2021-03-16

3(23)

Socialutskottets  beslut

(terFilipsson  (DiN)  utses  att  tillsamrnans  med  ordförande  justera

dagen  protokoll.

Kopia  till:

Justerare Utdragsbestyrkande



SammanträdespiaotokoLJ  4(23)

Socialutskottet

Sarnrnanträdesdatum

2021-03-16

546  Godkänna föredragningslista
Dnr

Socialutskottets  beslut

Godkännerdagens föredragnfögslistamedtiIläggen%pam;mpzo
IFO, Besök avbjä[prrålsamalenoch irfmrutiazarbetsri1jöIFO.

Kopia  till:

Justerare {Jtdragsbestyrkande



Socialutskottet

Sammanträdesprotokoll  5(23)

Sarnrnanträdesdatum

2021-03-16

5 47 Budgetberedning  samt budget 2022
Dnr  NBGK/0302

Socialutskottets  beslut

Socialutskottet  godkänner  redovisningen  av beredning  av budget  2022-

2024.

Sociala  sektom  får  iuppdrag  att  tillsarnrnans  med  ordförande  se över

diagrarnrnen/nyckeltalen.  Efter  revideffig  sänds sarnrnanstälföingen  till

övriga  ledamöterför  påseende,  innan  budgetberednfögen  den 30 mars

2021.

Sammanfattning  av  ärendet

Kornrniu'istyrelsens  socialutskott  ska till  budgetberedningen  irnars  2021

redovisa  beredning  av budget  2022-2024.  Sociala  sektorn  har  färdigställt

redovisrågen iniör bu4etberecföfögens samrnanträde den 30 mars
2021.

Kopia  till:

Akt

Y.Sjögren

I Oberg

SU

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

S 48 DetaIjbudget  2021
Dru-NBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Sammanträdesprotokoll  6(23)

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Hartagit  del av  sociala  sektorns  detaljbudget  för  2021

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektom  presenterar  detaljbudgeten  för  2021.

Kopia  till:

Akx

Y.Sjöberg

I Oberg

{Jtdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Sammanträdesprotokol1  7(23)

Sarnmanträdesdatum

2021-03-16

549  Redovisning  försörjningsstöd  2020-2021
Dnr  NBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Har  delgivits  redovisnfög  försörjningsstöd  2020-2021.

Redovisning  av  årsbudget  för  försörjningsstöd,  vid  varje  presentation  till

utskottet.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektorn  redovisarförsöijningsstöd  2020-2021.

Kopia  till:

Akt

Justerare (j,,, I (,:fö
Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokol1  8(23)

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2021-03-16

'5 50 Redovisning  järnförelsetal  från  Kolada,  särskilt

boende  och  ekonomiskt  bistånd

DnrNBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Har  delgivits  informationen.

Sociala  sektorn  återkornrner  vid  sarnmanträdet  iapril,  med  järnförelsetal

från  andra  komrnuner.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektom  presenterar  järnförelse  från  Kolada,  gällande  särskilt

boende  och  ekonorniskt  bistföd.

Kopia  till:

Akt

Y  Sjögren

B Einarsson

.r-te-7l,iL/,a,'i,,/, I (j),
Utdragsbestyrkande



Norbergs  Kommun Sammanträdesprotokoll  9(23)

Socialutskottet

Sarnmanträdesdatum

2021-03-16

'551 Utredning  nyckelfri  hemtjänst
DnrNBGK2020/0493

Socialutskottets  beslut

- Att  de tagit  del  av utredning  av  möjligheterna  till  föförandet  av  nyckelfri

hemtjänst,  där  en redovisning  av kostnadsbild  för  inköp,  admföistration

och  irnplementeffig  ingår.

Fötslag  till  kommunstytelsen  föteslå  kommunfullmäktige

- att överlämna  utrednfögen  av möjligheterna  till  införandet  av nyckelfri

hemtjänst,  ar  en redovisning  av kostnadsbild  för  inköp,  adrninistration

och  irnplementeffig  fög;år, till  komrnunfullrnäktige.

- att  sociala  sektorn  tilldelas  ekonorniska  medel  avseende  finansieffig  av

nyckelfri  hemtjänst  vid  kornrnande  budgetar.

Sammanfattning  av  ärendet

Sektom  har  ett  behov  av digital  nyckeföanteffig  och  delar  motionens

åsiJa  att en nyckelfri  hemtjänst  är ett av flera  steg mot  en professionell

och  trygg  hemtjänst.  Nuvarande  nyckelfunktion  upphörtill  hösten  2021

och  avtalet  behöver  då förlängas.  Sektorn  'röredrar  att det istället  redan

d;x byts ut för  att  få en modernare  nyckeföanteffig.  Alternativet  att g;i

tillbaka  till  centralt  nyckelskÅp  med  brukarnas  egna nycklar  År inte

önskvärt.

Den  exakta  prisbilden  fir  beroende  av vilket  system  somväljs,  omvi

köper  eller  att hyr  och  hur  lfög  avtalstid  eller  avsfövningstid  vi  räföar

på. Kostnad  för  inköp,  adrninistration  och  implementeffig  av  nyckelfria

l'ås, med  en avräkning  på 5 år, berälmas  uppg;a till  en totalkostnad  på ca

800 000 kr.

Sektorn  önskar  ett  framtida  budgetlöfte  avseende  finansiering  av

nyckelfria  lås, för  att genom  en omfördeföing  av medel  inuvarande

planeffig,  kunna  möjliggöra  att  föförandeprocessen  av  nyckelfria  lås

påbörjas  redan  till  hösten  2021.

Kopia  till:

Akt

Ks

{Jtdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll  10(23)

Socialutskottet

Samrnanträdesdatum

2021-03-16

S52 Information  Björkängens  kök
DnrNBGK2020/0302

Socialutskottets  beslut

Har  tagit  del  av informationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Jeru'iyEnarsson informerar om Björkängen köks verksamhet. Jeru'iytar
över  som  områdeschef  efter  Therese  Nyman.

Kopia  till:

Akt

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2021-03-16

'5 53 Avvikelser  2020
DnrNBGK2020/0001

Socialutskottets  beslut

Godkänner  redovisnfög  av avvike1ser2020.

Sammanfattning  av  ärendet

Avvikelserapporteffig  2020 en samrnanställning  och  analys av

registrerade  avvikelser.  Utdata  har  hämtats  digitalt  via

verksamhetssystemet  Life  Cire.

Kopia  till:

MAS"

Ledningsgruppen

{Jtdragsbestyrkande



öo N2!!ÅG
Socialutskottet

Sammanträdesprotokon

Sarnrnanträdesdatum

2021-03-16

12(23)

S54  Revidering  av riktlinjer,  klagomål  och synpunkter
DnrNBGK2021/0145

Socialutskottets  beslut

Återremiss  av  riktlföjen  KlagooLodysyrptmkv.

Redovisas på sarnmanträdet  iapril  2021.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala sektorn  har reviderat  de nuvarande  rikilinjerna  Klagom;al  och

synpun)ter.

Kopia  till:

Akt

Utredare

usterar

(j)i
{Jtdragsbestyrkande



N2!!!u'G Sammanträdesprotokol1  13(23)

Socialutskottet
Samrnanträdesdatum

2021-03-16

555 Rutin klagomål och synpunkter
Dnr  NBGK2021/0010

Socialutskottets  beslut

Har  delgivits  föformationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala sektonn har skapat  en nyrutin  för  KlagomÅl  och synpunkter  samt
en nymall  till  ornrodeschef,  förutredning/åtgärd  av klagoffll/synpunkt.

Kopia  till:

Akt

Utredare

JusteraIae Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll  14(23)

Socialutskottet

Sarnrnanträdesdatum

2021-03-16

S56 Handlingsplan  suicidprevention
Dnr  NBGK2021/0151

Socialutskottets  beslut

Fötslag  till  kommunstytelsen

Kommunfullmäktige  föteslås  fatta  följande  beslut

- att anta "Haråiryp1anfis4  soffilasehtm"

Sammanfattning  av  ärendet

Norbergs  kornmun  har  tagit  emot  ett  medborgarförslag  om  att

komrnunen  behöverta  fram  en handlfögsplan  förhur  självmorden  i

Norbergs  komrnun  skall  rninska.  Komrnunstyrelsen  har  fattat  beslut  om

att en handlingsplan  för  hur  självmorden  iNorbergs  kornmun  skall

mföska.  Sociala  sektom  har  ffö  iuppdrag  att  ta  fram  en handlingsplan.

Kopia  till:

Akt

Ks

Justerare {Jtdragsbestyrkande



Socialutskottet

Samrnanträdesprotokoll  15(23)

Samrnanträdesdatum

2021-03-16

S57 Utredning  särskilt  boende för äldre
DnrNBGK2019/0345

Socialutskottets  beslut

Tagit  del  av föformationen.

att  uppdra  till  sociala  sektom  att  följa  utvecklingen  och
återkomma  till  socialutskottet,  med  en kort  uppdateffig  avseende
antalet  individer  ikö  samt  antal  väntföagarvid  rnätning  hösten
2021.

Sammanfattning  av  ätendet

Kornmunstyrelsens  socialutskott  har  gett  sektom  iuppdrag  att  utreda
behovet  av särskilda  boendeplatserför  äldre  under  de närmsta  10 åren.
Utredningens  frarnsfövning  iförhållande  tillkomrnunens

befolknfögsprognos  visar  järnfört  med  2020 ett ökat  behov  om  4 platser
2025 och  ett ökat  behov  om  15 platser  2029.

Utrednfögen  har  arutöver  att ta hänsyn  till  antal  personer  ikö  tm
särskilt  boende.  Utifrån  aktuella  förärförfögar  ikommunens  kösituation
samt  med  anledning  av osäkerhet  föng  den  pågående  pandernins
utveckling  och  konsekvenser  så fir  det  för  närvarande  ett osäkert
utg;angsläge  för  en prognos.  För  att  närma  sig  entydligare  prognos  för
behovet  av särskilt  boende  bör  kösituation  och  väntetid  följas  upp  igen
under  hösten.

Kopia  till:

Akt

Y  Sjögren

K  Achrfö

JuSterat'e,,,i, I å,
Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Samrnanträdesdatum

2021-03-16

558  Information  trygghetslarm
Dru-NBGK2019/0293

Socialutskottets  beslut

Hartagit  del  av  föf'ormationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Sociala  sektom  fickvia  HenryLehto  (V),  utskottssarnrnanträdet  2020-11-

09 S 308, en föffiågan om att se övernyteknik  inom omrodet vad det
gäller  trygghetslarm.

Social  sektom  tar  detta  ibeaktan  vid  nästkornmande  upphandling,  när

det nuvarande  avtalet  Iöper  ut och  ska fömyas.

Kopia  till:

Akt

Justerare/' ;l '[Jtdragsbestyrkande
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Socialutskottet

572  Lokal  samverkan
Dnr  NBGK2021/0010

Socialutskottets  beslut

Sammanträdesprotokon  17(23)

Sammanträdesdatum

2021-03-16

Hartagit  del av protokollet  'förLokalsarrrtåan,  2021-02-15.

Sammanfattning  av  ärendet

Protokoll  Lokal  samverkan  2021-02-15.

Kopia  till:

Akt

usterari P )i {Jtdragsbestyrkande



N2!!!?!L!:G Sammanträdesprotokoll  18(23)

Socialutskottet

Sarnmanträdesdatum

2021-03-16

(573 Ramavtal farniljehem vuxna
Dnr  NBGK2021/0152

Socialutskottets  beslut

Hartagit  del  av sfövelse.

Social  sektorn  får  iuppdrag  att  upprätta  ramavtal  för  farniljehem

-förvuxna  missbrukare.

Sammanfattning  av  ärendet

Gföster  Filipsson  (DiN)  inkornmer  24 februari  med  en skrivelse  gällande

familjehem  för  vuxna.

Kopia  till:

Akt

Y  Sjögren

B Eföarsson

Justerare a' "'  x Utdragsbestyrkande



N2!'!#!!':G Sammanträdesprotokol1  19(23)

Socialutskottet

Sarnmanträdesdatum

2021-03-16

S74 Vårdtjänster utanför ramavtal
DnrNBGK2021/0152

Socialutskottets  beslut

Har  tagit  del av skrivelser.

Sela:orn  ges iuppdrag  ati  upprätta/revidera  gällande  rutföerför

upphandling  av  vårdtjänster  enligt  förslag.

Sammanfattning  av  ärendet

ChristerFilipsson  (DiN)  och  Lennait  Skansfors  (DiN)  fökomrner  med

var  sin skrivelse  till  sociala  sektorn,  angående  köp  av vårdtjänsterutanför

rarnavtal.

Kopia  till:

Akt

J-st=-= (,l, I c-a,
{Jtbestyrkande



Socialutskottet

Sammanträdesprotokoll

Samrnanträdesdatum

2021-03-16

575  Information  tjänstemannabeslut
Dnr

Socialutskottets  beslut

Hartagit  del av  informationen.

20(23)

Sammanfattning  av  ärendet

Information  till  komrnunstyrelsens  socialutskott  angående

tjänstemannabeslut  föom  föivid-  och  'rarrffljeornsorg,  och  äldreornsorgen

och  funktionsnedsattas  omode iNorbergs  kornmun.

Individ-  och  farniljeornsorgen

Äldreornsorgen  och  området  för  funktionsnedsatta

feb  2021

feb  2021

Kopia  till:

{Jtdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll  21(23)

Socialutskottet

Sammantffidesdatum

2021-03-16

576  Information  arbetsmiljö  IFO
DnrNBGK2021/0068

Socialutskottets  beslut

Hartagit  del av irformationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Ctföstian  Foster  informerar  om  det fortsatt  arbetet  med  frogan angående

arbetsmiljön  på IFO.

Företagshälsan  iAvesta  ;är nu inkopplade.  Offert  kornmer  att lämnas

inom  kort  till  förvaknfögen.

En  digital  skattning/förfrågnfögsunderlag  komrner  att ske, både för

personal,  tjänstemän  och  ledamöter.  För  att få så bra sarnrnanstälföing

som  möjligt,  bör  s'å rn'inga  som  möjligt  svara på detta.

Sarnmanstälföing  görs sedan  av  denna  skattning/frågor.  Samtliga

komrner  att f'å ta del av  detta.

Kopia  till:

Akt

B Einarsson

Y Sjögren

Utdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2021-03-16

'577 Övrigt, Kronologiska  pärmen
Dnr

Socialutskottets  beslut

Hat  tagit  del av föformationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Cbrister  Filipsson  (DiN)  efterfrågar  om  den kronologiska  pärmen  kan

vara  en  del av  det som  socialutskottet  tar  del av  vid  varje sarnmanträde

Förslag:  Stickprov,  ur  delegationspärmen  tas fram  av utskottet,  vid  varje

sammanträde.  Redovisas  ipappersfornnvid  nästkomrnande

sarnmanträde.

Kopia  till:

B Einarsson

SU

lusterT]ak I b,,  I
{Jtdragsbestyrkande
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Socialutskottet

Sammanträdesprotoko11

Sarnmanträdesdatum

2021-03-16

23(23)

S78 Besök av gemensarnrna hjä1pmedelscentra1en
Dnr

Socialutskottets  beslut

Har  delgivits  infoimationen.

Sammanfattning  av  ärendet

Har  inkornrnit  en förfrågan  om  att  besöka  komrnunen  från  gemensamma

hjälpmedelscentraIen.  Ordförande  iutskottet  tar  denna  förf'rågan  med  till

kommunstyrelsens  ordförande.

Kopia  till:

0  Rahrn

Y  Sjögren

J-sterarl,,,», I ,
Utdragsbestyrkande


