NORDANSTIGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omsorgsutskott

Plats och tid

Sammantradesdatum

Sida

2017-08-23

1 (12)

Kommunkontoret
Onsdag den 23augusti 2017 kl. 08:15

Ovriga deltagande

11:20

Ordförande

Carina Olsson (0)
Sigbritt Persson (S)
Camilla Karlsson (C)
Leena Lindbiom (M)
Solveig Wiberg (SD)
Per-Ola Wadin (L)
Tor Tolander (M)

Beslutande

-

Tjänstg. ers.

Sekreterare
Socialchef
Vård och omsorgschef
Kommunsekreterare
Personalchef

Margareta Sjög ren
Kristina Berglund
Malm Rutström
Eva Engström
Maritta Rudh

Utses att justera

Solveig Wiberg (SD)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2017-08-28

Underskrifter

§

96

/

1/

Sekreterare

e-L.
7
:/

Paragrafer

§

92

Margareta Sjgren

Ordförande
Carina Olsson

‘\J

Justerande

_

Solveig Wiberg

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

Organ

Kommunstyrelsens
omsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2017-08-23

Anslaget satts upp

Anslaget tas ner
201 7-08;29
Kommunkontoret i Bergsjö

Forvaringsplats för protokollet

7

Underskrift

/

Margareta Sjögrn

1

201 709I’

-

100

NORDANSTGS KOMMUN
Kommunstyrelsens omsorgsutskott

§

Sammanträdesprotokoll
2017-08-23

92

Dnr2017-000232

Godkännande av dagordn ing
Omsorgsutskottet godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden:
Extraärenden
Tor Tolander(M): Information om Humana besök.
Omsorgsutskottets beslut:
Godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017-000229

Verksamheten informerar
Socialchef Kristina Berglund och vård och omsorgschef Malm
informerar om följande ärenden:

Rutström

Social omsorg
• På barn och familj finns i dagsläget 49 öppna utredningar enligt
SoL (socialtjänstlagen)11:1. En ökning med 13 utredningar
sedan föregående nämnd. Av dessa har 1 5 dragit över den
föreskrivna utredningstiden om 4 månader. Oförändrat sedan
föregående nämnd.
•

1 dagsläget finns 18 ej behandlade aktualiseringar på barn och
familj. En minskning med 12 sedan föregående nämnd. Av
dessa har 8 överskridit den lagstadgade tiden om behandling
inom 2 veckor. En minskning med 19 sedan föregående nämnd.
Skyddsbedömningarna görs direkt vid inkommen anmälan.

•

På familjerätten har man kunnat arbeta av flera av ärendena
med barn i behov av SFV (särskild förordnad vårdnadshavare),
men inflödet från andra kommuner som har barn placerade i vår
kommun har ökat vilket innebär att det även fortsättningsvis
kommer att vara ett eftersläp.

•

På försörjningsstöd är inflödet stabilt men den nya lagstiftningen
gällande temporära uppehållstillstånd kommer att vålla problem
och en ökad arbetsbelastning.

•

På vuxen/missbruk blir ärendena mer komplicerade och
samarbetet med vuxenpsykiatri och biståndsenheten fungerar
inte tillfredsställande.

Vård och omsorg
•

1 9 personer beviljade Säbo (särskilt boende) som ännu inte
verkställts.

•

2 personer beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts.

•

0 personer beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts.

•

Hemtjänsttimmar juli 2017 beställd tid 7684 timmar, utfört 7881
timmar.
Hemtjänsten personaleffektivitet juli 2017:

•
Justerandes signatur

Bergsjö 685%
Utdragsbestyrkande
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•

Hassela63,1%

•

Harmånger 582%

•

Gnarp 62,2%

Omsorgsutskottets beslut:
Tacka för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Statistik från arbetsförmedlingen 2017-07
Arbetsmarknadsstatistik för Gävleborgs län från arbetsförmedlingen för
juli 2017.
•lnsknvna arbetslösa i juli 2017 ålder 16-64 år i Nordanstig
• lnskrivna arbetslösa kvinnor i juli 2017 i åldern 16-64 år i
Nordanstig 5,7 %
• Inskrivna arbetslösa män i juli 201 7 i åldern 16-64 år
Nordanstig 5,8 %
• Inskrivna ungdomar i juli 2017 18-24 år i Nordanstig 7,0 %
• Inskrivna utrikesfödda i juli 2017 Nordanstig 25,0 %

Omsorgsutskottets beslut:
Godkänna statistiken.

Justerandes signatur
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Budget 2018 för omsorgsutskottet
Diskussion om att man ska ta fram strategier för hur man kan
effektivisera för att få budget i balans.
Omsorgsutskottets beslut:
Uppdra till verksamheten att till nästa sammanträde 170920 ta fram
strategier på effektiviseringar för budget i balans.

.iusterandes signatur
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Redovisning från personalenheten om sjukfrånvaron inom
omsorgsutskottets verksamheter
Personaichef Maritta Rudh informerar om sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron 1januari —30 juni 2017 i procent av
sammanlagd ordinarie arbetstid visar på 8,9% inom vård och omsorg
jämförbart med 9,4% under samma period 2016.
Inom social omsorg visar den totala procenten 5,8% för perioden
1 januari 30 juni 2017 jämförbart med 4,9% för samma period 2016.
—

Nordanstigs arbete med att minska sjukfrånvaron:
• Uppföljning av frånvaro månatligen
•

Obligatoriska samtal med företagshälsovården vid
återkommande sjukfrånvaro

•

Rehab gruppen; personalenheten, verksamhetschefer och Alert

•

Samverkan med Försäkringskassan

•

Systematiskt arbetsmiljöarbete, bl.a. systemstöd KIA, tillbud och
olycksfall, skyddsronder

•

Arbetsmiljöutbildning kontinuerligt

•

Medarbetarundersökning

•

Friskvård

Omsorgsutskottets beslut:
Tacka för informationen.

Justerandes signatur
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Uppföljning av verksamhetens mål 2017
Ett verksamhetsmål för 2017 var att sänka sjukfrånvaron vilket man
också gjort. (Se § 96) Man försöker att jobba förebyggande.
Omsorgsutskottets beslut:
Tacka för informationen.

J usterandes signatur
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Verksamhetsmål/strategier 2018 för omsorgsutskottet
De verksamhetsmål/strategier som inte är uppfyllda för 2017 ska följa
med till 201 8. Vård och omsorgschef Malm Rutström och socialchef
Kristina Berglund tar till nästa sammanträde 170920 fram hur målen
såg utför 2017, vad som är uppfyllt och vad man måste ta med sig till
2018.
Omsorgsutskottets beslut:
Uppdra till verksamheten att till nästa sammanträde ta fram ett
dokument med föregående års strategier och se vad man uppnått och
vad som eventuellt behöver åtgärdas.

Justerandes signatur
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Dnr 2017-000296

Stödboendet Mobila Teamet, utökning av verksamhetsinnehåll
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Kristina Berglund daterat
2017-06-08 om att utöka verksamheten Mobila Teamet till att också
inkludera öppen verksamhet och arbetsuppgifter likställda med
fältassistent. De utökade arbetsuppgifter kan inkluderas i den
personalstyrka som finns idag. Därmed finns inget behov av fler
personal inom teamet.
Mobila teamet är idag namnet på den verksamhet som är kommunens
stödboende. Det har främst använts till att ge stöd och hjälp till
kommunens ensamkommande ungdomar i åldrarna 16-21 år. De är
bedömda av socialtjänsten att kunna klara eget boende med mindre
personalstöd.
Stödboendet är en behovsprövad insats som alla ungdomar kan söka,
inte bara ensamkommande.
Idag arbetar tre heltidsanställda på mobila teamet. Deras uppgifter
består idag av att stötta och informera ungdomarna om
ekonomi/budget, hushåll, samhällssystem, skola och
rättigheter/skyldigheter.
Enligt förslaget skulle verksamheten utökas med arbetsuppgifter
likställda med en fältassistent. Utökningen skulle även ge en möjlighet
till beviljade insatser för ungdomar i eget boende eller som bor hemma
men med ett behov av utökat stöd av en vuxen. Man skulle därmed ha
ett åldersspann på de individer som kan ansöka om insatser utanför
stödboendet på 15-25 års ålder. Stödboendet skulle fortsätta att vara
för ungdomar i åldern 16-21 år.

Omsorgsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att utöka verksamheten Mobila Teamet till att inkludera öppen
verksamhet och arbetsuppgifter likställda med fältassistent.
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Dnr2017-000238

Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.
1. Återbetalning för insatsen “Integration Gävleborg
samverkan för framgång”.

—

Länsstyrelsen Gävleborg beviljade 201 5-1 1 -09 Nordanstigs
kommun § 37-medel för insatsen Integration Gävleborg
samverkan för framgång’.
Nordanstigs kommun har redovisat godkända kostnader och ska
återbetala 306 712 kronor till Länsstyrelsen.
Enligt 39-41 § förordning om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar (201 0:1122) får beviljade medel återkrävas
helt eller delvis om medlen inte använts för avsatt ändamål.
—

2. Inbjudan till utbildning “Ny kommunallag”.
Den 1 januari 2018 får Sverige en ny kommunallag. Den nya
lagen berör både tjänstemän och förtroendevalda i kommuner
och regioner. Med anledning av detta har Nordanstigs kommun
fått en inbjudan till en utbildning. Möjlighet finns att boka en
utbildningsdag på hemmaplan.
3. Svar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gällande
klagomål
Ett klagomål har inkommit till IVO på att en boende vid ett av
kommunens särskilda boenden ej ska ha fått sitt behov av
omvårdnad och social samvaro tillgodosett.
Atgärder har vidtagits för att bättre kunna ge den omvårdnad
som den boende behöver utifrån sina specifika behov.
Malm Rutström har 2017-07-13 svarat IVO och redogjort för
vilka åtgärder som vidtagits.

Justerandes signatur
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4. Svar till anhörig angående synpunkter på avbrott i
verkställighet
Ärendet har tidigare behandlats vid omsorgsutskottets
sammanträde § 91/2017 med beslut att inställelse avväxelvård
är ett verkställighetsbeslut och därför inte kan omprövas.
Vård- och omsorgschef Malm Rutström har 2017-07-1 0 skickat
svar till den anhörige med motivering till varför en omprövning av
verkställigheten inte kan göras.
5. Studiebesök HUMANA
Diskussion kring Tor Tolanders (M) informationspunkter från
studieresa till HUMANA:s äldreboende i Gävle.
Se bilaga.

Justerandes signatur
N)

C--

Utdragsbestyrkande

