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Utdragsbestyrkande

Fö rs lag revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetet med ekonomiskt bistånd styrs främst av socialtjänstlagen med
tillhörande förordningar men också av rättspra xis samt av kommunala
riktlinjer. De kommunala riktlinjerna är ett dokument som ses över
kontinuerligt och vid behov revideras .

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledn ing för handläggare i arbetet
med en rättssäker utredning och behovsbedömning. Det är viktigt att
poängtera att riktlinjerna inte innebär någon inskränkning i den
enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. Varje beslut
ska vara baserat på den enskilda individens behov.

I aktuell revidering har juste ringar gjorts utifrån nya vägledande domar.
De mesta av förändringarna är förtydliganden främst för att underlätta
handläggningen för socialsekreterarna i det vardagliga arbetet och för
att få en rättssäker handläggning.

De förändringar som gjorts i denna revidering och som är nya avser
tillägg om offentlighets- och sekretesslagen (s. 6), GDPR (s. 9),
handläggningsrutin vid fordonsinnehav (s. 13), utbetalning med
kontantkort (s. 15), växelvis boende
(s. 20), juridiska kostnader (s. 27), frågor om dator och internet och
möjlighet att konsultera förtroendetandläkare (s. 33).
Förtydliganden har gjorts avseende hemförsäkringar (s. 21) och vad
som gäller vid föräldra ledighet (s. 33).
Rutinen för ungdomar och eget boende har ändrats till viss del (s. 24).

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) ett
tilläggsyrkande att TV-avgi ft stryks i riktlinjerna eftersom TV-avgiften
inte finns kvar längre. Tom Rymoen (M) yrkar på förslag till beslut att
anta de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett
tilläggsyrkande. Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta
enligt förslag till beslut och finner att utskottet beslutat enligt förslag till
beslut. Ordfö rande frågar utskottet om utskottet kan besluta i enlighet
med Magnussons tilläggsyrkande och finner att utskottet beslutat i
enlighet med Magnussons tilläggsyrkande.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta de reviderade riktlinjerna för ekonom iskt bistånd

att TV-avgift stryks i riktlinjerna

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Förslag revidering av riktlinjer för vuxna med
mis sbrukIberoendeproblematik

Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggningen av ärenden inom
kommune ns verksamhet för vuxna med missbruk och
beroendeproblematik. Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i
socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM).

Riktlinjerna styrs även av de nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevården och rättspraxis. Riktlinjernas syfte är att verka
vägledande i socialtjänstens arbete med målgruppen samt att ge en
övergripande allmän information om hur arbetet bedrivs.

De förändringar som gjorts i denna revidering är:
Spel om pengar har lagts till (s. 2), förtydligande kring
barnkonventionen (s. 2), förhandsbedömning som egen rubrik (s. 3),
social praktik/anpassad sysse lsättning finns med som insats (s. 5 och
6). Därutöver har ett avsnitt om olika yttranden lagts till (s. 8).

Under behandl ing av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) ett
tilläggsyrkande att ta bort behandlingarna med hjälp av akupunktur i
riktlinjerna eftersom det inte är en evidensbaserad metod. Magnusson
yrkar också ett tilläggsyrkande att på sida 7 i riktlinjerna skriva in
meningen "Barn och unga som anhöriga ska särskilt beaktas". Tom
Rymoen (M) yrkar på förslag till beslut att anta de reviderade riktlinjerna
för vuxna med missbrukIberoendeproblematik.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och två
tilläggsyrkanden från Magnusson. Ordförand e frågar utskottet om
utskottet kan besluta enligt förslag till beslut. Ordförande frågar
utskotte t om utskottet kan besluta i enlighet med Magnussons
tilläggsy rkande att ta bort akupunktur och finner att utskottet avslår
tilläggsy rkandet. Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta i
enlighet med Magnussons tilläggsyrkande att skriva in mening om Barn
som anhöriga på sidan 7 och finner att utskottet beslutar i enlighet med
tilläggsyrkandet.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta de reviderade riktlinjerna för vuxna med
missbruk/beroendeproblematik

att på sidan 7 i riktlinjerna lägga till meningen "Barn och unga som
anhöriga ska särskilt beaktas"

Protokollsutdrag till



NORA KOMMUN

Socialutskottet

~gn

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-08-27

Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån för eget
tilläggsyrkande att stryka akupunktur i riktlinjerna.

Protokollsutdrag till
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Återkoppling angående skrivelse från anställda inom individ
och familjeomsorgen (IFOl barn och unga om
arbets belas tn ing

Eija Kilpala, IFO-chef, informerar att arbetsbelastningen är hög på IFO
barn och unga. Det har skett en stor ökning av orosanmälningar,
ärenden och utredningar. Grundbemann ingen har varit konstant men
med förstärkningar under några perioder.

Det har tidigare varit ett par turbulenta år med hög personalomsättning ,
många oerfarna medarbetare, stress och ett ökat inflöde av ärenden .
Personalsituationen har dock stabiliserats tack vare att IFO lyckats
rekrytera till sig både erfarna och nyutexaminerade socialsekreterare
och inte längre har hög personalomsättning.

IFO-chefen ser ett beh ov av förstärkning med en
mottagningssekreterare och en arbetsledare åtminstone under en
period för att kunna bibehålla kvalitet och metodutveckling. IFO-chefen
kommer gå fram med detta som äskanden i budgetarbetet.

Socialutskottet tackar för informatio nen

;\;:;9n
~

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

" V innovap roj ektet" - s am verka n med civilsamhället

Fredrik Bergström, socialche f, informerar att frågan varit uppe i olika
nätverk inom regionen bland annat socialchefsgruppen. Det har tidigare
varit ett projekt som nu ska utökas att innefatta fler kommuner. Nu finns
förfrågan till Nora kommun att ingå i projektet genom att teckna
avsiktsförklaring för deltagande i projektet.

Syftet med projektet är att samverkan mellan det offentliga och det
civila samhället som leder till att medborgaren kan erbjudas bättre stöd,
vilket i förlängningen leder till såväl en mer effekt iv användning av
samhällets resurser som bättre folkhälsa.

Projektmålet är att skapa nya samverkansformer och
överenskommelser mellan närsjukvård, socialtjänst och
civilsamhällesorganisationer med social inriktning.

Regionen driver projektet genom projektledare och Nora kommun
bidrar genom att avsätta 10 % aven tjänst under projektper ioden
(2020-2021).

Under behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) att socialutskottet
föreslår kommunstyrelsen besluta att Nora kommun ska ingå i projektet
och underteckna avsiktsförklaringen.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om
utskottet kan besluta enligt förslag till beslut. Ordförande finner att
utskottet beslutar enligt förslag till beslut.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att Nora kommun ska ingå i Vinnovaprojektet och underteckna
avsiktsförklaringen

Protokollsutdrag till
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Diskussio n hur kan vi lös a eventuella behov av platser inom
äldreomsorgen innan nytt särsk i lt boende för äl dre är
färdigställt

Tom Rymoen (M), ordförande, informerar att i Regionens planer ing för
byggnat ion av kvarteret Rosen är nytt särskilt boende för äldre färdigt
år 2023. Ordförande informerar att det ofta blir överklagningar på den
här typen av byggnationer som gör att färdigstä llandet brukar kunna
dra ut på tiden. Ordfö rande vill att utskottet diskuterar olika alternativa
lösningar i händelse av att behov av fler platser inom äldreomsorgen
uppstår innan ett nytt särskilt boende för äldre är färdigt.

Under behandling av ärendet yrkar Rymoen att socialutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta att uppdra till socialchef att ta fram förslag på
alternativa lösningar om behov av fler platser uppstår inom
äldreomsorgen innan nytt särskilt boende står färdigt. Rymoen yrkar att
socia lutskottet föreslår kommunstyre lsen besluta att uppdra till
socia lchef att planera för trygghetsboende på Tullbackagården den dag
verksamheten flyttar till det nya särskilda boendet för äldre

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar utskottet
om utskottet kan besluta enligt förslag till beslut. Ordföra nde finner att
utskottet beslutat enligt förslag till beslut.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besl uta

att uppdra till socialchef att ta fram förslag på alternativa lösningar om
behov av fler platser uppstår inom äldreomsorgen innan nytt särskilt
boende står färdigt

att planera för trygghetsboende på Tullbackagården den dag
verksamheten flyttar till det nya särskilda boendet för äldre

~ign q--
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Information om sökta statsbidrag år 2019

Fredrik Bergström, socia lchef, informerar att kommunen inom området
välfärd omsorg sökt statsbidragen utvecklingsmedel för arbete mot våld
i nära relationer, förstärkning av äldreomsorgen, verksamhet med
personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättn ing,
förstärkning av resurser barn och unga, habiliteringsersättning , stärka
insatserna för ban och unga med psykisk ohälsa samt Sveriges
kommuner och landstings medel gällande psykisk ohälsa.

Soc ialutsk ottet tackar för informationen

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Information ekonomisk uppföljning externa placeringar

Fredrik Bergström, socia lchef, informerar den ekonomiskt uppföljningen
med budget och prognos för externa placer ingar inom individ- och
familjeomsorgen. Redovisningen är uppdelad på öppenvård barn och
unga, institutionsvård barn och unga, externa och interna familjehem,
strukturerad öppenvård barn och unga, kontaktperson/familj,
ensamkommande flyktingbarn konsu lentköpt familjehem/köpa
placeringar.

Prognosen visar på underskott inom samtliga områden.

Socia lutskottet tackar för informationen

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Eventuell rapport frå n ko ntaktpoli tiker socialutskottet 2019

Nämndsekreterare har skickat ut en reviderad lista på kontakt mellan
politiker och verksamhet.

Inget att rapportera .

Socialutskottet tackar för informationen

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Su § 31 dnr KS2019-041

Uldragsbeslyrkande

Socialchefen informerar

-månadsrapport
De nya trygghetslarmen med GPS-funktion har fungerat bra.

-ekonomiskt rapport

Socialchefen informerar att det f inns en tradit ion i Nara att prognoserna
visar på stort underskott i början av året och då sätts åtgärdsprogram
in. Sedan visar det sig att prognoserna inte stämde och i slutet av året
är det överskott. Det behövs bättre prognoser och att övergå till
volymtilldelning til l verksam heterna i budget.

Socialutskottet tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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Socialutskottets sammanträden den 27/8 2019

Närv , Närv, Ornröstninqar

beslut ej be- I§ §

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Tom Rymoen (M) ordf X

Eija Ahonen Pettersson (M) X

Susanne Forsbero (C) X

Kent Nilsson (S) vice ordf X

Ursula Steffensen IS) X

Lars-Erik Larsson INP)

Benet Maonusson ILPo) X

Ersättare

Bror-Eri k Israelsson (S)

Jonas Akerman IS)

Jan Ulfbero IL)

Connv Alfredsson (Sm

Närvarorätt

Onoosltlonsråd Pia-Maria Johansson ILPo)

Vice kso Solveia Oscarsson IS) X

Antal 6 1
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