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NORAKOMMUN

Socialutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-06

Su § 64

Godkännande av dagordning

Ordförande meddela r att punkten "Ordförande har ordet" utgår från
dagordn ingen. Inga övriga frågor anmäls .

Socialutskottet beslutar

Sida

75

\I U dragsbes tyrkande

att godkänna dagordningen med ändringen att punkterna "Ordförande
har ordet" och "Övriga frågor" utgår.

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrådesdatum

2018-11-06

dnr Ks2018-259

Sida

76

Rapport utfallet vad avser påverkan på deltagandet av höjd
habiliteringsersättning

Kommunstyrelsen beslutade i §79/2018 att rekvirera statsbidraget för
att höja habiliteringsersättningen 2018, att höja
habiliteringsersättningen till 46 kronor heldag och 23 kronor halvdag
under 20118 från och med 1 juni 2018, att uppdra till socialchefen att
återkomma till socialutskottet med en rapport om utfallet vad avser
påverkan på deltagandet och ett underlag för fortsättning av höjd
habiliteringsersättning.

Fredrik Bergström, socialchef, informerar att påverkan på deltagandet
sedan 1 juni är att deltagandet tillfälligt ökade under juni-juli för att
sedan återgå till färre under hösten igen.

Socialchefen berättar att en informationsinsats genomfördes till
deltagarna inför att habiliteringsersättningen höjdes för att deltagarna
ska känna till höjningen och att höjningen enbart gäller 1 juni 2018 till
och med 31 december 2018.

Socialutskottet tackar för in fo rmationen.

1J teraressign~
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 66

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-06

dnr Ks2018-044

Sida

77

Information resursfördelningsmodell särskilt boende

Fredrik Bergström , socialchef, informerar att det i dagsläget inte finns
någon resursfördelningsmodell inom särskilt boende och presenterar
hur en resursfördelningsmodell skulle kunna se ut.

Socialchefen uppmanar politikerna att fundera över att fastställa platser
per inriktning , bemanning per inriktning och andra ambitioner som kan
utgöra grunden för en resursfördeiningsmodell.

Det är viktigt att förstå effekterna på kvalitet för brukarna ,
konsekvensen för medarbetarna och effekten på ekonomin aven
resursfördelningsmodell för att kunna ta ställning till den.

Socialutskottet tackar för informationen.

Utdraqsbestyrkande

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum

2018-11-06

dnr Ks2018-044

Sida

78

Information resursfördelningsmodell hemtjänst

Fredrik Bergström , socialchef, informerar att det i dagsläget inte finns
någon resursfördelningsmodell inom hemtjänst och presenterar hur en
resursfördelningsmodell skulle kunna se ut.

Socialchefen uppmanar politikerna att fundera över att fastställa hur
stor del av arbetstiden som ska vara tillgänglig för brukaren ,
ersättningsnivå i kronor för personalkostnader, ersättningsnivå för
administrationskostnader och ersättningsnivå för kringtid .

Det är viktigt att förstå effekterna på kvalitet för brukarna,
konsekvensen för medarbetarna och effekten på ekonomin aven
resursfördelningsmodell för att kunna ta ställning till den.

Socialutskottet tackar tör informationen.

Justerares sign

1J1 OI~j)'
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 68

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-06

dnr Ks2017-738

Sida

79

Information angående kommunstyrelsens beslut §158/2017
Ställningstagande om riktade statsbidrag för ensamkommande
barn som fyllt 18 år

Kommunstyrelsen beslutade §158/2017 att samtliga ungdomar som fyller
eller blir uppskrivna i ålder till 18 år eller äldre , i de fall de inte var 18 år vid
asylansökningstillfället, ska ges möjlighet till fortsatt placering i kommunal
verksamhet tills asylansökan är prövad i högsta instans , att man inte ska
skicka hem någon innan den eventuellt nya lagstiftningen träder i kraft i jun i
2018 som ger fler möjlighet till uppehållstillstånd samt att man måste följa
ekonomin i detta .

Jonas Akerman, Ordförande, och Fredrik Bergström, socialchef, informerar
att punkten finns på dagordningen eftersom socialchefen kan informera om
den ekonomiska konsekvensen av beslutet.

Socialchefen informerar att konsekvenserna för ekonomin bli att det kostar
kommunen ca 2,5 miljoner kronor 2018 och kommer kosta ca 3,7 miljoner
2019.

Socialutskottettackar för informationen.

1Jaressign ~
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Socia lutskottet

Su § 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum

2018-11-06

dm Ks2018-143

Sida

80

Socialchefen informerar
-månadsrapport

Socialchefen delar ut verksamhetsrapporter för olika verksamheter
inom välfärd omsorg .

Socialchefen informerar om läget inom verksamheterna.

Socialutskottet tackar för informationen.

~us~ra res sign

id
Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdatum Sida

Socialutskottet 2018-11-06 81

Su § 70 dnr Ks2017-110

Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Inget att rapportera .

--

Justerares sign

~I 1)5
Protokollsutdrag till

'/iI
Utdragsbestyrkande
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Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S Jonas Akerman 1

S Kent Nilsson §§64-68

S Ursula Steffensen 1

S UIla Bergström

M Håkan Kangert 1

KD John SundelI 1

LPo Pia-Maria Johansson §§64-67
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