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Datum
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Diarienummer

KS 2019/1041

Sociala utskottet

Sociala utskottet
Plats och tid

Järpen, kl. 08:00–12:00

Beslutande

Håkan Lindström (C), ordförande
Elisabeth Björklund (Afr), vice ordförande
Lennart Skoog (S), andre vice ordförande

Övriga deltagande

Elisabeth Carlander-Blom, Förvaltningschef, Stöd- och
omsorgsförvaltningen
Maritha Backman, Sekreterare, Stöd- och omsorgsförvaltningen
Peter Berglund, Bitr. Ifo chef, Stöd- och omsorgsförvaltningen, § 23, 24
Gun Valli, Ifo. chef, Stöd- och omsorgsförvaltningen, §19,23 - 27
Elin Dahlin, Stöd- och omsorgsförvaltningen, §27,30
Ann-Catrin Jonsson, Skuld- och budgetrådgivare, Stöd- och
omsorgsförvaltningen, § 25

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 20-03-02, 10:00

Paragrafer

19–30

Sekreterare

Maritha Backman

Ordförande

Håkan Lindström

Justerande

Lennart Skoog
Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens
digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-02

Datum då anslaget tas ned

2020-03-24

Protokollets förvaringsplats
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Datum

2020-02-25
Sociala utskottet

Information
SU § 19
Verksamhetsinformation IFO
Ifo. chef Gun Valli informerar om nulägesbild på ifo runt arbetsbelastning,
sjukskrivning 70% vik, placeringar och budget.
SU § 20
Verksamhetsinformation Stöd och Omsorgsförvaltningen
Förv. chef Elisabeth Carlander- Blom informerar om nulägesbild inom vård- och
omsorg.
Tungt på Nyviksvägen.
Har ej kunnat dra ner bemanningen på natten på Bergegården och Nipängen på
Nyviksvägen så tar man in extra på natten vid behov.
Byggnationerna på Nipängen och köket på Hans-åker skolan är inte färdiga.
Ny enhetschef i Stugun på Bergegården klar.
Informerat kommunchef och kommunalrådet om vite runt 6:6a på Nipängen (risk
och konsekvensanalysen).
SU § 21
Budget Stöd och Omsorgsförvaltningen
Förv. chef Elisabeth Carlander- Blom går igenom förvaltningens resultat för
januari samt prognos.
SU § 22
Ärenden från SVOM 200214
Förv. chef Elisabeth Carlander -Blom och ordförande Håkan Lindström
informerar från SVOM träffen, Man lämnar ut ett dokument om fontänhuset som
övriga kan läsa igenom till nästa su den 16/4.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-02-25
Sociala utskottet
SU § 23
Ärendebeskrivning om Våld i Nära Relation
Ifo. chef Gun Valli och Bitr.ifo chef, Peter Berglund går igenom hur handläggarna
jobbar med samtal om våld i nära relationer då det är par som kommer.
Under mars månad kommer det att vara en fokusmånad om våld i nära
relationer.
SU § 24
Information om digitalt utanförskap och AF
Bitr. ifo chef, Peter Berglund informerar om det digitala utanförskapet och hur
man jobbar i Sollefteå mot AF. Till nästa Su ska Ordförande Håkan Lindström,
bjuda in Mats Nordenström från arbetsförmedlingen för att diskutera hur
Ragunda Kommun och AF eventuellt kan samarbeta med personer som har läsoch skrivsvårigheter.
SU § 30
Verksamhetsinformation AMI
Verksamhetschef Elin Dahlin informerar om
Esf-ansökan om social verksamhet.
Målarbete KLF pågår, ami:s mål tas med där också.
Integrationskonferens kring erfarenhetsutbyte 2-3/6.
rekrytering pågår efter personal som återgått till AF.
Sommaren; öka intaget och avlasta på ifo och dialog med tekniska pågår.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

5 (10)

Datum

2020-02-25
Sociala utskottet
SU § 25

Dnr KS 2020/76

Verksamhetsrapport Budget- och skuldsanering
Sociala utskottets beslut

Kommunstyrelsens sociala utskott (Su) föreslår Kommunstyrelsen (Ks) att
godkänna verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Ragunda
kommun år 2019.
Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Ragunda kommun år 2019
lämnas till Ragunda kommuns sociala utskott för redovisning och
kommunicering, samt beslut att skicka den vidare till Kommunstyrelsen för beslut
att godkänna den samma.
Bilagor

Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Ragunda kommun år 2019
Förslag till beslut

Att Kommunstyrelsens sociala utskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna
verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Ragunda kommun år 2019.
Beredande tjänsteman
Ann-Catrin Jonsson
Beslut skickas till

Gun Valli IFO-chef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-02-25
Sociala utskottet
SU § 26

Dnr KS 2020/77

Riktlinjer ersättning familjehem
Sociala utskottets beslut

Kommunstyrelsens sociala utskott (Su) föreslår Kommunstyrelsen (Ks) att anta de
reviderade riktlinjerna för familjehemsersättningar gällande i Jämtlands län.

Sammanfattning av ärendet

Länsövergripande riktlinjer gällande familjehemsersättning Jämtlands län har
reviderats. Riktlinjerna lämnas nu till respektive kommunstyrelse i länet för beslut.
Vid SocSams sammanträde 191206 togs ett inriktningsbeslut avseende riktlinjerna
enligt följande:
1. SocSam godkänner revideringen av 2015 års riktlinjer för
familjehemsersättningar
2. SocSam rekommenderar respektive kommun att anta reviderade riktlinjer

Bilagor

Riktlinjer familjehemsersättning Jämtlands län
Förslag till beslut

Att Kommunstyrelsens sociala utskott föreslår Kommunstyrelsen att anta den
reviderade riktlinjen för familjehemsersättningar gällande i Jämtlands län.

Beredande tjänsteman
Elisabeth Carlander-Blom, förvaltningschef
Beslut skickas till

Gun Valli, IFO chef
Elisabeth Carlander Blom, Förv. chef Vård och Omsorg

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-02-25
Sociala utskottet
SU § 27

Dnr KS 2020/114

Inriktningsärende integrationsfrågor
Sociala utskottets beslut

Kommunstyrelsens Social utskott (Su) beslutar att anta presenterad procentuell
fördelningsmodell för schablonintäkterna för flyktingmottagandet.
Kommunstyrelsens Social utskott (Su) beslutar att vara aktiv i dialogen kring
fördelningen av länstalet för flyktingmottagande inför 2021 och framåt, samt att i
den verka för att ta emot ett antal nyanlända och därmed trygga en finansiering av
den lagstadgade integrationsverksamheten som ändå väntas behöva utföras i och
med annan typ av invandring.
Kommunstyrelsens sociala utskott (Su) beslutar att ett för 2020 inkommande
extra stadsbidrag om 625 150kr tillfaller Arbetsmarknad och Integration som
strategisk satsning för att verka för ökat stöd till individ samt minskad
försörjningsbörda vid socialtjänsten.
Kommunstyrelsens Sociala utskott (Su) beslutar att under 2020 arbeta fram
revidering av Lokal integrationsstrategi 2017-2020, alternativt besluta om att
uttalad lokal strategi utgår i och med att giltigheten upphör.
Kommunstyrelsens Sociala utskott (Su) beslutar att i arbete för att stödja individer
mot egenförsörjning utifrån individuella behov, också kunna stödja mot
arbete/studier utanför kommunens geografiska område.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att bedriva integrationsarbete i enlighet med rådande
lagstiftning, bla med stöd av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning. Under en 24-månadersperiod medföljer en
schablonersättning till varje individ som mottages till kommunen. Statistiken från
Arbetsförmedlingen, som är den instans som under etableringsperioden (de två
första åren) ansvarar för den vuxne individens planering för att rusta denne i att
närma sig arbetsmarknaden, visar att per 191231 fanns dock 21 personer i
etableringsprogrammet, att jämföra med att det i december 2017 fanns 80
personer. Detta innebär att schablonintäkterna över tid har minskat och att det
inför 2020 nu finns flera funderingar med koppling till integration och
flyktingmottagande där tjänstemännen anser att det behövs politiska
inriktningsbeslut.
Bilagor

Inriktningsbeslut integrationsverksamhet och finansiering (bilaga 1)

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

8 (10)

Datum

2020-02-25
Sociala utskottet
Förslag till beslut

1. Att anta presenterad procentuell fördelningsmodell för schablonintäkterna
för flyktingmottagandet.
2. Att vara aktiv i dialogen kring fördelningen av länstalet för
flyktingmottagande inför 2021 och framåt, samt att i den verka för att ta
emot ett antal nyanlända och därmed trygga en finansiering av den
lagstadgade integrationsverksamheten som ändå väntas behöva utföras i
och med annan typ av invandring.
3. Att ett för 2020 inkommande extra stadsbidrag om 625 150kr tillfaller
Arbetsmarknad och Integration som strategisk satsning för att verka för
ökat stöd till individ samt minskad försörjningsbörda vid socialtjänsten.
4. Att under 2020 arbeta fram revidering av Lokal integrationsstrategi 20172020, alternativt besluta om att uttalad lokal strategi utgår i och med att
giltigheten upphör.
5. I arbete för att stödja individer mot egenförsörjning utifrån individuella
behov, också kunna stödja mot arbete/studier utanför kommunens
geografiska område.
Beredande tjänsteman
Elin Dahlin, enhetschef arbetsmarknad och integration
Beslut skickas till

Elin Dahlin, AMI och Gun Valli, IFO

Justerande
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Datum

2020-02-25
Sociala utskottet
SU § 28

Dnr KS 2020/175

Handlingsplan revisionsrapport "granskning av
värdegrund och bemötande i äldreomsorgen"
Sociala utskottets beslut

Kommunstyrelsens sociala utskott (Su) beslutar att rekommendera
Kommunstyrelsen (Ks) att anta den föreslagna handlingsplanen.
Sammanfattning av ärendet

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av rutiner avseende arbetet
med värdegrund och bemötande inom äldreomsorgen. Sociala utskottet (Su)
(200116) gav förvaltningschefen i uppdrag att inkomma med en handlingsplan
utifrån KPMG´s rekommendationer.
Bilagor

Revisionsrapport. ” granskning av värdegrund och bemötande i äldreomsorgen”
Förslag till beslut

-Att Sociala utskottet (Su) rekommenderar Kommunstyrelsen (Ks) att anta den
föreslagna handlingsplanen.
Beredande tjänsteman
Elisabeth Carlander-Blom, förvaltningschef
Beslut skickas till

Elisabeth Carlander-Blom

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-02-25
Sociala utskottet
SU § 29

Dnr KS 2020/26

Delegationsordning Stöd och
omsorgsförvaltningen.
Sociala utskottets beslut

Kommunstyrelsens sociala utskott (SU) beslutar att rekommendera
Kommunstyrelsen (Ks) att anta delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet

Stöd och omsorgsförvaltningen har efter föregående sociala utskott (Su 200116)
förtydligat delar av den reviderade delegationsordningen för verksamhetsdelen
vård och omsorg.
Rödmarkering är förändringar och nytillkommet.
Bilagor

Delegationsordning.
Förslag till beslut

-Att kommunstyrelsens Sociala utskottet (Su) rekommenderar Kommunstyrelsen
(Ks) att anta delegationsordningen.
Beredande tjänsteman
Elisabeth Carlander-Blom, förvaltningschef
Beslut skickas till

Elisabeth Carlander-Blom, Förvaltningschef Stöd och Omsorg

Justerande

Utdragsbestyrkande

