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Patientsäkerhetsberättelse omsorg år 20 19
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 har från och med 2011-01-01
ersatt Lagen om yrkesverksamhet för Hälso- och sjukvårdens område.
Lagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsä kerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att
vårds kador uppstår.
Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller
sju kdom samt dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sju kvården.
Patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast 1 mars varje år av
vilken det ska framgå hur patientsä kerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärd er som vidtagits för att öka
patientsäkerheten, och vilka resultat som uppnåtts.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att
patienter/brukare får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. MAS gör
uppföljningar i enlighet med Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659.
MAS har på socialutskottets uppdrag upprättat rutiner och riktlinjer för
hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att
kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse omsorg för 2019

Justerare s sign

{fJ-

~

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträde sdat um

2020-03-17

Socialutskottet

Su § 2

Sida

3

dm KS2019-119

Sammanställning av avvikelser inom omsorg år 2019
Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska
eller borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig
komponent i ledningssystem för kvalitet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samarbete med
ansvariga enhetschefer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd för 2019.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorg och
funktionsstöd år 2019
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Förslag till ändrade avgifter inom familjerådgivningen
Familjerådgivning är ett kommunalt ansvar enligt socialtjänstlagen. I
vårt län bedriver regionen familjerådgivning åt kommunerna enligt ett
avtal som ingicks 1995. (Reviderat 2009). Verksam heten är
skatteväxlad.
I och med att familjerådg ivningen är ett kommunalt ansvar ska avgifter
för verksamheten fastställas av kommunerna. Det framgår av avtalet
och är juridiskt prövat.
Den nuvarande avgiften är på 150 kr per besök och har inte justerats
på 20 år. Av den anledningen uppmanas kommunerna att fatta beslut i
enlighet med bifogat underlag och meddela regionen sitt beslut.
Förslaget från Region Örebro län är att avgiften höjs till 250 kronor per
besök och att en avgift för uteblivna besök införs, beloppet fastställs till
250 kronor.
Socialutskottets fö rslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ny avgift till familjerådgivn ing fastställs till 250 kr per besök
att avgift tas ut för uteblivna besök
att förändringen till ny avgift träder i kraft 1 jun i 2020

Justerares sign

tYI/-

Protokollsutdrag till

~

Utdrag sbe styrkande

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammamräd escatum

Socialutskottet

Sida

2020-03-1 7

Su §4

5

dnr KS2020-118

Förslag rekvirering av statsbidrag motverka ensamheten
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom
Socialstyrelsen får under år 2020 fördela statsbidrag till landets
kommuner i uppdrag att säkerställa god vård och omsorg av personer
med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre.
Medlen ska utbetalas efter rekvisition från kommunerna.
Statsbidraget ska bidra till att motverka ensamhet bland äldre och öka
kvaliteten i vården och omsorgen om personer med deme nssjukdom .
Statsb idraget omfattar ca 800 000 kronor för Nora kommun .
Omsorg avser att använda statsbidraget till att
• utöka och förstärka demensdagvården för att möjliggöra bättre
innehåll , fler aktiviteter, utökat stöd till anhöriga samt möjligheter
till semesteröppet
• Stjärnmärka Vattenhjulet på Tullbackagården
• Säkerställa kompetens motsva rande demens ABC+ på samtliga
medarbetare inom vård och omsorg
Om utökningen av förstärkningen på demensdagvården vill
permanentas till 2021 måste medel för dessa säkras under
budgetprocessen för 2021. Kostnader beräknas till ca 550 000 kronor.
Stjärn märkning som är en utbildningsserie genom svenskt
demenscentrum kostar inget efter 2020. Stjärnmärkningen innebär att
persona l genomför flera utbildningar som ett led till att kunna
Stjärn märkas , vilket ger ökade kunskaper inom demenssju kdom.
Utöver utbildn ings insatserna krävs, för stjärnmärkningen, att
verksamheten fort löpande arbetar med reflektionsfråg or inom
ämnesområdet demens.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att rekvirera statsbidraget och använda dem enligt de föreslagna
punkterna
att uppdra till socia lchefen att utvärdera förstärkningen av
demensdagvården och återrapporte ra till Socialutskottet september
2020
att uppdra lill socialchefen att, i årsberättelsen, redovisa hur medlen
nyttjats samt dess effekter
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Förslag riktlinje r för myndighetsutövning enligt SoL
avseende stöd i ordinärt boende och särskilt boende
Riktlinjen rör myndighetsutövningen som utförs av Nora kommuns
biståndshandläggare och de beslut de fattar enligt Socialtjänstlag
(2001:453) (SoL).
Riktlinjen utgår från socialtjänstlagen och förhåller sig till aktuell
rättspra xis, förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från
Socialstyre lsen .
Riktlinjen förtydligar lagstiftningen och anger en riktning och en ram
utifrån politiska beslut. Den beskriver det som gäller i vanliga
situationer. Denna riktlinje ska syfta till att skapa samsyn om
handläggning, utredning , beslut och uppföljning om insatser inom Nora
kommun.
Riktlinjen är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En
helhetsbedömning av den ensk ildes totala situation måste alltid göras i
varje ensk ilt fa ll. Ytterst är det alltid den enskildes behov av stöd och
hjälp som är avgörande vid beslut om insats.
Grunden för riktlinjen är dels att säkerställa att Nora kommuns
biståndshandläggare genomför handläggningen enligt Socialstyrelsens
processmodell för socialtjänsten samt att utredningen genomförs utifrån
beslutad modelllBIC (Individens Behov I Centrum). De största
förändringarna gentemot tidigare riktlinje är
• Tydliggörandet av ISIC som metod för utredn ing
• Rambeslut som grund för beviljat bistånd
• Normerade tidsnivåer för bistånd inom de olika livsområdena i
ICF
• Komplettering av riktlinjen med "Tillämpning av insatser för stöd ,
omsorg och service " som defin ierar tjänsterna innehåll och
ambitionsnivå
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinje Myndighetsutövning enligt socia ltjänstlagen avseende
stöd i ordinärt boende samt särskilt boende samt Tillämpning av
insatser för stöd, omsorg och service .
Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) på
återremiss av ärendet och framför följande: skrivelsen om ändringar i
tjänsteskrivelsen angående konse kvenserna på verksamhetssystemet
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behöver ändras för att vara begripligt, ändra så det står att beslut skall
vara tidsbegränsade förutom när det gäller särskilt boende istället för
bör som det står nu, ändra skrivelsen angående husgemenskap samt
ändra så det står att det alltid ska finnas beslutsmotivering vid alla
insatser.
Tom Rymoen (M), Ordförande , föreslår att ärendet inte ska
återremitteras utan föras vidare till kommunstyrelsen för beslut med de
ändringar som Magnusson framfört under socialutskottets
sammanträde.
Ordförande frågar utskottet om ärendet ska avgöras i dag och finner att
ärendet ska avgöras i dag.
Ordförande frågar utskottet om utskottet kan besluta att föra ärendet
vidare till kommunstyrelsen för beslut med de ändringar som
Magnusson framfört under socialutskottets sammanträde. Ordförande
finner att utskottet beslutar enligt Rymoens förslag .
Socialutskottet för ärendet till kommunstyrelsen för beslut med de
förslag till ändringar som Bengt Magnusson framfört under
socialutskottets sammanträde
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Förslag upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten
Syftet med upphandling är att teckn a ett avtal för servicetj änstema
städning och tvätt samt leverans av matl åda på adresser inom Nora
kommun.
Upphandlinge n är en reserve rad upph andli ng där de ltagandet
reserveras för skyddade verkstä der eller för leverantörer va rs främsta
syfte är social och yrkesmä ssig integration av personer med
funkti onsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden .

Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta
att upphandla serviceti änster inom hemtjänsten
att utlysa upphandlingen utifrån framtaget förfrågningsunderlag

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORAKOMMUN

SAMMA NTRÄDES PROTO KO LL
Sammamrädesoatum

Socialutskottet

Sida

2020-03-17

Su § 7

g

dm KS2020-129

Försl ag lokalprogramsplan R os en - nytt vård - och
o mso rgsb o e n d e
Den demografiska utvec klingen pekar på ett ökat behov av platser
mella n 50-100 stycken år 2030 . Behovet som ett nytt boende skall
tillgodose är gO lägenheter varav upp till 10 är platser för utredning och
rehab ilitering (korttidsplatser), 2 lägenheter ska vara anpassade för
parboende. gO lägenheter på Rosen ger Nora kommun ett nettotillskott
27 lägenheter.
Det centrala i ett lokalprogram är att beskriva de fun ktioner och värden
som fastigheten och lokalerna ska stödja samt vilket typ av verksamhet
som ska bedrivas och dess volyme r.
Den övergripande visione n med Rosen är att tillföra Nora komm un ett
modernt boende , anpassat för en äldre målgrupp med stora behov av
stöd och omsorg, som i sin utfo rmning stödjer ett arbetssätt som ta r
den enskildes resurser, delaktighet och integritet som utgångspunkt.
Punkterna 1-4.1 i lokalprogrammet är av störst betydelse för
lokalprogrammets utformning då de punkterna avhandlar det som
skapar för utsättn ingarna för Rosen s utformn ing.
Rosen ska upplevas som en helhet och därmed stödja ett arbetssätt
som sätte r den enskildes känsla av hanterbarhet, begriplighet och
meningsfullhet i centrum i samverkan med civilsamhället och andra
huvudmän.
Utem iljön ska utformas så den är tillgäng lig och lättframkomlig för
personer med nedsatt rörelseförmåga. Miljön ska vara rehab iliterande
med till exempe l odlings lotter , utegym, park och innergård. Det ska
finnas prome nadstrå k och möjlighet till umgä nge i utemilj ön.
Ett lokalprogram måste tillåta avsteg från beskrivna behov och
lösningar. Under en projektering kan det visa sig att saker inte är
genomförbara eller alternativt att man hittar andra lösningar än de
föreslagna som man tycker fungerar bättre. Det kan ju också hand la
om att man hittar lösningar som är billigare men ändå lika bra som det
man tänkt. Avsteg från lokalprogrammet samverkas i proje ktgruppen
för Rose n.
Socialutsko ttet föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa Lokalprogramsplan Rosen
Bengt Magn usson (LPo) reserve rar sig mot beslutet.
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Försl ag uppdrag öve rsyn av riktlinjer för par boen de
Utifrån framtagandet av lokalprogramsplan för Rosen, nytt vård- och
omsorgsboende, aktualiseras även riktlinjer för parboende .
Nora kommun reviderade nuvara nde riktlinjer för parboende
2016-06-01 och det finns därmed fog för att göra en översyn av
riktlinjerna.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommu ndirektören att genomföra översyn av riktlinjer för
parboende

Protokollsutdrag ti!J

Utdragsbestyrl<ande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN

Samm anträdesc atu m

Socialuts kottet

Sida

2020-03-17

Su § 9

11

dnr KS2020-130

Förslag nytt gruppboende, Bostad med särskild service för
vuxna och annan särskilt anpassad bostad, Torget 1
Omsorg har fram till 31 december 2019 haft ett hyreskontrakt på
Dalgården som nyttjats som stödboende för Ensamkommande
flykt ingungdomar. Från 1 januari 2020 är fastig heten i Nora bostäders
försorg med beho v av att hyras ut.
Inom Funktionsstöd finns det externa placeringar på beslut om Bostad
med särs kild service för vuxna och annan särs kilt anpassad bosta d.
Omsorg föreslår att Torget 1 (Dalgården) hyrs av Nora bostäder som
ett boende med särskild service för vuxna och annan särskilt anpassad
bostad (gruppbostad) och tar hem externt placerade personer inom
fu nktionsst öd.
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att teckna avta l med Nora fastigheter vad avser blockförhyring av
Torget 1
att starta verksamhet inom ramen för insatsen Bostad med särskild
service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad
att påbörja identifiering och hemtagning av externt placerade beslut

Under behandling av ärendet diskuterar utskottet möjligheten att
blockförhyra Torget 1 på 5 år istä llet för 10 år och vad kostnaden för
det blir. Utskottet enas om att föra ärendet till kommunstyrelsen för
beslut men att det till kommunstyrelsens sammanträde finns
komplettering med kostnaden för ett hyresavtal tec knat på 5 år.
An ledningen till detta är att kommunstyrelsen då kan ta ställning till om
kommunen ska blockförhyra Torget 1 i 5 år eller 10 år.

Socialutskottet för ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
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Information eventuella effektiviseringsåtgärder inom individoch familjeomsorgen
Socialchefen informerar att verksamhetsområdet Individ- och
fam iljeomsorg (IFO) har ökade kostnader på ca 2 miljoner och
samtid igt ett effektiviseringskrav på 2 miljoner.
För att kunn a spara 2 miljoner har socialchefen tagit fram olika möjliga
strateg ival och handlingsalternativ. Det handla r om att välja hur många
tjänster och inom vilka delar av individ- och familjeomsorgen som det
behöve r dras ned på för att uppnå effektiviseringskravet. Exempelvis är
ett val att dra ned lite på allt. I dagsl äget har ingen av strategierna valts
men så småningom behöver valet göras för att kunna uppnå
besparingen.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Socia lchefen informerar
Socialchefen lägger förnärvarande mycket av sin arbetstid på hantering
av och planering för att begränsa spridning av Coron avirusetlCovid-19.
Socia lutskottet tackar för informationen.
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Rapport från ko ntaktpolitiker
Jan Ulfberg (L) berättar att han varit på besök hos medarbetarna inom
hälso- och sjukvården i december 2019.
Tom Rymoen (M) har haft kontakt med hemtjänsten .

Socialutskottet tackar för informationen.
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Närvaro -och omröstnings lista
Socialutskottets sammanträde den 2020-03-17
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Tom Rymoen (M) ordf

X

Eija Ahonen Pettersson (M)
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Susanne Forsberg (C)
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X

Lars-Erik Larsson (NP)

X
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X
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Jan Ulfbero (L)
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Conny Alfredsson (SO)
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