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Aterrapport angående Inspektionen för vård och omsorgs
(IVO) granskning av bemanning på natten äldreboenden i
Nora kommun
Socialchefen berättar vad som skett och när i IVOs granskning av
bemanningen på natten på äldreboendena i Nora kommun.
Den 8 juli 2016 öppnar IVO ärendet utifrån en insändare om situationen
på natten på äldreboendena i Nora kommun och begär ett yttrande från
kommunen . Socialutskottet svarar med ett yttrandet under hösten
2016. Komplettering begärs och skickas . Atgärdsplan begärs och
skickas. Under våren 2017 genomför IVO en oanmäld inspektion på
Tullbackagården och Hagby Ängar och under sommaren 2017
meddelar IVO kommunen om att kommunen behöver åtgärda de brister
som IVO sett annars kommer kommunen åläggas vite. Kommunen
skickar en plan för rekrytering för att öka bemanningen nattetid samt
ytterligare åtgärder som ska genomföras utifrån vitesföreläggandet.
IVO meddelar att ärendet avslutas och att vite inte ska betalas utifrån
de åtgärder som kommunen ska genomföra.
Socialchefen informerar att rekryteringarna håller på att tillsättas och ett
ärende om medel till detta ska upp för beslut i ledningsutskottet.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Förslag att anta Sveriges kommuner och landstings (SKL)
rekommendation om kvalitet på natten
Sveriges kommuner och landsting SKL har i skrivelse till kommunen
som inkommit 20 januari 2017 rekommenderat att alla kommuner i
Sverige antar SKLs rekommendation om att stärka utveckling och
kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. Anledningen är att det
framkommit att det finns brister i tillsynen under natten. SKL har ett
uppdrag att stötta kommunerna i ett kvalitetsarbete och
rekommendationen är en del i det uppdraget.
Rekommendationen innehåller fyra delar; koll på natten, planera utifrån
individens behov, strategi för ny teknik (dvs utveckla digitaliseringen)
och ledarskap (dvs ha tillgång till chef på natten) . SKL kommer att bidra
med visst stöd under såsom exempelvis att sprida goda
exempel.
Socialchefen påtalar att det i samband med att kommunen antar
rekommendationen behöver ett uppdrag ges till socialchef att ta fram
en handlingsplan för respektive del i rekommendation .
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Sveriges kommuner och landstings (SKL)
rekommendation i syfte att stärka utvecklingen och kvalitet på särskilda
boenden för äldre nattetid
att uppdra till socialchef att återkomma med en handlingsplan för
respektive del i rekommendationen
Under behandling yrkar Pia-Maria Johansson (Lpo) att det ska beaktas
i handlingsplanen att man vid digitalisering ska vara nogsam så att det
inte leder till awecklande av den mänskliga kontakten samt att
utvärdering sker av vilka konsekvenser digitaliseringen har.
Margaretha Eriksson (S) yrkar att socialchefen ger en första
redovisning för arbetet med att ta fram handlingsplanen på
socialutskottets sammanträde den 7 november 2017.
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Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och två
tilläggsyrkande dels Pia-Maria Johansson om digitalisering och dels
Margaretha Erikssons om redovisning den 7 november. Ordförande
föreslår att först fråga utskottet att anta förslag till beslut och sedan att
fråga utskottet om att anta tilläggsyrkandena. Utskottet godkänner
propositionsordningen.
Ordförande frågar utskottet om att anta förslag till beslut och
finner att utskottet beslutat enligt förslag till beslut.
Ordförande frågar utskottet om att anta Pia-Maria Johanssons tilläggsyrkande och finner att utskottet antagit det.
Ordförande frågar utskottet om att anta Margaretha Erikssons tilläggsyrkande och finner att utskottet antagit det.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Sveriges kommuner och landstings (SKL)
rekommendation i syfte att stärka utvecklingen och kvalitet på särskilda
boenden för äldre nattetid
att uppdra till socialchef att återkomma med en handlingsplan för
respektive del i rekommendationen
att det ska beaktas i handlingsplanen att vid digitalisering ska man vara
nogsam så att det inte leder till avvecklande av den mänskliga
kontakten samt att utvärdering sker av vilka konsekvenser
digitaliseringen har.
att socialchefen ska ge en första redovisning om arbetet med att ta
fram handlingsplan på socialutskottets sammanträde den 7
november.
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Uppföljning av vikariesituationen under sommaren 2017
Socialchefen Fredrik Bergström informerade på Socialutskottets
sammanträde 2017 -05-09 § 19 om vikariesituationen inom respektive
enhet inom det sociala området inför sommaren.
Socialchefen ger nu en uppföljning av hur vikariesituationen faktiskt har
varit under sommaren 2017. Socialchefen informerar att det varit en
relativt lugn sommar. Socialchefen berättar att man löst
vikariesituationen på de olika enheterna men att det varit olika
svårigheter inom olika enheter.
Exempel på svårigheter som olika enheter haft är att rekrytera behörig
personal och sjukskrivningar både bland vikarier och ordinarie .
Inom Individ- och familjeomsorgen har man inte fått tag på vikarier och
därför haft en låg bemanning av ordinarie medarbetare som har fått
arbeta även med andra områden än de brukar.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Socia lchefen informerar

-

Situationen gällande droger bland ungdomar under sommaren
Socialchefen informerar att det varit en hyfsat lugn sommar med få
anmälaning till socia ltjänsten gällande droger bland ungdomar i
Nora. Ordförande Margaret ha Eriksson (S) informerar utskottet att
Individnämnden blivit styrgrupp för Nora För som ska arbete med
ämnet. Styrgrupen ska ha sitt första möte den 3 oktober och efter
det får socialutskottet rapport om läget.

-

Utbildning i Lex Sarah-rapportering
Socia lchefen har haft utbildning för meda rbetare inom funktionsstöd
om Lex Sarah-rapportering. Socia lchefen går på dage ns sammanträde igenom vad som behandlas under utbildningen .
Under utbildninge n är socia lchefe n tydlig med att meda rbetare har
en skyldighet att rapportera missförhål landen eller risk för
missförhå llande enligt Lex Sarah , vad som kan rapporeras och att
det är en hände lse som rapportera s inte en person . Detta för att
avdra matisera Lex Sarah -rapporteringen .
I utbildningen diskuteras också vad som är god kvalitet och
värdeg rund.
När en medarbetare rapporterat en händelse ska en utredning
göras av utvecklingsstrategen där det framgår om händelsen är av
den art att den behöver anmälas till inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och sedan ska individnämnden besluta om att
sända utredningen till IVO.
Lex Sarah-rapporte n ger verksam heten verktyg för att se över
rutiner och strukture r och möjlighet att rätta till när det finns
strukture lla felaktigheter om gör det svårt eller omöjligt att utföra
arbete med god kvalitet för brukaren .

Håkan Kangert (M) vill att socialutskottet ska få rapport om hur det
går med strategierna för ökat kvarboende och om strateg ierna fått
den önskade effekten .
Ordfö rande säger att det ska ges en rapport på socialutsko ttets
sammanträde den 10 oktobe r.

Socialutsk ottet tackar för informationen.
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker
Inget att rapportera .
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