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Nostrarummet, Tingshuset, 2022-09-27, kl. 13.00- 16.00

Plats och tid

Tom Rymoen (M)
Susanne Forsberg (C)
Kent Nilsson (S)
Ursula Steffensen (S)
Lars-Erik Larsson (NP)
Bengt Magnusson (LPo)

Beslutande

Conny Alfredsson (SD)
Fredrik Bergström, socialchef
Lovisa Lundqvist, nämndsekreterare
Christina Landoff, kommundirektör
Annalena Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Hanna Brandel, enhetschef Hagby Ängar
Jonas Akerman, enhetchef Hagby Ängar

övriga deltagande

Ursula Steffensen (S)
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Information och beslut, sammanställning av avvikelser inom äldre
omsorgen och funktionsstöd, första halvåret 2022
Annalena Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar.
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 sammanställt avvikelser inom äldre
omsorgen och funktionsstöd för halvåret 2022.
Analys av avvikelserna för halvåret 2022
Underlaget till sammanställningen är statistik från journalsystemet och enkät till en
hetscheferna för uppföljning av halvårets avvikelser.
Mål i patientsäkerhetsberättelsen från 2021:
• Avvikelser utreds och planerade åtgärder följs upp. Antal avvikelser jämförs
med antal som är uppföljda.
• Läkemedelsavvikelser för utebliven dos minskar till 30%
• Enhetschef gör övergripande analys och sammanställning varje halvår.
Under 2021 hade antalet avvikelser sammanlagt minskat men ser ut att öka under
2022. Att avvikande händelser rapporteras är positivt, utan rapportering sker inget
förbättringsarbete.
Under 2021 genomfördes ett förbättringsarbete på en enhet för att tydliggöra rap
porteringsskyldigheten för avvikelser vilket kan vara en anledning till att fler avvikel
ser nu rapporteras.
Tendensen är att färre avvikelser utreds, cirka 45%, jämfört med 2021 då 60% av
avvikelserna utreddes. Man kan anta att när avvikelser inte utreds kan avvikelsen
också återkomma.
Fall är den vanligast rapporterade avvikelsen och antalet fall ser ut att öka under
2022. Fallen sker oftast i sovrummet och ofta på förmiddag och eftermiddag och
det är oftast ingen som ser när fallet sker.
Riskbedömningar för fall med stöd av kvalitetsregistret Senior alert har minskat un
der 2022. Man kan anta att det inte finns en struktur för det förebyggande arbetet
med fall och att följa upp fall i teamet. Det kan leda till fler fall eller att fall återkom
mer. Det finns också enstaka brukare med många fall där utredning och uppfölj
ningar är gjorda men trots detta fortsätter personen att falla. Det finns tex en bru
kare på säbo med 100 registrerade fall där man följt hela processen för avvikelse
hantering men inte kunnat komma fram till förebyggande åtgärder som förhindrat
fler fall.
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För HSL avvikelserna är utebliven dos oftast förekommande och en prioriterad
händelse att förebygga. Målet är att utebliven dos ska minska till 30% av alla läkemedelsavvikelser men det ser ut att fortsätta vara 60% av alla läkemedelshändelser även under 2022.
Vanligaste orsak som anges till avvikelsen vid rapporteringen är att personal glömt
att ge eller att man inte vet orsaken till det. Andra orsaker kan vara att tabletter hitttas ibland hos brukaren och man kan anta att personal som administrerat inte alltid
försäkrat sig att tabletterna har svalts. Det finns också enstaka brukare som har
egenvård och ska ta tabletter själv, tex sömntablett på kvällen, men glömt. Ibland
finns inte insatsen planerad i systemet och uteblir därför.
Systemet för Digital signering infördes för att utebliven dos ska hinna uppmärksammas genom larm och kunna åtgärdas i tid för att inte utebli. Den vanligaste åtgärden för utebliven dos är fortfarande samtal med berörd personal eller på apUteamträff.
För att avvikande händelser inte ska upprepas behöver händelsen rapporteras och
utredas. Inom rehabilitering har inga avvikelser rapporterats under 2022. Under januari månad fanns det totalt 563 rehabiliterings insatser som skulle utföras och
73% av dessa signerades. Man kan anta att några av de osignerade insatserna
skulle rapporterats som avvikelser för utebliven rehabilitering under januari.
Att avvikelse för utebliven rehabilitering inte rapporteras är känt sedan tidigare . Eftersom avvikelser inte skrivs påbörjas inte förbättringsarbetet och det blir risk att
avvikelserna återkommer. Avvikelser för fall och HSL rapporteras men inte för utebliven rehabilitering, man kan därför anta att det är kunskapsbrist hos personalen
som är orsak till att avvikelse för rehabilitering inte skrivs och som verksamheten
behöver säkerställa.
Enhetschefernas analys sammanfattad och analys av MAS
Enhetscheferna ser en okunskap hos personalen i att hantera journalsystemet vilket försvårar vid rapportering av avvikelser och kan leda till att avvikelse inte skrivs.
Personalen har även en kunskapsbrist i att veta vad som är Sol eller HSL avvikelse. Detta tyder på att det saknas struktur för introduktion av personal i verksamhetssystemet.
Ett fåtal av enhetscheferna har svarat att man arbetar utifrån rutinen i teamet och
har ett bra samarbete kring avvikelserna. övriga chefer har svarat att man arbetar
delvis efter avvikelserutinen, det är svårt att samla teamet
till ett möte där alla kan delta. Det tyder på att man inte har upprättat rutiner för hur
samverkan i teamet ska gå till när det gäller avvikelsehanteringen.
Vanligaste HSL avvikelsen är Utebliven dos och som bakomliggande orsak anges
att personal glömt ge, brukaren vill inte ta emot och att man inte följer rutiner som
finns. Atgärd är att bla personalen påminner varandra och kontrollerar larm i
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MCSS, samtal med berörd personal och på apt eller teamträffar. Det är samma åtgärder som man tidigare har använt men trots det blir inte avvikelse för utebliven
dos färre. Det tyder på att cheferna behöver stöd i att utreda avvikelserna för att
komma fram till bakomliggande orsak och åtgärd som ger bättre effekt.
Analys:
Resultatet från avvikelsesystemet och enhetschefernas redogörelse stämmer inte
överens i hur avvikelser utreds och följs upp. I enkätsvaren anges att processen för
avvikelsehantering följs till stor del, men i statistik från avvikelsesystemet kan man
se att flera avvikelser endast rapporteras.
Man kan anta att avvikelser inte åtgärdas och att det finns en risk att de återkommer eftersom förbättringsarbetet inte påbörjas. Följsamheten till avvikelserutinen
brister på vissa enheter i verksamheten och följer inte processen för att hantera avvikelser i teamet.
Det brister i avvikelseprocessens första steg att Rapportera för rehabilitering men
främst i andra steget att Utreda, vilket gäller för både Fall och HSL avvikelser.
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna sammanställningen
av avvikelser inom äldreomsorgen och funktionsstöd för halvåret 2022.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen och funktionsstöd för halvåret 2022.
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Information, uppföljning av arbetet med att få fler i stegförflyttning från
försörjningsstöd till egen försörjning
Eija Kilpala, IFO-chef, presenterar uppföljnin av arbetet med att få fler i stegförflytt
ning från försörjningsstöd till egen försörjning inom verksamhetens arbete med in
skrivna inom individ- och familjeomsorgen.
Arbetscoach
Supported employment - innehåller 5 steg
• Överenskommelse med arbetssökande
• Yrkesprofil
• Jobbsökande
• Arbetsgivarengagemang
• Stöd på och utanför arbetet
Alla som får rätt stöd på rätt jobb kan arbeta
71 personer har anvisats till AME sep-21 - aug-23
Vad har vi sett
• Alla har varit inskrivna på AF och del även genomgått Stöd och
Matcha/Kundval Rusta och Matcha
• Trots det saknade fler ett ev och personligt brev
• ev i ett format som inte gick att öppna på alla datorer
• ev i pappersform
• Har inte uppdaterat ev, personligt brev
• Några ville studera men visste inte hur de skulle göra
• Hur söka jobb?
• AF:s insatser inte tillräckliga, ojämn nivå på leverantörerna
• Alla var i behov av stöttning i sitt jobbsökande
De i behov av mer stöttning behövde hjälp med
• kontakt med arbetsförmedlingen,
• kontakt med a-kassa,
• att skriva ev och personligt brev
• hjälp med att hitta och söka jobb,
• förstå myndighetsbrev och
• att hitta var lediga jobb finns.
Detta trots att merparten gått igenom flera insatser via arbetsförmedlingen.
•
•

Den digitala kunskapen var väldigt liten hos många
Liten kunskap i hur det svenska samhället är uppbyggt och
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Kunskapen om var man hittar tex arbete digitalt var eftersatt.

Utbetalt försörjningsstöd och antal hushåll
Utbetalad försörjningsstöd har minskat.
Antal

Antal

Antal

2020

hushåll

Utbetalt

hushåll

2021

Utbetalt

2022

hushåll

Utbetalt

Jan

142

1 097 640

Jan

130

1 003 892 Jan

121

968 420

Feb

149

1 221 229

Feb

123

1 040 624 Feb

122

1098422

Mars

147

1146 439

Mars

130

1 080 206 Mars

120

1 019 075

984 970

Anrtl

140

1146 21B

ADrll

125

1103168 A0rll

118

116

971447 Mal

109

880 701

Mai

148

1171 705

Mai

Juni

147

113B 956

Juni

126

1018675 Juni

111

938 783

Juli

146

1 082 207

Juli

116

996 299 Juli

110

955 39(

Auaustl

141

1108 302

Auausti

11B

1 014 770 Auaustl

103

B87 111

Seotember

132

1 021 273

Seotember

130

1 028 5B2 September

Oktober

126

1 025 2B0

Oktober

126

1 000 637 Oktober

November

129

1 002 798

November

129

1 084 341 November

December

136

1022449

December

119

1 027 200 December

Avslutade
2022-08
13
0
6
12
17
20

Arbete
Studier
Flyttat
Annan försörjning
Annan orsak
Ej avhörda

2021
23
6
16
31 '
34
20

Försörjningsstöd - orsakskoder och ålder
Wbetar deltid, ofrivilligt ln1111racklln Inkomst

11

Wbetar dellld, ofrivilligt - Vänlar

nå Inkomst

3,

lt\rbetar hellld - Väntar på
nkomst

31

livbetar heltid - vantar på
nkomst
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lsjukskrlven med läkarintyg - OUllråckllg
lersällnlno
Sjukskriven med läkarintyg - Otillräcklig
~rsättninn
Sjukskriven med läkartntyg - Otlllräckllg
Prsättnlno

6(

Ensamkommande ungdom
'"''mnaslestuderande\
Otillräckll" =nsfon/äldrerorsörlnloostöd
"tillräcl<Jln =nslon/äldreförsörlnlnnstöd

6f
6f

Fortsatta arbetet på försörjningsstöd
Fortsatt arbete med "arbetssätt utifrån beslutskod"
• Intensifiera arbetet i de ärenden som ej är aktuella för insatsen
"kommunal arbetscoach".
• Tydlig mall finns för arbetet inom de olika beslutskoderna .
• Extra fokus gruppen 19-29 åringar:

Jus~

5(

3!

!Arbetar hellld - Väntar på
nkomst

Arbetar hellld - Ollllräckllg
nkomst

lsjuk- eller aklivilelsersättnlng - Oilllräckllg
lersättnlnn
lsjuk- eller aktlvilelsersättnlng - Olillräckllg
lersättnlnn
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Nora kommun har ett högre antal unga personer som har ett långvarigt behov av försörjningsstöd (mer än 6 mån) än andra jämförbara
kommuner. Det är viktigt att vi är medvetna om vilka dessa personer
är så att vi kan lyfta ärendet för att skapa en planering framåt under
tidig höst. Vi har i uppdrag att klargöra vad som hindrar att personen
är självförsörjande och jobba aktivt med att förändra detta.

Vad gör AME?
Sedan mars/april ordnat har AME bland annat jobbat med evakueringsboenden
och tagit emot skydds behövande, ordnat med bostäder och allt annat som hör till.
övrigt arbete:
• Projekt Naturnära Jobb
• Projekt Flyktingguiden
• Aktivitetsbaserad kartläggning - Arbetsterapeut o logoped (Sofint)
• FÖS - föräldraskap i Sverige
• Vägen till Arbete - arbetsgivarkoordinator (Sofint)
• E-resurs - eget företagande
• Digitala hubbar - implementera säker digital kompetens (länsstyrelsen)
Dessutom jobbar AME med att samordna, handlägga och administrera praktikplatser, bidragsanställningar och feriejobb i samverkan med uppdragsgivarna, övriga
kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället.
I

Arbete med uppdrag från försörjningsstöd
• Dels enligt 4:4 Sol
• Dels som Kommunal arbetscoach
Målet är att med kartläggning, coaching och matchning påskynda individens väg till
sysselsättning, studier, eget företagande eller arbete och målet är egen försörjning.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Beslut, ersättning till KPR och KHR perioden 2018-2022
Representanter från organisationerna som ingår i kommunala pensionärsrådet
(KPR) och kommunala handikapprådet (KHR) har enligt gällande "Reglemente för
ersättning till kommunala förtroendevalda" inte rätt att få arvode för samman-trä
dena från kommunen. Arvode betalades trots det ut fram till 2016-06-30, när det
uppdagades och utbetalningarna avbröts.
Kommunalråden initierade via kommunchefen att tjänstepersoner tog fram förslag
till beslut med innebörden att representanter från organisationerna i KPR och KHR
skulle få rätt till arvode under hela mandatperioden 2014-2018.
Kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson tog beslut i brådskande ärende
2017-12-05 att betala ut arvode retroaktivt för sammanträdesdatumen: 2016-09-13,
2016-11-22, 2017-02-28, 2017-05-23, 2017-09-12 och 2017-11-14. Den totala
summan för det retroaktiva arvodet blev ca 18 314 kronor och pengarna finansiera
des av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel år 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28, § 7, att representanterna från organi
sationerna som ingår i KPR och KHR hade rätt till sammanträdesarvode under
2018.
I

1

I

Efter kommunfullmäktiges beslut 2018-02-28 har inget ytterligare beslut tagits om
arvode till representanter från organisationerna som ingår i KPR och KHR. Regle
mentena för KPR och KHR har inte reviderats för att innefatta bestämmelser om
arvodering och enligt reglementet för ersättning till kommunala förtroende-valda
har representanterna från KPR och KHR inte rätt till arvode för samman-trädena
från kommunen. Detta till trots har den allmänna uppfattningen hos representan
terna varit att de har rätt till arvode, vilket även har lyfts på sammanträdena.
Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till att bevilja arvodering under mandat
perioden 2019-2022.
Det går inte i dagsläget att fastställa en exakt summa för arvodet eftersom det dels
är avhängigt hur många som deltagit på sammanträdena hittills, dels hur många
som kommer delta på återstående fyra sammanträden (två per råd). Beräkningen
för år 2017 var ca 12 600 kronor och då deltog mellan 13 och 17 representanter på
sammanträdena. Utifrån 2017 års nivå är det rimligt att anta att den totala summan
för perioden 2019-2022 blir ca 55 000-60 000 kr.
Förslag till beslut
Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att representanterna från organisationerna som ingår i det kommunala pension
ärsrådet och det kommunala handikapprådet har rätt till sammanträdesarvode un
der mandatperioden 2019-2022, och
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2. att arvoderingen finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel
år 2022, och
3. att arvodena för hela mandatperioden 2019-2022 betalas ut vid ett och samma
tillfälle , efter råden haft sina sista sammanträden för perioden 2019-2022.
Beslutet avser endast mandatperioden 2019-2022, därefter följer regler om arvodering enligt det reglemente som tas fram till den nya förvaltnings-organisationen
som träder ikraft årsskiftet 2022/2023.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att representanterna från organisationerna som ingår i det kommunala pensionärsrådet och det kommunala handikapprådet har rätt till sammanträdesarvode under mandatperioden 2019-2022, och
2. att arvoderingen finansieras av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel
år 2022, och
3. att arvodena för hela mandatperioden 2019-2022 betalas ut vid ett och samma
tillfälle, efter råden haft sina sista sammanträden för perioden 2019-2022.
Beslutet avser endast mandatperioden 2019-2022, därefter följer regler om arvodering enligt det reglemente som tas fram till den' nya förvaltnings-organisationen
som träder ikraft årsskiftet 2022/2023.
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Information, Hagby ängar och utveckling av utemiljö i samverkan
Jonas Åkerman och Hanna Brandel, enhetschefer, informerar om hur utemiljö kan
utvecklas i samverkan.
Ett nytt Hagby Ängar växer fram ... eller "Vad håller vi på med egentligen?"
öster om de två boendehus som utgör Hagby Ängar fanns två större grönområden
som inte nyttjas och med anledning av detta sattes ett projekt igång för odling på
ytorna, med bland annat statsbidrag och kompetensen från olika personer inom
både kommunen och exempelvis Naturskyddsföreningen. Grönområdena omvand
las nu enligt önskemål från medarbetare för att ge bättre förutsättningar för aktivite
ter, rekreation eller beskådning.
Var är vi idag?
Uteplatser med paviljonger
Grillplats med bänkar
Odlingslådor och potatisland
Bänkar med blomster
Ängar
Visioner framåt
Sinnesträdgårdar
Vindskydd, vedskjul
Lekstugor/redskapsbodar
Solroslund? Japanska lönnträd? Bäck?
Allt sker med en huvudsaklig finansiering från statliga bidrag och i samverkan med
flera kommunala aktörer och civilsamhället. Det är ett roligt och framåtsträvande
arbete, men det är främst ett arbete som gagnar de boende på Hagby Ängar. Allt
är evidensbaserat. Arbetet är flerårigt och kommer att ledas av en ombudsgrupp
med uppdraget att fortsätta att samverka brett. Även utskottet är välkommet att bi
dra med synpunkter och förslag.
Samverkan
Nuvarande
• AME
• Lokalt näringsliv
• Förskolorna
• Daglig verksamhet
• NoraFasstigheter
• Naturskyddsföreningen
• Gräsklipparmannen
Kommande?
• Kulturskolan
Protokollsutdrag till
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Konstnärer
Flyktingar
Seniorföreningar
Väntjänsten
Förslag?

Det är dyrare att inte nyttja grönområdena.
Avgörande för fullt nyttjande är staket och gångar. Det är en frihetsreform för våra
boende och leder till en nära tillgång på aktiviteter, rekreation och samvaro. Allt
kan ske på eget initiativ och utföras ensam, med medarbetare eller tillsammans
med anhöriga. Vi får inte den här effekten på något annat sätt.
Områdena kan tryggt, tillgängligt och lustfylt nyttjas av
• Ca. 85 boende
• Ca. 90 medarbetare
• Anhöriga
• Två förskolor
• Saverkande föreningar
• ... och egentligen vem som helst.
Skördefest planeras och utskottet är välkomna att delta!

Socialutskottet tackar för informationen.
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Information, arbete med klagomål, synpunkter och avvikelser inom
kommunens verksamheter
Fredrik Bergström, socialchef, informerar om hantering och aktivt arbete med kla
gomål, synpunkter och avvikelser inom kommunens verksamheter utifrån de bilder
av kedjan i ärendeprocesserna som utskottet tagit del av i handlingarna och på
sammanträdet.
Socialutskottet tackar för informationen.
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2022-09-27

44

dnr KS2022-389

Information, ansökan om bistånd för bland annat insatser inom hem
tjänsten
Fredrik Bergström, socialchef, informerar om hur ansökan om bistånd för bland an
nat insatser inom hemtjänsten går till inom kommunen med presentation utifrån
bild av kedjan i ärendeprocesserna som utskottet tagit del av i handlingar och på
sammanträdet.
Vad gäller då för bistånd Sol 4: 1 - Hemtjänst?
• Man kan ansöka om vad som helst
• Ansökan är alltid frivillig
• Behovet prövas mot skälig levnadsnivå
o Nora kommun har riktlinjer för skälighetsbedömningen vad avser
hemtjänst
• Behovet prövas mot om det kan tillgodoses på annat sätt
• Behovet prövas även om det ska tillgodoses av annan huvudmans ansvar
Kan man ...
• Ansöka om inbärning av ved?
o Ja, man kan ansöka om vad som helst.
• Besluta om inbärning av ved utan att först behandla en ansökan?
o Nej. Eller ja, men då ska den insatsen vara tillgänglig för alla och
envar. Men kommunen kan även använda befogenhetslagen och
erbjuda det som servicetjänst åt äldre(+68) utan biståndsprövning
enligt Sol. Sådana servicetjänster ska ges för att förebygga skador,
olycksfall eller ohälsa
Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

NORA KOMMUN
Socialutskottet

Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

2022-09-27

45

dnr KS2021-441

Su § 30
Information, nya familjecentralen

Tom Rymoen, ordförande, informerar om status för nya familjecentralen där arbetet
pågår utifrån de beslut som tagits tidigare och att mer information kommer längre
fram när ritningar och kostnadsberäkningar är färdigställda.
Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

NORA KOMMUN
Socialutskottet

Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2022-09-27
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dnr KS2022-151

Su § 31
Information från socialchefen

Socialchefen delar ut delårsberättelser på sammanträdet och ger muntlig informat
ion om innehållet.
Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

