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Rapportering av projektet "Delta i kultur och hälsa"

Jenny Eknor, projektledare, och "Abbe" Ibrahim, boende och ledare
inom projektet, föredrar ärendet. "Delta i Kultur och hälsa" är ett projekt
mellan Nora kommun, Kungsängen och studiefrämjandet finans ierat av
Arvsfonden. Projektet har avslutat sitt andra år av tre. Målgruppen för
projektet är funktionsnedsatta (boende) och målsättningen är att stärka
de boendes möjlighet att delta i och hålla i kulturarrangemang. En
annan målsättning är att engagera personal och anhöriga att känna att
projektet ger mycket till de boende därför hålls fortbildning för personal.

Inom projektet ges en ledarskapsutbildning i 4 steg till de boende som
vill. Ledarksapsutbildningen har gjort att de boende fått ett ökat
självförtroende och gjort det möjligt för dem att hålla i studiecirklar.
Abbe berättar att han förut var en person som brukade dra sig för att
synas och stå inför folk och prata men att han genom
ledarskapsutbildningen utvecklats så att han känner sig mer
komfortabel med det.

Jenny berättar att en stor del av projektet kan användas för att öka
brukarinflytandet och brukardelaktigheten inom verksamheten eftersom
man frågar de boende vad de vill göra. Därigenom har många studie
cirklar startats , många aktiviteter har hållits och man har startat en
fritidsgård för målgruppen på onsdagar.

Jenny framför att ett problem de sett under projektets gång är att det
saknas bilar/bussar och chaufförer för att skjutsa de boende till
aktiviteter främst på kvällstid .

Socialutskottet tackar för informationen.
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Redovisning av resu ltatet i Öppna jämförelser för Nora kom
mun inom vård och äldreomsorg 2016

Fredrik Bergström, socialchef, redogör för ärendet. Fredrik visar
diagram där Nora kommuns resultat jämförs med de andra
kommunerna i Örebro län samt med genomsnittet för riket.

Resultatet är uppdelat på hemtjänst och äldreboende. Resultatet
bygger dels på brukarundersökning där de äldre fått svara på frågor om
exempelvis bemötande, inflytande och mat samt dels på uppgifter om
exempelvis antal personal som en brukare träffar under en 14 dagars
period.

Inom flera områden ligger Nora över rikssnittet och i toppen jämfört
med de andra kommunerna i Örebro län. Det handlar om exempelvis
bemötande och riksförebyggandeåtgärder.

Inom ett par områden ligger Nora på en lägre nivå än riket och även lite
lägre än andra kommuner i länet. Det handlar om exempelvis
delaktighet och känslan av ensamhet.

Socialchefen säger att det finns en del att jobba med inom främst
delaktighet och aktiviteter. Han säger att det kan göras genom att jobba
med genomförandeplaner och med Individens behov i centrum (IBIC)
där man ser till individens vilja och behov.

Socialutskottet tackar för informationen.
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-vikariesituationen
Fredrik Bergström redogör för hur vikariesituationen ser ut inom respektive
enhet inom den sociala området exempelvis hemtjänsten,
integrationsenheten och funktionsstöd.

I nuläget ser det ut som att samtliga enheter har löst vikarier inför
sommaren eller är på god väg att lösa situationen. På längre sikt skiljer det
sig mer och det finns enheter som upplever att det är svårt att rekrytera
vikarier. Det används inom några enheter vikarier som skulle motsvara ca 8
årsarbetande heltider.

Socialchef berättar att han tittar på den långsiktiga försörjningen av
personal och däri finns bland annat grundbemanningen, fördelningsnycklar
och vikariesituationen. Han säger att det finns olika verktyg som kan väljas
för att få till en bättre situation som får olika konsekvenser. Ett exempel på
alternativ skulle kunna vara att öka grundbemanningen och att anställa
personal med flexibe l arbetstid som nyttjas när man har vikariebehov.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Kommunstyrelsen har antagit en modell för kontakt mellan politikerna i
socialutskottet och verksamhet inom välfärd område omsorg . Varje politiker
är kopplade som kontaktpol itiker till de enheter som utskottet närmast
ansvarar för. Kontaktpolitikerna kan göra kontinuerliga verksamhetsbesök
hos den enhet som politikern är kopplad till.

Här redovisar närvarande politiker vilken kontakt de haft med den enhet
hen är kopplas till som kontaktpolitiker.

John SundelI (KO) har varit på boråd på Tullbackagården. Brukarna svara
på frågor om vad de tyckte var bra och vad de tyckte var mindre bra. Maten
fick bra betyg. Dessutom gjordes en rundvandring på utegården.

Tom Rymoen (M) har varit i kontakt med både Lars Gunnar Persson och
Caroline Wiberg om drogsituationen i Nora. De pratade om att situationen
är ohållbar med tanke på att det säljs narkotika öppet på gatan.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Protokollsutdrag till



NORA
KOMMUN

N ä rv a r o - o c h o m r ö s t n i n g s I i s t a
SOCIALUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE 201

Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S Margaretha Eriksson 1

S Kent Nilsson 1

S Per Andreasson

V David Stansvik 1

M Håkan Kangert

KO John SundelI 1

LPo P~-MariaJohansson 1

Ersättare

S Eleonor I<arlsson 1

S Ulla Bergström §§17-19

V Eva Haldert

M Tom Rvmoen 1

Antal:


