SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Socialutskottet

Sammantrådesdatum

Sida

2019-10-01

42

Plats och lid

Nostrarummet i Tingshuset, 2019-10-01, klockan 13.00-16.05

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Fredrik Bergström, socialchef
Joakim Franke, socionomstudent
Annalena Nilsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) § 32
Sofia Pettersson, contro ller § 37
Maria Viduss, sekretera re

Utses att justera

Ursula Steffensen (S)

Justeringens
plats och lid
Under-

skrifter

Sekreterare

Ordförande

Paragrafer

..

~~5·L.. ·=············ ································...

Justerande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialu tskottet

Sammanträdesdalurn

2019-10-01

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

2 () (Q - 10 -

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

inistration, Tings huset
~~~~

.

25'

32-38

INNEHALLSFÖRTEC KNING FÖR SOCIAL UTSKOTTETS PROTOKOLL 2019-1 0-01

Ärende

Paragraf

Sidnr

Rapport samma nställning avvikelser inom omsorgen
första halvåret 2019

32

43

Förslag principbes lut överlåta möbler till de boende

33

44

Förslag uppdrag upphandling (LOU) av servicetjänster

34

46

Förslag resursfördelningsmodell hemtjänst

35

47

Förslag resursfördeln ingsmodell särskilt boende för äldre

36

48

Socialchefen informerar

37

49

Eventuell rapport från kontaktpolitiker socialutskottet 2019

38

50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Socialutskottet

Su § 32

Sammanlrädesdatum

Sida

2019-10-0 1

43

dm KS2019-1 19

Rapport sammanställning avvikelser inom omsorgen första
halvåret 2019
Avvikelser är hände lser som innebär att något avvikit från hur det ska
eller borde vara . En systematisk avvike lsehan tering är en viktig
komponent i ledningssystem för kvalitet.
Medicinskt ansvar ig sjuksköterska (MAS) har sammanstä llt avvikelse r
inom äldreomsorgen och funktionsstöd för halvåret 2019.
Det har förekommit totalt 720 avvikelser varav 463 är fallavvike lser och
257 är HSL-avvikelser (hälso- och sjukvå rdslagen) under första
halvåret 2019 .

Socialutskottet föres lår kommu nstyre lsen besluta
att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorge n
oc h funktionsstöd för första halvåret 2019
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Förslag principbes lut överlåta möbler till de boende
Ensam kommande barn är på många sätt precis som alla andra barn i
landet men samtidigt har de många gånger särskilda behov som är
viktiga att uppmärksamma.
Det finns också områden där det uppstår frågor kring vad som gäller
och vem som har ansvar för vad i arbetet kring barnen och
ungdomarna. Det är många aktörer inblandade på olika sätt när ett
ensa mkom mande barn kommer till Sverige.
De lägenheter som stödboendet har till sitt förfogande är möble rade för
att kommunens ensam komma nde ungdomar från tidigare HVB elle r
familjehem ska kunna flytta in i. När de ensamkommande ungdomarna
har uppnått den sjä lvständ igheten som behövs flyttar de till eget
boe nde med eget kont rakt. Då komme r det upp frågan från de
ensa mkommande ungdomarna om de får behålla de möble r som de
brukat under deras vistelse på stödboe ndet.
Integ rationse nheten kommer att ha en stor mängd möbler som blir kvar
när de ensamkommande ungdomarna flyttar till egna lägenheter. I
dagsläget får de ensamkommande ungdomarna låna möblerna av
kommunen. De ensamkommande ungdomarna som fått
uppehållstillstånd kan inom 2 år ansöka om hemut rustningslån via
CSN. Har det gått mer än 2 år då kan de ansöka om ekonom iskt
bistånd till hemutrustning. Integrationsenheten kan inte sälja de möbler
som ungdomarna lånar, dels på grund av att det är kommunens
egendom samt att det finns inga beslut om/att det går att sälja dem .
Dels på grund av likställighetsprincipen , då det finns ungdomar som
tidigare har flyttat till eget boende och fått ta CSN-Iån och inte haft
möjligheten att få eller köpa begagnade möbler av kommunen.
I dagsläget finns tiotals lägenheter som ungdomarna hyr av kommunen
i andrahand och de lägenheterna är fullt möblerade. I de fallen
ungdomen tagit över kontraktet (förstah andskontrakt) har de fått
behålla möblerna i lägenheten som lån.
Eftersom det kommer att bli en stor mängd möbler som blir svåra att
avyttra alternativt måste slängas så behöver integrationsenheten få ett
principbes lut kring vad som ska hända med möblerna.

Under behandling av ärendet diskuterar utskottet och enas om att det
inför komm unstyre lsens sammanträde tas fram en komplettera nde
skrivning som tydliggör vilken typ av möbler det handlar om och en
värde ring av möb lerna .
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Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att överlåta möblerna till de ensam kommande ungdomarna
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Förs lag uppdrag up ph andling (LOU) av se rvicetjänster
Serviceinsatser utförs idag av Nora kommuns hemtjänst utifrån beslut
av biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4:1. Insatserna
omfattas av städning, tvätt- och klädvård, inköp samt matdistribution.
Kostnaden för utförande aven herntjänstlimme kosta r i medeltal 625 kr
(2019). Matdistributionen är en aktivitet som styr stor del av
planeringen inom hemtjänsten och är resurskrävande under denna tid.
Genom att låta annan utfö rare utföra dessa insatser kan tid och
resurser frigöras från hemtjänsten samtidigt som resursen
Undersköterska används till vård- och omsorgsuppgifter i högre grad.
En upphand ling bör göras där deltagandet reserveras till utförare vars
främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med
funktionsnedsättning och missgy nnade personer, enligt 4 kap 18 §
LOU.
Soc ialuts kottet f ör es lå r kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för upphandling
av serviceinsatse r
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Förslag resursfördeln ing smodell hemtjänst
Hemtjänsten är beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 4:1.
Insatserna omfatta r exempelvis personlig omvårdnad , insatser av
servicekaraktär såsom städ, tvätt, inköp samt matdistribution. Utöver
detta utförs även delegerade och instruerade uppgifte r utifrån Hälsooch sjukvårdslagen (HSL).
Idag fördela s resurserna till hemtjänsten utifrån ett traditionellt anslag.
Det finns utifrån hemtjänstens föränderliga verksamhet behov av att
införa en resursfördelningsmodel l.
Det finns olika sätt att utforma en resursfördelningsmodell exempelvis
görs fördelningen utifrån utförd tid, beviljad tid eller planerad tid.
Resursfördelningsmodellen för hemtjänsten inom Nora kommun
föreslås utformas utifrån planerad tid. Ersättningen ska vara på den
nivån att hemtjänsten planerar för en nyttjan degrad om 65 procent
planerad tid. Ersättningsnivån per planerad timma uppgå r 2020 till 486
kronor per planerad timma.
Effekten aven resursfördelningsmodell som ger hemtjänsten en
ersättning på nivån 65 % planerad brukart id innebär ett krav på
effektivisering om ca 3,5 årsarbetare vilket motsvarar underskottet
2019.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta modellen för resursfördelning av omvårdnadspersonalresurser i
hemtjänsten
att fastställa 2020 års ersättningsnivå till 486 kr
att ge socialc hefe n i uppdrag att utveckla resursfördelni ngsmodellen att
även omfatta andra kostnad sslag som påverkas brukarnas behov
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Förslag resursfördelningsmo dell särskilt boende för äldre
Nora kommun har högre personaltäthet per plats på särskilt boende för
äldre än andra j ämförbara kommuner samt högre än snittättheten i
Örebro Län. Detta innebär att personalkostnaderna per plats förde lat
på invånare är högre än jämförbara komm une r.
Resursfördeln ingsmodellen fö r särs kilt boend e för äldre föreslås bygga
på mål gruppens behov med differentiering me llan vanligt särskilt
boende och demensboende.
Vid införande av resursfö rde lningsmodell enl igt denna modell fördelas
omvå rdnadspersonal dag/kväll en ligt detta: Totalt anta l platser 147 ,
totalt omvårdnadsplatser dag 101,34, omvå rdnadsplatser dag per plats
0,69 . Differens av resur ser är -3,27. Efte r införandet kommer Noras
genom snitt att vara 0,69 årsarbetare per plats.
Färre tilldelade res urser till SÄ BO innebär färre medarbetare i
omsorge n. Konsekvenserna av det är att befintliga arbetsmetoder
måste ses över så att tid för brukaren och aktivite ter kring denne i
största mån kan lämnas opåverkade. Dock kommer detta inte att kunna
göras till fu llo på Tu llbac kagården som lämnar ifrån sig resurser dels till
Hagby ängar dels till effe ktiviseringskravet. För bru karna på Hagby
ängar innebär det ett tills kott på resurstid.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta modellen för resursf ördeln ing av omvårdnadspersonalresu rser
på SÄBO
att ge socialchefen i uppdrag att utveckla resursfördel nings model len att
även om fatta andra kostnadsslag som påverkas beroende på må lgrupp
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So c ia lc h e fen informerar
-månadsrapport
-verksamhetsrapport
-delårsrapport från verksamheten
Fredrik Bergström , socialchef, och Sofia Pettersson, controller, föredra r
månadsrapport , verksam hetsrapport och delårsrapport.
Socialchefen informerar om ett antal viktiga händelser inom
verksamhetsområdet exempe lvis uppstart för införande t av
Noramodellen fö r arbete, avveckling av stödboende , påbörjat projektet
Heltidsresan 2.0, äldreboendet Hagby Ängar har påbörjat
Stjärnmärkni ngen, genomfört utbildning i Individens behov i centrum
(IBIC) i hemtjänsten , påbörjat projekt e-ansökan ekonomiskt bistånd
och uppstart av familjesamverka nsteamet i norra länsdelen.
Verksamheten testar teknik som ett sätt att effektivisera samt inför
teknisk och digitala trygg hetsskapa ndetjänster. Det har sedan tidigare
införts digital signe ring som lett till att färre avvikelser sker för utebliven
dos.
Ekonomiutfallet för delår 2 visar på underskott och även prognosen för
helår 2019 visar på underskott. Underskottet beror på ökade behov .
Prognosen för helår visar på underskott inom samtliga verksamheter
inom omsorg förutom integrationsenheten som visar på överskott.
Prognos för Hemtj änsten är 500 000 kronor över budget, särskiit
boende 700 000 kronor över budget, funkt ionsstöd 2 550 000 över
budget, Individ- och familjeomsorgen 4 600 000 över budget medan
integrationsenheten visar 300 000 under budget.
Socialchefen redovisar resultat av brukarundersökning 2019 i
jämförelse med tidigare års resultat. Resuitatet visar en försämring av
brukarnas nöjdhet jämfört med resultatet 20 18 inom flera områden men
samtidigt är de allra flesta nöjda med vården . Undersökn ingen av hur
många hemtjänstperson som en brukare träffar under en 14
dagarsperiod har ökat från ca 16,5 till ca 19 olika hemtjänstpersonal.
Socialchefe n visar den ekonomiska uppföljningen av externa
placeringar.
Soc ialuts kottet tackar för informationen
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Eve nt ue ll rap po rt frå n kon taktpoli tike r
Tom Rymoen (M) har haft kontakt med enhets chef inom hemtjänsten
för att få en bild av hur situationen inom hemtjänsten skulle kunna
påverkas om serviceinsatser istället upphandlas och utförs av annan
utförare.
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