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Beslutande

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt
icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Fredrik Bergström, socialchef
Maria V iduss, sekreterare
Susann Cederlund, folkhälsoutvecklare, §1
Liselott Moro , enhetschef hemtjänsten, §2
Stefan Nilsson, enhetschef hemtjänsten §2
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Rapport från fokusgruppsintervjuer arbetet med äldreplan
Susann Cederlund, folkhälsoutvecklare på folkhälsoteamet, redogör för
ärendet.
Nora kommun har valt att ta fram en äldreplan som innefattar mer än
enbart äldreomsorgen. Nora har valt att ha ett medborgarperspektiv
och att planen ska gälla personer över 65 år.
Inom arbetet med att ta fram äldreplan för Nora kommun har folkhälsoteamet bjudit in äldre att delta i fokusgruppsintervjuer. Totalt har 21 personer deltagit i 4 fokusgruppsintervjuer. Det som framkommit i
intervjuerna redovisar Cederlund på dagens sammanträde uppdelat på
sex olika områden ; hälsa, vård, boende, fritid, tillgängl ighet och
trygghet.
Exempel på synpunkter som framom är att äldre har ett eget ansvar för
sin hälsa men att man kan behöva en puff från andra för att ta det
ansvaret. Nora är en vacker, gammal stad som är svårt illgänglig för
personer med rullator eller rullstol. Men man vill samtidigt inte ändra för
mycket på det vackra. Många vill bo i sitt hem så länge som möjligt och
tycker det är synd att det inte finns fler boendealternativ såsom seniorboende och trygghetsboende. Det är viktigt med grönområden i närheten av boendena. Det finns ett stort utbud av kultur och
fritidsaktiviteter. Dock är det ett hinder att många av aktiviteterna är i
centrala Nora och man har svårt att ta sig in om man bor utanför centrala Nora .
Socialchefen informerade om att arbetet fortsätter med att ta fram
äldreplanen geno m att först identifiera vilka andra aktöre r som behöver
vara med i arbete t. Sedan ska kommunen tillsammans med dessa
andra aktörer se vad var och en kan bidra med för aktiviteter inom
äldreplanen. Dessutom är tanken att ta in fler äldres synpunkter.
Det finns i nuläget inget slutdatum då äldreplanen ska vara färd ig.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Redovisning av brukartidsmätning inom hemtjänsten
Stefan Nilsson och Liselott Moro, enhetschefer inom hemtjänsten,
redogör för ärendet.
Under oktobermånad 2016 genomfördes tidsmätningen av hur tiden
inom hemtjänsten används. Samma mätning gjordes även 2015.
Tiden är uppdelad i direkt brukartid såsom omvårdnad, indirekt brukartid såsom resor till brukaren och övrig tid såsom personalens APT. I en
jämförelse mellan 2016 och 2015 kan man se att den direkta brukartiden har ökat och den övriga tiden minskat när det gäller fördelningen
av personalens arbetst id. Hemtjänsten har arbetat med att bli än mer
effektiva för att öka den direkta brukartiden .
Nora ligger bra till när det kommer till antalet hemtjänstpersonal som
brukaren träffar. En brukare träffar i genomsnitt mellan 10 och 15
personal under en fjortondagarsperiod .
Det har skett en 30-procentig volymökning från år 2015 till år 2016. Det
beror på flera saker exempelvis utskrivningsklara patienter från sjukhusen som behöver stöd i hemmet. Den är därför hårt tryck på hemtjäns tens personal. Det har varit tufft att hantera för hemtjänsten . En kostnad motsvarande ungefär 15 heltidstjänster har lagts på vikarier. I medarbetarenkäten syns det att personalen känner stress över situationen.
Samtidigt har det varit och är svårt att rekrytera både till fasta tjänste r
och vikarier.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Information om Sveriges kommuner och landstings (SKL)
rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid
Socialchef Fredrik Bergström redogör för ärendet. Han kopplar ihop
detta ärende med de två inspektionerna som Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) just nu genomför i Nora.
IVOs inspektion går ut på att ta reda på hur Nora kommun säkerställer
att bemanningen nattetid på Tullbacka gården och Hagby Ängar är sådan att de boendes individuella behov tillgodoses. Socialchefen och
utvecklingsstrateg arbetar just nu med att sammanställa en redovisning
av de åtgärder som kommunen gjort för att säkerställa kvaliteten nattetid. Redovisningen kommer skickas till IVO . Socialutskottet ska få del
av redovisningen när den är inskickad och klar.
Socialchefen berättar att SKL vill att kommunerna beslutar att anta
SKLs rekommendation. SKL kommer då att bidra med visst stöd under
år 2017 såsom exempelvis att sprida goda exempel. För att svara upp
till den rekommendation som SKL har behöver en kommun ha koll på
läget , planera utifrån individuella behov , ha strateg i att utveckla digitalisering (såsom digital tillsyn) och att ha ledarskap även på natten (dvs
ha tillgång till chef).
Socialutskottet tackar för informationen.
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Socialchefen informerar
•

Presentation av nya socialchefen Fredrik Bergström
Fredrik Bergström berättar att han innan han fick anställning som
socialchef i Nora har arbetat 14 år i Örebro kommun . I Örebro arbetade han med att utveckla vård- och omsorgsboendena. Han är undersköterska i botten och har en personalvetarexamen.

•

Information från länsstyrelsen om mäns våld mot kvinnor
Ett brev inkom från länsstyrelsens samordnaren mot mäns våld mot
kvinnor. Samordnaren information om hur långt man kommit i arbetet, om det fortsatta arbetet som ska göras tillsammans i länet och
uppmanar till att komma med förslag på ytterligare områden som är
viktiga för utveckling. Socialche fen informerar om att Nora har antagit en handlingsplan mot våld i nära relationer. Denna handlingsplan
behöver dock uppdateras med aktivitetsplan för äldreomsorgen och
funktionsstöd. Det är viktigt för att personal ska få verktygen att
kunna upptäcka våld i nära relationer och veta på vilket sätt de kan
agera vid misstanke om våld. Utifrån länsstyrelsens brev ska Nora
ta ett större ansvar och fortsätta att bidra i arbetet mot våld i nära
relationer.

•

Information om verksamhetsplan 2017
Socialchefen informerar att utifrån de mål som kommunfullmäktige
beslutat för Nora kommun har verksamhetsområde omsorg brutit
ned målen till aktiviteter. Socialchefen har för avsikt att redovisa hur
det går med aktiviteterna till Socialutskottet under året.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker
Inget att rapporte ra.
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Närvarande Närvarande
Beslutande

Omröstningar

Ej
beslutande
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Ledamöter
Ja
S

Margaretha Eriksson

1
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Kent Nilsson

1
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Per Andreasson

V

David Stansvik

§§2-5
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Håkan Kangert

1

KO

John SundelI

1

LPo

Pia-Ma ria Johansson

1

Ersättare

S

Eleonor Karlsson

S

Ulla Beraström

V

Eva Haldert

M

Tom Rvmoen
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