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Uppföljning angående s krivels e från anställd a inom individoch familjeomsorgen (IFO) barn och familj om
arbetsbelastning samt information om lokalerna på
Resursen
Eija Kilpala , IFO-chef, informerar att antalet orosanmälningar har
fördubblats sedan 2016 . Hittills under detta år har 399 orosanmälningar
inkommit och prognosen för 2019 är ca 500orosanmäln ingar. Detta är
ett stort antal orosanmälningar att hantera.
I dagsläget är situationen hanterba r tack vare att de är fullbemannade
och att sommaren var så pass lugn att verksamheten hann arbeta
ikapp. Om det blir ännu en ökning av orosanmälningar kan det dock bli
kris. IFO-ch efen vill hellre en organisation som kan hantera en kris än
en organisation i kris.
Det är enkelt att rekrytera både erfaren och nyutexaminerade
socialsekreterare till verksamheten nu till skillnad från för ett par år
sedan .
Personalens önskemål och IFO-chefens äskande om
resursförstärkning ligger fast till budgetprocessen.

Lokalerna på Resursen räcker inte till för verksamheten. Det akuta
behovet är dock på väg att lösas genom att två kontor kommer göras
tillgängliga för verksamheten . Önskvärt är att hela öppenvården kan
sitta samlat i en del av Resursen. För att detta ska ske krävs en
helhets lösning .
Soc ialuts kottet tackar för informationen
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Informati on arbetet med framtagandet av riktlinjer för
bistånds handläggning av SoL-insatser
Kommunstyrelsen beslutade 2018-1 0-24 § 133 att ge socialchefen i
uppdrag att revidera riktlinjerna för hemtjän st. Nuvarande riktlinjer är
från 2012 och är i behov att omarbetas för att möjliggöra en övergång
till Individens behov i centrum (IBIC), ICF begreppen , KSI , rambe slut
och välfärdsteknik.
Socialchefen informerar att det komm er bli många skillnader jämfört
med nuvarande riktlinjer. Dels efterso m nuvarande riktlinjer även
innehåller handläggningsrutiner och dels eftersom utgång punkten blir
IBIC och livsområdena inom ICF. Bedömningarna som
biståndshandläggarna gör kommer att utgå från ICF livsom råden och
därmed ett salugent förhåll ningssätt till brukare n.
Social chefen kommer tydliggöra i skrivelsen med förslag till beslut vad
det nya är i de reviderade riktlinjerna för att politiken ska kunna sätta
sig in i det.

Socia lutskottet tackar för informatione n.
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Information om Migration sverkets anvi sningstal för Nora
kommun år 20 20
Länsstyrelsen fördelar Migrationsverkets anvisningtal till komm unerna i
Örebro län. Först upprättar Länsstyrelsen ett förslag som kommunerna
får ha synpunkter på och sedan beslutar Länsstyrelsen om vilket antal
personer som tillde las varje kommun .
Socialchefen informerar att förs laget från Länsstyrelsen är att Nora
kommun tar emot 2 personer enligt bosättningslagen. Nora ska för
dessa ordna bostad och studier för att underlätta etablering.
Social chefen menar att 2 perso ner är en rimlig nivå för Nora att klara av
och kommunen har inga synpunkter på föres laget antal.
Länsstyrelsen kommer inom kort besluta om antalet och skicka till
kommunen .

Socialutskottet tackar för informationen.
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Information om arbetet att ta fram underlag för upphandling
av serviceinsatser
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-16 § 138 att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av
service insatser. Serviceinsatser, enligt socialtjänstlage n (SoL) 4: 1,
utförs idag av kommunens hemtjänst utifrån beslut av
biståndshandläggare.
Socia lchefen är involverad i arbetet med att ta fram om underl ag ska nu
tas fram för upphandling av serviceinsatser. Socialchefe n har uppfattat
ett antal utgångspunkter att ha med i arbetet exempel vis att
upphandlingen bör inriktas för sociala företag och att kontinuiteten för
brukaren inte ska försämras.
Socialchefen har tittat på vilka erfarenhete r av upphandling av
servicetjä nster som finns i andra kommuner. Det har framkommit att
det är viktigt att övert agande t och ansvarsrollerna mellan kom munen
och utföraren är tydlig.
Olika ställn ingstaganden behöver göras inför upphandling såsom vilka
insatser som ska beröra s, vilka krav som ställs samt vilken prismodell
som ska väljas. Socialchefen kommer välja ställn ingstaganden som tas
fram till ett förslag på underlag och återkommer till politiken
Socialchefen informerar att detta beräkna s vara färdiga för politiska
beslut under våren år 2020 .
Soc ialutskottet tackar för informationen.
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Information upp följnin g krin g arbetet med kvarteret Rose n
Det finns ett samverkansavtal mellan Nora kommun och Länsgårdar
om att bygga ett särskilt boende för äldre i kvarteret Rosen . Rosen
ligger vid vårdcentralen i centrala Nora.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en lokalprogramsplan som
beskriver kommunens intentioner och önskningar för innehållet i
byggnaden.
Det har tagits fram nyckeltal för antalet lägenheter antalet kvadratmeter
per lägenhet och antalet medarbetare som ska rymmas i byggnaden.
Det ska tillsättas en styrgr upp för framtagandet av lokalprogramsplan
och fem arbetsgr upper som tar fram underlag till styrg ruppen. De fem
arbetsgrupperna är uppdelade på professio nen, framtidens hyresgäst,
samverkan, stödprocesser och allmänna förutsättningar.
Pensionärsföreningar kommer att inbjudas att ingå i arbetsgruppen
framtidens hyresgäst.
Planeringen är att lokalprogramsplanen är färdig i febr uari.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Socia lchefe n informerar
-månadsrapport
Den ekonomiska prognosen för verksamhetsområdet ligger som
tidigare utan några större förändringar.
-digitalisering inom hemtjänsten
Ett flertal digitaliseringar har skett och är på gång inom hemtjänsten
bland annat mobilt kallelselarm , smarta läkemedelsskåp som påminner
när det är dags att ta dos och registrerar om dos tas eller ej, ytterligare
marknadsföra mobilt trygghetslarm med GPS, Digital signering av
delegeringsunderlaget, digital tillsyn, uppdatering av TES samt digital
nyckel istället för fysisk nyckel till brukarnas hem.
I och med detta kommer Nora kommun ikapp andra kommuner som
kommit längre i utvecklingen gällande digitalisering .
-Stöd boende
Verksamheten har gradvis trappats ned utifrån att det kommit allt färre
ensamkommande ungdomar till Sverige och Nora. I nuläget är två
personer i stödboendet men båda är på väg vidare och då behövs
ingen personal kopplat till boendet.
-Dalgården
Det finns funderingar på att göra om Dalgården till gruppbostad enligt
LSS med 4-6 lägenheter. Frågan om kostnad för att skapa gruppbostad
enligt LSS är ställd till Norabostäder. Om priset är rimligt kan ärendet
tas upp för politiskt beslut om att öppna ny verksamhet iDalgården.
Socialchefen återkommer i ärendet.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker
Nämndsekreterare har skickat ut en reviderad lista på kontakt mellan
polit iker och verksa mhet.
Inget att rapportera.
Socialutskottet tack ar för informationen.
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