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Information kartläggning av individ- och familjeomsorgen
barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd av Ensolution

AB
Ensolution har gjort en genomlysning inom Individ- och
familjeomsorgens barn och ungdomsenhet samt ekonomiskt bistånd.
Syftet är att ge vägledning och ett underlag i det fortsatta arbetet med
att styra resurserna rätt utifrån de behov som finns. Fokusområden har
bland annat varit arbetssätt/utredningsmetodik i
myndighetshandläggningen, externa placeringar på institution och
långvarigt ekonomiskt bistånd främst hos unga vuxna.
När det gäller utredringsmetodik ligger kostnaden på en högre nivå än
jämförbara kommuner. Nora har långa utredningstider. I ett kortsiktigt
perspektiv kan en tillfällig resurstillsättning behöva göras för att
möjliggöra att komma ikapp med utredningsarbetet men
personalresurserna är i linje med jämförbara kommuner som har
lyckats göra utredningar till en lägre kostnad. I ett längre perspektiv blir
slutsatserna att se över rutiner och stöd till handläggare att hitta en
rimlig omfattning av utredningarna. Vägledningen är också att se över
möjligheten att rekrytera egna familjehem och möjligheten att
kontraktera jourfamiljehem som kan användas för jourplaceringar över
tid.
Nora kommun har längre placeringstider på externa institutioner än
jämförbara kommuner. Slutsatsen är att man behöver arbeta med att
ha fokus på att vårdplanen följs upp för att den placerade ska utvecklas
i sin situation och att arbeta med familjen på hemmaplan för att ge
förutsättningar att få hem den placerade eller arbeta för att kunna
placera i familjehem. Vägledningen är att fokus kan ligga på att minska
antalet dagar på externa institutioner.
Nora kommun har i jämförelse med andra kommuner många hushåll
med unga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd och under en längre
period. Det framgår att det finns en otydlighet för vilken roll
socialsekreteraren ska ha i stöttningen till den enskilde gällande att
komma i egenförsörjning. Det är otydligt i om/när insats/uppdrag ska
ligga kvar på socialtjänstens socialsekreterare eller flyttas till
exempelvis arbetsförmedlingen eller AME att stötta den enskilde.
Vägledning är att göra riktade insatser för unga vuxna och hushåll med
långvarigt ekonomiskt bistånd samt eventuellt införande av e-tjänst för
ansökan av ekonomiskt bistånd för att frigöra resurser inom
socialtjänsten.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Avrapportering från NoraFör
Folkhälsostrateg presenterar NoraFörs syfte och sammansättning samt
gör en avrapportering av planering inför sommaren , hur det blev under
sommaren samt nuläget vid skolstart.
NoraFör består av representanter från Karlsängskolan, Individ- och
familjeomsorgen, Fältgruppen socialtjänsten, ungdomspolisen, Hjernet,
fritidsgården , folkhälsoteamet och samhällsbyggnad bergslagen. Det
övergripande syftet och målet är ett tryggare Nora för samtliga och att
minska problembeteendet i gruppen ungdomar och unga vuxna.
Sammanfattningsvis uttrycker NoraFörs verksamheter oro kring alkohol
bland unga, droger och en liberal inställning till droger bland unga,
föräldrar som inte sätter gränser eller tar sitt föräldraansvar, ungas syn
på sex och samtycke samt att det sker övergrepp bland unga som
ibland filmas och läggs ut på bland annat sociala medier. NoraFör ska
hålla i ett informationsmöte den 24 november kring drogsituationen
bland unga i Nora för vårdnadshavare.
I det kommande arbetet i NoraFör för år 2022 kommer nätet (övergrepp
och sociala medier), psykisk hälsa, ANDTS (alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel om pengar), våld inom ungas relationer och jämställdhet
vara prioriterade områden.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Socialchefen informerar
-månadsrapport
Månadsrapport delas ut på mötet för de olika verksamhetsdelarna inom
omsorgen.
-bemanning och rekrytering inom äldreomsorgen
Sjuksköterskeyrket är ett bristyrke, vilket innebär en utmaning i att
rekrytera, inskola och behålla de som rekryterats.
Av omsorgens ca 20 sjuksköterskor har fem slutat med
egenuppsägning under år 2021. Verksamheten har lyckats rekrytera
fem nyanställda sjuksköterskor som ersätter dessa. Två sjuksköterskor
vidareutbildar sig och där har verksamheten inte lyckats rekrytera två
nyanställda. Det saknas även tre avbytartjänster.
Bemanningssjuksköterskor har även tagits in nu för att kunna
genomföra vaccinering dos 3 för brukarna inom äldreomsorg och
funktionsstöd.
Äldreomsorgen har ca 220 anställda undersköterskor och vårdbiträden.
Verksamheten arbetar med att utbilda redan anställda utan utbildning
till undersköterskor. Under utbildningen arbetar personen 50 % och
studerar 50 % .
En konsekvens av arbetet med heltidsresan, där verksamheten erbjudit
medarbetare att gå upp i arbetstid, har inneburit att färre timavlönade
har använts.
Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Socialutskottet

Su § 41

Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-09

52

dnr KS2021-439

Information från kontaktpolitiker
Inget att rapportera.
Socialutskottet tackar för informationen.
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