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Utdragsbestyrkande

Revidering av riktlinje r fö r ekonomiskt bistånd

Arbetet med ekonomiskt bistånd styrs främst av socialtjänstlagen med
tillhörande förordningar men också av rättspra xis samt av kommunala
riktlinjer.

De kommunala riktlinjerna är ett dokument som ses över kontinuerligt
och vid behov revideras.

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i arbetet
med en rättssäker utredning och behovsbedömning. Det är viktigt att
poängtera att riktlinjerna inte innebär någon inskränkning i den
enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan. Varje beslut
ska vara baserat på den enskilda individens behov.

I aktuell revidering har en del justeringar gjorts utifrån socialstyrelsens
handbok för Ekonomiskt bistånd. Vidare har en del ändringar gjorts av
språklig karaktär, mindre stavfel och felaktigheter har även rättats till.
Det mesta av förändringarna är förtydliganden främst för att underlätta
handläggningen för socialsekretarna i det vardag liga arbetet och för att
få en rättsäker handläggning.

Socialutskottet fö reslår kommunstyrelsen besluta

att anta de reviderade riktlinjerna för ekonom iskt bistånd

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Revidering av riktlinjer för vuxna med
missbrukIberoendeproblematik

Riktlinjerna ska tillämpas vid handläggningen av ärenden inom
kommunens verksamhet för vuxna med missbruk och
beroendeprob lematik.

Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i socialtjänstlagen (SoL) samt lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Riktlinjerna styrs även av de
nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården och
rättspraxis.

Riktlinjernas syfte är att verka vägledande i socialtjänstens arbete med
målgruppen samt att ge en övergripande allmän information om hur
arbetet bedrivs.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta de reviderade riktlinjerna för vuxna med missbruk/beroende
problematik.

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Första rapporten om arbetet med handlingsplan utif rån
Sveriges kommuner och landsti ngs (SKL)
rekommendationer om kvali tet på natten

Kommunstyrelsen i Nora kommun antog 2017-09-13 § 102/2017 SKLs
rekommendationer om att stärka utveckling och kvalitet på särksi lda
boenden för äldre nattetid. Rekomme ndationen innehåller fyra delar;
koll på natten, planera utifrån individens behov, strategi för ny teknik
och ledarskap.

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att socialchef ska ge en första
redovisning om arbetet med att ta fram handnligsplan på socia lutskottet
den 7 november.

Socialchef Fredrik Bergström berättar att arbetet pågår utifrån de fyra
delarna i rekommendationen. Arbetet har ett "bottom up"-perspektiv.
Goda ideer förvä ntas komma komma in kontinuerligt under arbetets
gång och ideerna genomför direkt eller läggs in i handlingsplanen för
att genomföras senare. Handlingsplanen kommer byggas på succisivt
av de goda ideer som inkommer.

Under informat ionensp unkten diskuteras att bryta ned
kommunfullmäktiges beslutade mål till mål för verksamhetsområde
omsorg välfärd och att de nedbrutna målen borde tas fram i samråd
med politiken.

Under informationen diskuteras även att se över möjligheten att kräva
registerutdrag när personal anställs inom äldreomsorgen i Nora
kommun.

Diskussionerna om att bryta ned målen och att kräva registerutdrag
utmynnar i att frågorna tas upp igen i socialutskottet under våren 2018.

Soc ialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Information om planering av framtiden för HVB Martingården

Fredrik Bergström,socialchef, redogör för ärendet.

HVB Mart ingården är ett boende för ensamkommande flyktingbarn och
består av två module r som kommunen hyr. Hyresavtalet går ut 2019.
Det finns kapacitet för ungefär 29 plater på HVB-hemmet och i nuläget
bor det ca 11 ensamkommande där.

Socialchefen berättar att det mest sannolika är att
behovet av att ha HVB-hem i Nora kommun kommer minska och det
kommer bli allt färre ensamkommande som bor på Martingården .
Minskningen av behovet av platser på HVB-hem kommer gå före att
avtalet går ut. Sannorlikt är det tomt på boende vid påsk 2018.

Socialchefen informerar att förhandlingar har pågått och kommer pågå
för att dra ned på personal på HVB Martingården.

Utifrån denna insikt finns alternativen; att göra något annat med
modulerna dvs ha annan verksamhet i modu lerna eller att avsluta
hyresavtalet i fört id. Socialchef berättar att frågan gått till företaget som
kommunen hyr modulera av om möjligheten att avsluta hyresavtalet i
förtid och om hur mycket det skulle kosta att avsluta avtalet i fört id.
Socialchefen har inte fått någon information om att kommunen fått svar
på frågan. Det finns möjl igheten att ha annan verksam het som
exempelvis stödboende för de ensamkommande som fått
uppehållstillstånd, fyllt 18 år och är redo för att ta nästa steg i för att bli
en självständig individ i samhället.

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

Information om rutiner kring att inte behöva dö ens am inom
omsorgen i Nora kommun

Fredrik Bergström, socialchef, redogör för ärendet.

Socialchefen berättar att Nora kommun jobbar utifrån att den som inte
vill dö ensam ska inte behöva dö ensam inom omsorgens verksam
heter i kommunen. Det inte finns något tvång att dö med sällskap . Man
får dö ensam om det är dennes önskan och vilja att dö ensam.

Det finns rutiner för att ta reda på den enskildes inställning till hur
denne vill lämna jordelivet och efterleva dennes vilja . När det återstår
palliativ vård ska primärvården ha så kallat brytpunktss amtal med den
enskilde där dennes önskningar om dödsögonblicket m.m inhämtas.
Om den enskilde vill dö med sällskap sätter den kommunala omsorgen
in vak antingen med personal eller anhöriga.

Socialchefen har i nuläget inte kunnat ta ut statistik från
palliativregistret med information om hur många som gått bort under
2017 inom omsorgen och huruvida dessa har dött med eller utan vak
samt hur många som önskat att få dö med sällskap eller utan sällskap.

Socia lutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker

Inget att rapportera .
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Säkerställa god kvalitet på äldreboendena i Nora kommun

Håkan Kangert (M) vill ha information om situationen på äldreboendena
i Nora kommun.

Individnämnden har skickat en anmälan enligt Lex Sarah till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån rapport och utredn ing
om missförhållanden i omsorgen på avde lning på ett av kommunens
äldreboenden. Det är utifrån denna anmälan av vikt att säkerställa att
Iikannde missförhållanden inte finns på fler avde lningar och att
brukarna på alla avde lningar får omvårdnad av god kvalitet.

Under ärendet diskuteras att det borde genomföras egenkontroll på alla
avde lningar på äldreboendena för att säkerstäl la att det inte råder
ornvårdnadsmissförhållanden och i förebyggande syste att det inte ska
ske liknan de omvårdnadsmissförhållanden i framtiden .

Det diskuteras också att socialchef vid varje sammanträde för
soc ialutskottet borde ge en verksamhetsrapport om vad som skett inom
verksamhetsområdet omsorg välfärd för att politikerna ska hållas infor
merade.

Diskussionerna utmyn nar i att socialchefen vid nästa sammanträde
med socia lutskottet ger en återrapport om detta.

Socialu tskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Informa tion från ar betet inom Nora För

John SundelI (KD) önskar information om arbetet inom Nora För.

Margaretha Eriksson (S), ordförande, berättar att NoraFör haft ett
dialogmöte som var bra. Eriksson föreslår att en rapport från arbetet
inom NoraFör tas upp på socialutskottets sammanträde i januari 2018.

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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