
NORA KOMMUN 

Socialutskottet 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under

skrifter 

Organ 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-09-28 

Hagby Ängar, 2021-09-28, klockan 13.00-16.20 

enligt bifogad närvarolista. 

Fredrik Bergström, socialchef 
Maria Viduss, sekreterare 
Christian Kokvik, skolchef§ 26 
Eva-Karin Olsson Källqvist, biträdande rektor § 26 

Ursula Steffensen (S) 

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

Socialutskottet 

2021-09-28 

ao2., - 1O - 0S-
Datum för 
anslags nedtagande 

s kansli, Tingshuset 

Tom Rymoen, ordförande 

Sida 

34 

Paragrafer 26-31 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR SOCIALUTSKOTTETS PROTOKOLL 2021 -09-28 

Ärende Paragraf Sidnr 

Information om den sociala situationen på Karlsängskolan 26 35 

Förslag fortsatt process upphandling av servicetjänster 27 36 

Information om budgetförutsättningar inom 28 37 
verksamhetsområde välfärd omsorg 

Information rapport nuläget för Nära vård-arbetet 29 38 

Socialchefen informerar 30 39 

Information angående kontaktpolitiker 31 40 



NORA KOMMUN 

Socialutskottet 

sign 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-09-28 35 

Su § 26 dnr KS2021-440 

Information om den sociala situationen på Karlsängskolan 

Den sociala situationen går över tid upp och ned på skolan. Det har 
varit ett lugnt och stabilt läge under en länge period men nu har det 
blivit stökigare på Karlsängskolan. Vid tidigare perioder som det varit 
stökigare har det handlat om att elever i årskurs 8 och 9, men nu är det 
elever i årskurs 7 som är stökiga. Det är flera elever som nu kommit 
upp i årskurs 7 som inte är skolvana. Det verkar som att de inte fått lära 
sig skillnaden mellan rast och lektion. Det förekommer normbrytande 
beteenden såsom exempelvis narkotika och kränkande behandlingar 
av andra. I de fall det behövs så görs orosanmälningar från skolan till 
socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar med orosanmälningar som 
inkommer enligt fastlagda rutiner. 

Inför terminsstart genomfördes fler överlämningssamtal från årskurs 6 
till årskurs 7 och det fanns indikationer på att det skulle bli ett 
utmanande läsår. Skolledningen har vidtagit åtgärder för att möta detta 
exempelvis att sätta in extra resurspersoner och anställt 
specialpedagog. Det finns ytterligare planer på åtgärder både på 
gruppnivå och individuell nivå. Detta kommer att ta tid men 
skolledningen är övertygad om att det ska bli ordning. Fältarna har 
också under förra läsåret haft kännedom om att det förekommer 
problem i årskurs 6. Fältarna har arbetat med årskurs 6 på skolorna 
bland annat genom att starta samtalsgrupper uppdelat i tjejgrupper och 
killgrupper. 

I ett längre perspektiv har ett antal projekt startat för att i ett tidigt skede 
komma in i barnens liv och förebygga att normbrytande beteenden 
uppkommer. Ett av projekten utgår från Skottlandsmodellen och ett 
projekt kallas en väg in. Det är också viktigt att alla grundskolor i 
kommunen arbetar på ett likartat sätt kring exempelvis sex och 
samlevnadsutbildning till eleverna och tydlighet i strukturen hur en 
skoldag fungerar. 

Socialutskottet tackar för informationen. 
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Su § 27 dnr KS2019-398 

Förslag fortsatt process upphandling av servicetjänster 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

Protokollsutdrag till 
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Su § 28 dnr KS2021-186 

Information om budgetförutsättningar inom 
verksamhetsområde välfärd omsorg 

Socialchefen redogör för budgetförutsättningar inom 
verksamhetsområde välfärd omsorg. 

Socialutskottet tackar för informationen. 
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Su § 29 dnr KS2017-367 

Information rapport nuläget för Nära vård-arbetet 

Regeringen och Sveriges kommuner och Regioner, SKR, har ingått en 
överenskommelse för att under 2021 stödja utvecklingen av hälso- och 
sjukvården med särskild inriktning på den nära vården. 

Nuläget i processen är att varje Region tar fram en gemensam målbild 
tillsammans med kommunerna i länet. Det har genomförts tre 
seminarietillfällen med politiker och tjänstemän från kommunerna i 
Örebro län och Region Örebro län. Ett av fokusområdena är att hitta 
bra samverkan kring barn och unga mellan huvudmännen. 

Nora kommun har anställt en processledare för kommunens arbete 
med anpassning till Nära vård. I nuläget gör processledaren bland 
annat en inventering för att se vad som idag görs inom Nära vård. 
Processledaren ska sedan göra en utredning där nuläge, önskat läge 
och åtgärder för att nå önskat läge redovisas och utmynnar i förslag till 
aktivitetsplan för att uppnå detta. 

Socialutskottet tackar för informationen. 
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Su § 30 dnr KS2021-044 

Socialchefen informerar 

- Månadsrapport 
En månadsrapport delas ut på mötet som exempelvis visar sjuktal 
och ekonomiska aspekter. 

- organisationsförändring inom hemtjänsten 
Hemtjänsten i Nora Kommun har det senaste året redovisat ett 
ekonomiskt underskott, inte nått målen vad avser kontinuitet och 
uppvisar skillnader i brukarkvalitet mellan grupperna samt har 
högre sjukskrivning än annan vård- och omsorgsverksamhet i Nora. 
De två enhetscheferna för hemtjänsten har ett stort ansvarsspann 
vad avser antalet medarbetare och fragmentiserad verksamhet. 

Dessa två faktorer, når inte målen och underdimensionerad 
ledning, har föranlett arbetsgivaren att se över organisation, roller 
och ansvarsområden. Resultatet av översynen är ett förslag om ny 
organisering för hemtjänsten, avvecklande av rollen gruppledare 
och inrättande av rollen verksamhetsstödjare samt utökning av 
ledningsförmågan med en enhetschef. Vidare så avser 
arbetsgivaren att tydliggöra ansvaret för rollen kontaktperson och 
för grupperingen "undergrupp". 

Socialutskottet tackar för informationen. 
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Su § 31 dnr KS2021-439 

Information angående kontaktpolitiker 

Under coronapandemin har det varit svårt för politikerna att genomföra 
studiebesök inom verksamheterna på grund av restriktioner. Därmed 
har den stående punkten om information från kontaktpolitiker pausats 
på socialutskottets dagordning. Men nu när restriktionerna hävs kan 
punkten tas upp igen på dagordningen och politikerna har större 
möjlighet att genomföra studiebesök i verksamheterna. 

Det har dock skett ett par förändringar både i form av nya enhetschefer 
och nya politiker i utskottet sedan restriktionerna infördes. 
Nämndsekreteraren kommer uppdatera listan för kontaktpolitiker och 
skicka ut den till kontaktpolitiker och tjänstemän. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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