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Godkännande av dagordning
Dagordning har skickats till ledamöter och ersättare med kalle lsen .
Ordförande anmäler en övrig fråga nämligen möjlighet att ha
socialutskottets sammanträden på verksamheterna inom social omsorg
några gånger per år.
Håkan Kangert (M) anmäler en övrig fråga nämligen visselblåsare inom
kommunen .

Socialuts kottet beslutar
att godkänna dagordningen med tillägg att i övriga frågor diskutet a
sammanträden på verksamhet och vissel blåsare inom kommunen.
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Presentation av ordförande
Ärendet stryks .
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Information om avvikelser enligt Socialtjänstlagen (SoL),
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, redovisar ärendet.
Utvecklingsstrategen förklarar hur processen ser ut det vill säga från
inrapportering av awikelsen till att åtgärdsplan upprättas. Personalen
skriver in awikelsen i journalsystemet Viva, awikelsen klassas utifrån
hur allvarlig awikelsen är och en åtgärdsplan upprättas för att förhindra
att awikelsen sker igen. Om awikelsen är mycket allvarlig genomförs
en utredning som kan utmynna i en lex Sarah-anmälan. Awikelserna
fördelas på SoL, LSS eller HSL samt vilken enhet som awikelsen
inträffat.
Utvecklingsstrategen förklarar också processen för rapportering av
missförhållanden enligt Lex Sarah. Under 2017 gjordes 15 rapporter
om missförhållanden varav 8 anmäldes av Individnämnden till
inspektionen för vård och omsorg (IVO).
I nuläget pågår utredning av 3 rapporter enligt Lex Sarah. Nora
kommun har fått påpekande från IVO att ett par av utredningarna tagit
lång tid från rapporteringstillfället till anmälan till IVO gjordes.
Ulvecklingsstrategen förklarar anledningen till att några utredningar
tagit lång tid med att ny information inkommit sent i utredningen som
gjort att ytterligare utredning behövts, det bara finns en utredare som
haft flera utredningar samtidigt och då behövt prioritera en specifik
utredning under en period .
Under 2017 gjordes 84 avvikelser inom omsorgen enligt LSS och SoL
och ca 500 enligt HSL. 1 Lex Maria-anmälan och 8 Lex Sarahanmälningar gjordes till Inspektionen för vård och omsorg .

Socialutskottet tackar för informationen.

Justerares sign

11.3:

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

NORAKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-23

Socialutskottet

Su §4

5

KS2017-709

Information uppföljning säkerställa god kvalitet på
äldreboendena i Nora kommun
På socialutskottets sammanträde den 7 november 2017 diskuterades
frågan om hur Nora kan säkerställa god kvalitet på äldreboendena
utifrån att det förekommit missförhållanden på en avdelning på ett av
äldreboendena nämligen Tullbackagården. Dessa missförhållanden
anmäldes enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Diskussionerna utmynnar bland annat i att återrapport om detta ska ske
på socialutskottets sammanträde den 23 januari 2018.
Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, gör en återrapportering i vad som hänt
sedan förra sammanträdet. IVO har beslutat att lägga ned ärendet och
kommer inte vidta några ytterligare åtgärder. IVO anser att kommunen
fullgjort sitt utredningsuppdrag i ärendet.
Utvecklingsstrategen berättar att verksamheten på Tullbackagården
arbetar med handlingsplanen för att säkerställa god kvaliteten .
Utvecklingsstrategen berättar att det genomförts egenkontroll på
samtliga avdelningar på äldreboendena. Resultatet avegenkontrollerna
redovisas av utvecklingsstrateg.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Information om omorganisation funktionsstödverksamheten
Lena Staberg, enhetschef funktionsstöd, redogör ärendet.
Förut fanns ett antal gruppledare och ett par samordnare inom
funktionsstödsverksamheten. Det var otydligt vilket ansvar som låg på
gruppledarna och samordnarna. Rollfördelningen mellan samordnare
och gruppledare var otydlig. Gruppledarna arbetade inom
verksamheten på schema och hade gruppledaransvaret vid sidan av
sitt ordinarie arbete medan samordnarna arbetade raka veckor enbart
som samordnare.
I september 2017 trädde organisationsförändringen i kraft efter att ha
förhandlats under ca ett års tid.
Enhetschefen berättar att omorganisationen innebär att
gruppledarfunktionerna tagits bort för att istället ersättas av tre
samordnare som arbetar raka veckor och har ett tydligt
ansvarsområde.
Inför omorganisationen har ungefär en tredjedel av medarbetarna
uttryckt ett missnöje med förändringen. Nu efter att omorganisationen
genomförts är det endast ett fåtal som uttrycker missnöje.
Enhetschefen berättar att under 2018 kommer en utvärdering av
omorganisationen att genomföras delvis med hjälp av
enkätundersökning till personal , brukare och anhöriga .
Socialutskottet tackar för informationen.
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Svar på remiss Förutsättningar för vissa särskilda
boendeformer för äldre
Nora kommun är en av utav remissinstanserna för Os 2017 :68
Förutsättningar för vissa särskilda boenden för äldre.
I Os 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer
för äldre , föreslås att ett nytt tredje stycke ska föras in i 5 kap. 5 §
socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen även får inrätta
särskilda boendeformer för äldre människor som behöver stöd och
hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden).
Oet har under beredningen av förslaget i Regeringskansliet kommit
fram att promemorian bör kompletteras. Oe kompletteringar som denna
promemoria behandlar gäller ändringar i socialtjänstlagen, hälso-och
sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstförordningen (2001:937).
Regeringen föreslår i Os 2017:68 bl.a.
• att·kommunerna får erbjuda hemsjukvård i mellanboenden,
• att tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av
privata utförare
• att socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter
för plats i särskilda boenden ska gälla även för mellanboenden.
• att bostadsanpassningsbidrag även fortsättningsvis bör kunna
lämnas för åtgärder i mellanboenden.
Os 2017 :68 Förutsättningar för vissa särskilda boenden för äldre är en
konsekvens av Os 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda
boendeformer för äldre.
Nora kommun anser att Os 2017 :12 är ett bra förslag och att 2017:68
tar upp nödvändiga förändringar i de lagar som påverkas.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret som sitt eget.
att sända remissvaret till Socialdepartementet.
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Rapport från arbetet i Nora För
Jonas Åkerman, ordförande, är tillika ordförande i styrgruppen av Nora
För.
Nora För är Nora kommuns förebyggande arbete för att minska
problem beteende i gruppen ungdomar och unga vuxna. Styrgruppen
för arbetet är individnämnden.
Ordförande berättar att arbetet har dragit igång men att mer kunskap
behöver hämtas in innan styrgruppen kan besluta om inriktningsmålen.
Styrgruppens ledamöter fick uppdraget att ta upp frågan om önskvärda
inriktningsmål för arbetet i Nora För i sin partigrupp.
Utskottet diskussion behovet att ta fram kortsiktiga och långsiktiga
åtgärder för att ta sig an drog situationen i Nora kommun samt att få
utbyta erfarenheter från Öre För som är Örebros förebyggandearbete.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker
Inget att rapportera.

.>

Justerares sIgn

Id

Utdragsbestyrkande

~/

Protokollsutdrag till

Sida

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Socialutskottet

Su § 9

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-23

10

KS2018-044

Övriga frågor
-Möjlighet att ha socialutskottets sammanträden på verksamheterna
inom social omsorg några gånger per år.
Ordförande lyfter frågan om utskottet har intresse av att vid några
sammanträden per år hålla sammanträdet ute i en verksamhet inom
området social omsorg. Vid dessa tillfällen kan det även ges möjlighet
för verksamheten att presenteras. Utskottet ställer sig positiva till detta.
Ordförande ska ha detta i beaktande vid planering av årets
sammanträden.
-Visselblåsare inom kommunen
Håkan Kangert (M) lyfter frågan. Det är beundransvärt att personal
pekar på brister och missförhållanden som de upptäcker inom
verksamheten . Visselblåsare borde uppmärksammas på ell bra sätt
och lyftas som föredöme. Kangert anser all det bör finnas en policy om
visselblåsare inom hela Nora kommun. Utskottet diskuterar även
klagomåls- och synpunktshantering som både personal och invånare
kan enkelt kan använda för att visa sin nöjdhet. Olika sätt att göra det
enklare all lämna åsikter diskuteras.
Socialutskottet tackar för informationen.
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