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Godkännande av dagordning

Pia-Maria Johansson (LPO) anmäler en övrig fråga angående
organisationen inom funktionsstöd.

Socialutskottet beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg aven övrig fråga om
organisationen inom funktionsstöd.

Protokollsutdrag till
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Förslag rekvirera statsbidrag och höja
habiliteringsersättningen

Syftet med Statsbidraget är att införa eller höja en låg dagpenning till
dem som deltar i daglig verksamhet.

En sådan åtgärd torde påverka deltagandet på den dagliga
verksamheten positivt. Dels att fler deltar hela dagar, dels att man
deltar fler dagar. För brukarna i denna målgrupp skulle detta innebära
en stor skillnad och stimulera att fler deltar i den dagliga verksamheter
samt uppmuntra brukarna att använda tiden till meningsfull
sysselsättning i högre grad. Vidare innebär ett högre deltagarantal ett
bättre resursanvändande av kommunens resurser.

Idag betalar Nara kommun habiliteringsersättning på 18 kronor heldag
(brukaren är i dagliga verksamheten över 4 timmar/dag) och 9 kronor
halvdag (brukaren är i den dagliga verksamheten under 4 timmar/dag).

Genom att rekvirera statsbidrag innebär det att det går att öka
ersättningen till 46 kronor heldag och 23 kronor halvdag under 2018.
Statsbidraget är i dagsläget utformat för att rekvireras under 2018. Det
är i dagsläget inte bestämt om statsbidraget kommer att finnas att
rekvirera under 2019 och framåt, varför beslutet om höjd ersättning
endast gäller 2018.

Idag utbetalas mellan 6500-7000 kronor per månad i
habiliteringsersättning till cirka 50-55 brukare. Den totala kostnaden
efter en höjning uppgår till cirka 21 000 kronor per månad .

Förslag till beslut

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att rekvirera statsbidraget för att höja habiliteringsersättningen 2018

att höja habiliteringsersättningen till 46 kronor heldag och 23 kronor
halvdag under 2018 från och med 1 juni 2018

att uppdra till socialchefen att återkomma till socialutskottet med en
rapport om utfallet vad avser påverkan på deltagandet och ett underlag
för eventuell fortsättning av höjs habiliteringsersättning

Under behandling av ärendet yrkar Håkan Kangert (M) att öka
habiliteringsersättningen till 25 kronor heldag och 12,5 kronor under
2018 från och med 1 juni 2018.

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Håkan Kangert (M) har ett tilläggsyrkande om att en separera beloppen
på utbetalningen av habiliteringsersättningen för att tydliggöra att
habiliteringsersättningen är 18 kronor heldag och 9 kronor halvdag i
grunden med ett extra, tillfälligt påslag under 2018 tack vare
statsbidraget.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande höjningen
av habiliteringsersättning, dels Nilssons (S) bifallsyrkande om höjning
till 46 kronor heldag och 23 kronor halvdag och dels Kangerts (M)
förslag att höja habiliteringsersättningen till 25 kronor heldag och 12,50
kronor halvdag.

Ordförande finner att det även finns ett tilläggsyrkande av Kangert (M)
att separera beloppen på utbetalningen.

Ordförande föreslår att föst fråga utskottet om att anta förslag till beslut
gällande första att-satsen och tredje att-satsen för att sedan ställa
proposition på de två yrkandena om höjning av
habiliteringsersättningen och sist ställa proposition på tilläggsyrkandet.
Ordföranda finner att utskottet godkänner propositionsordningen.

Ordförande frågar om utskottet antar förslag till beslut i första och tredje
att-satsen. Ordförande finner att utskottet beslutat enligt förslag till
beslut.

Ordförande ställer proposition på Nilssons bifallsyrkande till förslag
tillbeslut och Kangerts förslag i andra att-satsen. Ordförande finner att
utskottet beslutar enligt Nilssons bifallsyrkande och anta förslag till
beslut i andra att-satsen.

Ordförande frågar utskottet om det antar Kangerts tilläggsyrkande om
separerade belopp. Ordförande finner att utskottet avslår
tilläggsyrkandet.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att rekvirera statsbidraget för att höja habiliteringsersättningen 2018

att höja habiliteringsersättningen till 46 kronor heldag och 23 kronor
halvdag under 2018 från och med 1 juni 2018

att uppdra till socialchefen att återkomma till socialutskottet med en
rapport om utfallet vad avser påverkan på deltagandet och ett underlag
för eventuell fortsättning av höjs habiliteringsersättning

1yterares sign~l
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Redovisning av kostnad per brukare

Frida Wennermark, konsult Ensolution, och Ponus Fryk, regionchef,
Ensolution medverkar på dagens sammanträde.

Nora kommu n köper tjänsten kostnad per brukare av Ensolution som
innebär att Ensolution analyserar utfallet av verksamheten inom social
omsorg på årsbasis. I analysen tas exempe lvis kostnad per brukare,
kostnad per invånare och kostnad per insats fram och delas upp på
enhetsnivå. Dessutom analyserar Ensolution vilka
utvecklingsmöjligheter som finns på enhets nivå.

Wennermark föredrar analysen av Nora kommun år 2017 i jämförelse
med år 2016 samt i jämförelse med andra kommuner och rikssnittet.

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Återkoppling "strategier för kvarboende"; sociala
dagvården, demensdagvården, aktivitetscentrum,
hemtag ningsteamet och Stinsen

Fredrik Bergström, socialchef, inleder med att säga att återkopplingen
gäller en del strategierna för ökad möjlighet till kvarboende för äldre
som Kommunstyrelsen antog i beslut Ks §90/2016. Socialchefen ska
under hösten 2018 presentera ett slutdokum ent med det samlade
resultatet av alla projekten inom strategierna.

Jessica Haglund, projektledare , Lina Wel<iln , arbetsterapeut och Jennie
Axelsson, arbetsterapeut föredrar resultaten hittills för den sociala
dagvården , demensdagvården , aktivitetscentrum, hemtagningsteamet
och samlad kortt idsrehab på Stinsen.

Innan dessa olika projekt drog igång fanns det endast ett alternativ i
dagvården som kallades "dagrehab" dit alla samlades. Det innebar att
personer med olika behov samlades och det blev en lägre nivå på
verksamheten. Nu har det delats upp på socia l dagvård,
demensdagvård och aktivitetscentrum. Resultatet blir en mer anpassad
verksamhet och nivå, brukarnas primära behov tillgodoses och att det
förebyggande arbetet kan utvecklas. I de enkätundersökningar som
gjorts hos de brukare som nyttjar insatserna framgår överlag en mycket
positiv bild av brukarnas upplevelser.

Hemtagningsteamet arbetar med att ta emot utskrivni ngsklara patienter
och anpassa stödinsatserna så att det blir en trygg hemgång för
brukaren samt att minska kostnaderna som kommunen behöver betala
för att ha kvar färdigbehandlade patienter på sjukhus. Ar 2016 betalade
Nora kommun ungefär 1 miljon för färdigbehandlade patienter som var
kvar på sjukhus. Under år 2017 betalade Nora kommun ungefär 20 000
kronor för färdigbehandlade och hittills under 2018 har Nora betalat O
kronor för färdigbehandlade.

Den samlade korttidsavdelningen Stinsen har resulterat i ett ökat
genomflöde av patienter som är på korttids under en kortare period för
att sedan antingen komma till permanent plats på särskilt boende eller
hem till eget boende.

Socia lutskottet tackar fö r informationen.

Protokollsutdrag till
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Svar på motion 2/2017 om brandsäkerhet hos brukare

Ledningsutskottet beslutade den 10 maj 2017 överläm na motion
2/20 17 rörande brandsäkerhet hos brukare i hemtjänsten till
kommunchefen för beredning. Motionärens förslag är att kommunen
rutinmässigt inventerar och analyserar brandrisker hos brukare i
hemtjänsten och att vidta åtgärder för att minimera brandrisken och
personskador när brand uppstår.

Vad en kommun är skyldig att utföra regleras utifrån flera lagar. Det
ligger även ansvar på den enskilde och på fastighetsägaren när det
gäller brandskydd. Kommunen och hemtjänsten genomför i dag
kart läggning och ident ifierar brukare i risk men detta arbete kan
utvecklas.

Motionären lyfter ett viktigt ämne. Nora kommun kan ta steg framåt i
det förebyggande arbetet. Myndigheten för samhä llsskydd och
beredskap (MSB) har gett ut en vägledning för individanpassat
brandskydd . Nora kommun bör använda MSBs vägledning och goda
exempel från andra kommuner.

Genom att utveckla det förebyggande arbetet med grund i MSBs
vägledning når kommunen en bredare målgrupp.

Förslag till beslut

Socia lutskottets förs lag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommu nfullmäktige besluta

att avslå motionen.

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete för förstärkt
brandskydd utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
vägledning "Brandsäker bostad för alla - vägledning för individanpassat
brandskydd" i samverkan med räddningstjänst och fast ighetsägare.

Under behandlingen av ärendet yrkar Håkan Kangert (M), Pia-Maria
Johansson (Lpo), John SundelI (KO) och Jonas Akerman (S) på att
motionen ska anses besvarad .

Jonas Akerman (S) yrkar på bifall till förslag till beslut på andra att
satsen.

l i l lerares sign ~
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Ordförande finner att det bara finns ett förslag till bes lut nämligen att
första att-satsen ändras till att anse motionen besvarad samt bifall till
andra att-satsen .

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad .

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete för förstärkt
brandskydd utifrån Myndigheten för samhällss kydd och beredskaps
vägledning "Brandsäker bostad för alla - vägledning för individanpassat
brandskydd" i samverkan med räddn ingstjänst och fast ighetsägare.

Protokollsutdrag till
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Information om Tre lleborgsm odell en

Fredrik Bergström , socialchef, har varit på studiebesök i Trelleborg för
att se hur de arbetar med den så kallade Trelleborgsmodellen inom
individ- och familjeomsorgens enhet för försörjningsstöd.

Socialchefen informerar vad Trelleborgsmodellen innebä r nämligen att
flytta fokus till att jobba mer med att få ut människor i egen försörjning. I
Trelleborgsmodellen används automati serad handläggning av
försörjningsstöd genom en typ av robot. De allra flesta handläggningar
kan ske automatiserat och därmed frigöra resurser till att hitta
arbetstillfälle n och ge goda insatser för att motivera individerna att
komma ut i egen försörjning.

Socialchefen berättar att det arbetas med att anpassa
Trelleborgsmodellen till en Noramodell. Nora behöver ta ett stort
teknikkliv för att fullt ut kunna införa en Noramodell med
Trelleborgsmodellen som inspiration. Nora har exempe lvis idag ingen
e-tjänst för försörjningsstöd.

Socialchefen visar en processkarta på hur Noramodellen skulle kunna
se ut där flödet för individen går från försörjningsstöd via introduktion
och praktik eller utbildning till bidragsanställning och sedan egen
försörjning. Resursförflyttningen och arbetssättet inom enheten för
försörjningsstöd behöver gå från ren handläggning till ett mer proaktivt
arbete med att få individerna ut i egen försörjning.

Socialutskottet tackar för informationen.

Utdragsbestyrkande J

Protokollsutdrag till
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Struktur och samverkan mellan enheterna inom omsorg

På grund av tidsbrist föreslås att punkten bordläggs till nästkommande
sammanträde för socialutskottet.

Socialutskottet beslutar

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde för
socialutskottet.

Protokollsutdrag till
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Socialchefen informerar

Socialchefen delar ut verksam hetsrapporten som tagits fram till
utskottet. Socialchef uppmanar utskottet att läsa
verksamhetsrapporterna och komma med inspel om det är denna
utformning som utskottet önskar. Socialchefen säger också att
ambitionen är att skicka ut verksamhetsrapporten till utskottet innan
sammanträdet så att utskottet har möjlighet att läsa igenom och ställa
frågor utifrån rapporten.

Socia lutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Rapport från kontaktpolitiker

Jonas Åkerman (S) berättar att han varit ute i verksamheten.

Inget annat att rapportera.

Socialutskottet tackar för informationen.

/.~t<ra res sign ,,~
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Pia-Maria Johansson anmälde en fråga om organisationen inom
funktionsstöd som togs med på dagordningen under övriga frågor. På
grund av tidsbrist föreslår ordförande att denna fråga bortläggs till
nästkommande sammanträde med socialutskottet.

Socialutskottet beslutar

att bordlägga Pia-Maria Johanssons (Lpo) fråga om organisationen
inom funktionsstöd till nästkommande sammanträde för socialutskottet.

Protokollsutdrag till
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