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NORA KOMMUN 
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Sammanträdesdatum Sida 

2020-09-15 36 

Su § 27 dnr KS2020-153 

Förslag revidering riktlinjer för parboendegaranti 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 § 33 att ge kommundirektören 
i uppdrag att genomföra översyn av riktlinjer för parboende. 

Riktlinjen rör myndighetsutövningen som utförs av Nora kommuns 
biståndshandläggare och de beslut de fattar enligt Socialtjänstlag 
(2001 :453) avseende parboende på särskilt boende, samt 
verkställigheten av beslut om parboende på Nora kommuns särskilda 
boenden för äldre. 

Riktlinjen förtydligar lagstiftningen och anger hur tillämpning av nämnd 
lag aktualiseras i Nora kommun. Riktlinjen är vägledande och gäller 
aldrig utan undantag. En helhetsbedömning av den enskildes 
boendesituation och relationella status måste alltid göras i varje enskilt 
fall. 

De primära förändringar som gjorts i och med 2020 års revidering är 
förtydligande kring utformningen av parboende, överflytt av tidigare 
insatser för med boende, medboendes ansökan om mattjänst samt 
tillägg om tillåtelse att bruka eventuell tvättmaskin i lägenheten. 

Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att anta reviderad riktlinje för parboendegaranti 

Protokollsutdrag till 
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Socialutskottet 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 

2020-09-15 

Su § 28 dnr KS2020-420 

Information om framtidens behov av platser på särskilt 
boende i Nora kommun 

Socialchefen föredrar ärendet. 
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Region Örebro län gjorde år 2017 en prognos av hur många platser 
Nora kommun har behov av. Det räknades då ut att Nora kommun 
hade behov av ca 300 nya platser för att möta framtidens behov, men 
den prognosen har visat sig inte stämma. Konsumtionen av särskilt 
boende har minskat från 2016 till 2019. Konsumtionen av hemtjänst har 
samtidigt ökat mellan år 2016 till 2019. 

Under år 2020 har individer på grund av coronapandemin varit 
obenägna att flytta in på särskilt boende eftersom man är rädd att 
antingen få Corona på boendet eller bli isolerad från sina anhöriga i och 
med besöksförbud. 

Det planerade bygget av nya äldreboendet Rosen kommer ge en effekt 
av att minska antalet platser på särskilt boende i Nora kommun. 
Samtidigt som Tullbackagården fasas ut som särskilt boende skulle det 
på Tullbackagården kunna skapas bra boende för äldre eller 
trygghetsboende - något som Nora kommun saknar. 

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) på att 
föreslå kommunstyrelsen att ge socialchefen i uppdrag att ta fram 
statistik till socialutskottet med en uppställning av konsumtion av 
särskilt boende och hemtjänst i åldersgrupperna 80-84 år, 85-89 år, 90-
94 år, 95-99 år, 100+ år. Tom Rymoen (M) yrkar på att inte ge 
uppdraget i nuläget. 

Ordförande finner att det finns Magnussons förslag till beslut om att ge 
socialchefen i uppdrag att ta fram statistik samt Rymoens förslag att 
avslå att ge socialchefen uppdraget. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att socialutskottet inte går vidare med förslaget att 
ge socialchefen uppdraget. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Bengt Magnusson (LPo) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsutdrag till 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Su § 29 dnr KS2020-421 

Information från socialchefers och ordförande i 
socialnämnders nätverksmöte i norra Örebro län (SNÖL) 

Tom Rymoen (M) ordförande och Fredrik Bergström, socialchef 
informerar om vad som är på gång i SNÖL. 
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Vid förra mötet med SNÖL i augusti diskuterades bland annat 
avtalssamverkan, eventuell gemensam upphandling om journalsystem, 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFI NT) verksamhet, VFU
samverkansavtal och återrapportering av personliga ombud. 

Rymoen informerar att familjesamverkansteamet förmodligen kommer 
föreslås förlängas och att folkhälsoteamet i norra Örebro län kommer 
föreslås få ett samordningsuppdrag för föräldrastödutbildning. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag brev till fastighetsägare/hyresvärdar angående 
socialt ansvarstagande 
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Tom Rymoen, kommunalråd (M), Pia-Maria Johansson, oppositionsråd 
(LPo) och Fredrik Bergström, socialchef håller på att formulera ett brev 
till hyresvärdar angående socialt ansvarstagande. Det ska även upp 
som en punkt på fastighetsrådet nästa gång. 

Brevet presenteras på dagens sammanträde för socialutskottet. 
Avsändare är tänkt att vara kommunalråden och 
näringslivsutvecklaren. 

Under behandling av ärendet kommer socialutskottet gemensamt fram 
till att föra brevet till kommunstyrelsen för beslut om att anta brevet och 
sedan sända det till hyresvärdarna i Nora kommun. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta brevet samt 

att skicka brevet till hyresvärdarna i Nora kommun. 

Protokollsutdrag till 
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Information ramavtalstrohet för placeringar inom Individ
och familjeomsorgen (IFO) barn och unga 
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Fredrik Bergström, socialchef, presenterar statistiken på hur 
förhållandet ser ut med ramavtalstrohet för placeringar inom individ
och familjeomsorgens barn- och unga d.v.s. hur många placeras via de 
företag som ingår i ramavtalet. 

Två av tre placeringar inom den strukturerade öppenvården sker inom 
ramavtal. En av sex placeringar inom familjehem sker inom ramavtal. 
Fem av elva placeringar på institutionsvård barn och ungdom sker inom 
ramavtal. 

Under ärendet kommer utskottet gemensamt fram till att ta till 
protokollet att detaljerad redovisning sker på individnämnden. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Su § 32 dnr KS2020-141 

Socialchefen informerar 

Verksamheterna har nu börjat öppna upp på ett tryggt och säkert sätt 
efter coronanedstängningarna. 

En del arbete har fått stå tillbaka för att fokus har varit att hantera 
coronapandemin genom att få tillgång på vikarier och köpa in 
skyddsutrustning. 

Ledningssystemet och kvalitetsledningssystemet Stratsys håller på att 
införas och implementeras inom omsorg. 

Heltidsresan som pausades i mars har sedan i somras startades upp 
igen. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Su § 33 dnr KS2020-140 

Eventuell rapport från kontaktpolitiker 

Med anledning av corona/covid-19 har politikerna undvikit att 
genomföra studiebesök inom verksamheterna. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Socialutskottets sammanträde den 2020-09-15 
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Susanne Forsberg (C) X 

Kent Nilsson (S) vice ordf 
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Lars-Erik Larsson (NP) X 
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Ersättare 
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Jonas Åkerman (S) 
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