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Su § 34 dnr KS2020-396 

Sammanställning avvikelser första halvåret 2020 

Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska 
eller borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig 
komponent i ledningssystem för kvalitet. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt avvikelser 
inom äldreomsorgen och funktionsstöd för halvåret 2020. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna sammanställningen av avvikelser inom äldreomsorgen 
och funktionsstöd för halvår 2020 

Protokollsutdrag till 
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Su § 35 dnr KS2020-458 

Information sammanställning Lex Sarah 

Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, redovisar sammanställning Lex Sarah
utredningar år 2019 jämfört med år 2020 tidsperioden januari
september. 

Under 2019 utreddes sju händelser som rapporteras enligt Lex Sarah 
och under 2020 utreddes två händelser enligt Lex Sarah. Under 2019 
bedömdes tre händelser som allvarliga missförhållanden medan inga 
händelser under samma period 2020 har bedömts som allvarliga 
missförhållanden. 

Under 2019 identifierades flest brister inom områden rutiner och 
ledning/styrning och under 2020 identifierades flest brister inom rutiner 
och organisation. 

Det kan konstateras att färre händelser rapporterats enligt Lex Sarah 
under 2020 jämfört med 2019. Vad det beror på vet man inte men det 
kan vara en konsekvens av covid-19 tagit kraft för verksamheterna 
under 2020 eller att verksamheterna blivit bättre på att arbeta 
systematiskt med sina avvikelser. 

Rutiner och uppföljning av rutiner är det område som oftast har 
identifierats som bristfälliga i utredningarna. Verksamheterna behöver 
bli bättre på att följa upp effekterna av befintliga rutiner för att 
säkerställa att rutinerna ger önskad effekt. 

Det finns en hög medvetenhet inom verksamheterna om skyldigheten 
att rapportera enligt Lex Sarah. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Su § 36 dnr KS2020-380 

Förslag avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt avgift 
för gravsättning 

När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt 
förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. Individ- och 
familjeomsorgen har ansvaret för boets provisoriska förvaltning till dess 
nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare. Utgångspunkten är 
att kommunens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som 
möjligt. Kommunen har också en skyldighet enligt begravningslagen att 
ordna med gravsättning i de fall det saknas någon som kan ordna med 
det. Enligt gällande lagstiftning har kommunen rätt att ta ut ersättning 
av dödsboet för sina kostnader för dödsboförvaltning och för 
gravsättning. 

Nora kommun har tidigare inte fattat beslut om att ta ut avgift för 
dödsboförvaltning eller gravsättning. Kommunen har tidigare inte tagit 
ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning eller för gravsättning. 
Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara mycket tidskrävande. I 
många fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter, 
fordringsägare, fastighetsägare m.fl. Enligt utredarens bedömning är 
det därför lämpligt att ta ut ersättning för denna typ av verksamhet. Ett 
vanligt ärende kräver vanligtvis inte mer än fem timmars arbete vid 
tillfällig dödsboförvaltning. 

Förslaget är därför att kommunen ska ta ut ersättning för allt arbete vid 
tillfällig dödsboförvaltning då det saknas arvingar och för 
administrationen av gravsättning. Detta bedöms också vara förenligt 
med likställighetsprincipen. Ersättningen ska motsvara kommunens 
självkostnad. Förslaget är att ta ut 0,6 procent av prisbasbeloppet per 
timme. Med nuvarande prisbasbelopp blir det en avgift på 286 kronor 
per timme. 

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Nora kommun tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för 
provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt 
nedlagd handläggningstid, ska det tas ut en ersättning med 
0,6 procent x gällande prisbasbelopp/timme. Avgift tas ut för varje 
halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen avgift ut. 
Därutöver tas ersättning för direkta utlägg som kommunen haft för att 
utföra sitt uppdrag. 

Protokollsutdrag till 
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att Nora kommun har rätt att ta ut en timtaxa för dödsboförvaltning 
respektive gravsättning från och med den 1 januari 2021. 

Sida 

47 

att debitering för dödsboförvaltning och gravsättning ska ske för alla 
timmar handläggare utfört arbete för dödsboförvaltning och /eller 
gravsättning. Detta gäller även när det saknas arvingar och den 
avlidnes kvarlåtenskap tillfaller Allmänna arvsfonden. 

Protokollsutdrag till 
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Förslag förlängd projekttid och delfinansiering av 
Familjesamverkansteam i Norra Örebro län (FamSam) 

Sida 

48 

Projektledare har av Ledningsgruppen för Familjesamverkansteamet 
(FamSam) fått i uppdrag att författa en tjänsteskrivelse och lämnar 
härmed sitt yttrande. 

I norra länsdelen finns fyra mindre kommuner som saknar möjlighet att 
var för sig tillhandahålla samma servicefunktioner som större 
kommuner kan. Genom samordnade insatser kan varje kommun få ut 
betydligt mer än de investerar. 2018 tog arbetsgruppen för psykisk 
hälsa, i linje med intentionen i överenskommelsen om psykisk hälsa, 
fram en modell för ett Familjesamverkansteam i norra länsdelen. 

Familjesamverkansteamet erbjuder invånarna i norra länsdelen ett 
neutralt samverkansstöd. Teamet utgörs av ett tvärprofessionellt team 
där psykolog, socionom och sjuksköterska ingår, för att det ska finnas 
en bred kompetens att tillgå. På så vis ska olika behov som finns i 
familjerna lättare kunna identifieras och det skapas ett bra underlag för 
konsultationsmöjligheter. Hittills har 37 individer (varav 6 från Nora 
kommun) varit aktuella i verksamheten. 

Då projektet fick en försenad start p g a att statsbidragen dröjde vid 
tidpunkten för det tilltänkta uppstartsdatumet så har 
Familjesamverkansteamet inte varit verksamma så länge som det var 
planerat. Tiden för att utvärdera arbetet bedöms därför vara för kort, 
varför endast ett uppföljningsarbete kommer att genomföras och 
sammanställas i en rapport årsskiftet 2020/2021. Corona-pandemin 
riskerar även att vara en försvårande faktor för att få ett rättvist 
slutresultat. Med en förlängd projekttid skulle verksamheten få mer tid 
på sig att ta sig an fler ärenden och hinna etablera sig ute i 
verksamheterna som de finns till för och landa i rådande förutsättningar 
för att i slutänden få ett mer rättvist utvärderingsunderlag. 

FamSam-projektet har sökt ekonomiska medel från psykisk hälsa
pengarna som förvaltas av regional utveckling, men huruvida projektet 
får ta del av dessa pengar är fortsatt oklart. För att säkerhetsställa 
fortsatta ekonomiska medel behöver det finnas en alternativ planering 
gällande detta som kan aktiveras om psykisk hälsa-pengarna skulle 
utebli. Utifrån fördelningsnyckel innebär det att Nora kommun 
delfinansierar projektet 350 966 kronor för år 2021. 

Tillsammans med Region Örebro län har kommunerna i norra 
länsdelen investerat både tid och pengar i FamSam-projektet, av den 
anledningen bör det ligga i alla uppdragsgivares intresse att få ta del av 

Protokollsutdrag till 
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ett välgrundat och genomarbetat slutresultat som ska ligga till underlag 
för beslut om FamSam-projektets framtid i slutet av 2021. 

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) avslag på 
förslaget. Tom Rymoen (M) yrkar bifall till förslaget. 

Ordförande ställer proposition på bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet 
och finner att utskottet beslutar att bifalla förslag till beslut. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Nora kommun delfinansierar förlängd projekttid tom 31 december 
2021 för FamSam 

att beslutet ovan träder i kraft förutsatt att Lindesberg, Ljusnarsberg och 
Hällefors också tar beslut om att fortsätta finansiera FamSam-projektet 
under 2021 enligt fördelningsnyckeln. Samt att Region Örebro län 
fortsätter att finansiera psykologtjänsten, överenskomna driftkostnader 
och tillhandahåller projektet med tidigare överenskomna servicetjänster 
(såsom lokal, konsultation, hjälp av kommunikatör) . 

att beslut om kommunernas fortsatta finansiering av FamSam-projektet 
hävs om projektet erhåller ekonomiska medel från psykisk hälsa
pengarna. 

Bengt Magnusson (LPo) och Lars-Erik Larsson (NP) reserverar sig till 
förmån för avslagsyrkandet. 

Protokollsutdrag till 
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Su § 38 dnr KS2020-444 

Förslag körning av enskilda till och från daglig verksamhet 

Under behandling av ärendet kommer utskottet överens om att ärendet 
återremitteras för förtydligande gällande dels texten om de 25 brukare 
som berörs av förslaget och dels juridiken kring yrkestrafik om avgift tas 
ut för tjänsten körning till och från daglig verksamhet. 

Protokollsutdrag till 
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Su § 39 dnr KS2019-027 

Förslag rockad av kontaktpolitiker 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-28 § 180 om modell för kontakt 
mellan politik och verksamhet inom socialutskottet. När det gäller 
verksamhetsbesök kopplas en politiker som kontaktpolitiker till de 
enheter som utskottet är närmast ansvarig för. 

Socialutskottet beslutade 2019-01-11 § 3 att utse kontaktpolitiker. 
Samtidigt som beslutet togs uttalades en önskan att en rockad görs i 
mitten av mandatperioden så att politikerna har möjlighet att få se fler 
än en enhet under mandatperioden. Kommunförvaltningen har utifrån 
önskemålet tagit fram förslag på ny sammanställning: 

Enhetschef 
Veronica Arrborn, äldreomsorg 
Tullbackagården 

Carina Karlsson, äldreomsorg 
Tullbackagården 

Kristina Wahlstedt, äldreomsorg 
Hagby Ängar 

Sofie östlin, demensboende 
Hagby Ängar 

AnnaLena Nilsson, 
Medicinskt ansvaring 
sjuksköterska 

Linda lngemarsson, 
kommunrehab, HSR 

Lena Staberg, funktionsstöd 

Lena Staberg, handikappomsorg 

Liselott Moro, hemtjänst 

Pia Bohlin, hemtjänst 

Eija Kilpala, Individ- och 
familjeomsorg IFO 

Socialutskottet beslutar 

Politiker 
Kent Nilsson 

Bror-Erik lsraelsson 

Bengt Magnusson 

Tom Rymoen 

Conny Alfredsson 

Ursula Steffensen 

Eija Ahonen Pettersson 

Susanne Forsberg 

Lars-Erik Larsson 

Jan Ulfberg 

Jonas Akerman 

att göra en rockad av kontaktpolitiker enligt upprättat förslag. 

Protokollsutdrag till 
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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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Socialchefen informerar 

-corona/covid-19 
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Socialchefen informerar att besöksförbudet på särskilt boende för äldre 
är hävt sedan den 1 oktober. I Sverige har smittan ökat i samhället och 
på särskilt boende för äldre. Nora har dock inte haft någon ökning av 
fall. I Nora kommun har vi ställt ett antal krav för att kunna genomföra 
besök genom att man måste boka besöket i förväg och vi är nog med 
att avstånd ska hållas. Om man vill får man låna visir och då vara 
närmare den man besöker. Verksamheten testar personal och boenden 
vid minsta misstanke om corona. 

Öppnandet av aktivitetscentrum och demensdagvården har gått bra. 

Socialchefen informerar att det finns tendens att individer inte söker 
plats på särskilt boende för äldre på grund av corona och av den 
anledningen har vi ett antal tomma platser i nuläget. 

-Sammanställning statistik- äldreomsorg 
Socialchefen har tagit fram en sammanställning med statistik för 
äldreomsorgen som bland annat visar insatser fördelat på 
åldersgrupper inom äldreomsorgen. Många brukare som har insats 
inom hemtjänsten är i åldersgrupperna 80-84 år och 85-90 år. 

Socialchefen visar också statistik över antal brukare för perioden 2018-
2020. Socialchefen konstaterar att antalet brukare har minskat sedan 
januari 2018 och att corona-effekten syns tydligt från mars 2020. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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beslut ej be- § ~ 

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej 

Tom Rymoen (M) ordf X 

Eiia Ahonen Pettersson (M) X 

Susanne Forsben:i (C) X 

Kent Nilsson (S) vice ordf X 

Ursula Steffensen (S) X 

Lars-Erik Larsson (NP) X 

Bengt Magnusson (LPo) X 

Ersättare 

Bror-Erik lsraelsson (S) 

Jonas Åkerman (S) 

Jan Ulfberg (L) 

Conny Alfredsson (SO) X 

Närvarorätt 

Oooositionsråd Pia-Maria Johansson (LPo) X 

Kso Solveig Oscarsson (S) §§35-

41 
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