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Su § 42 dnr KS2020-507 

Information utvärdering omorganisation inom funktionsstöd 

Enhetschef funktionsstöd och HR-specialist informerar om den 
utvärdering som gjorts av omorganisationen inom funktionsstöd. 

Under september 2019 startade den nya organisationen inom 
funktionsstöd med en enhetschef och 4 biträdande enhetschefer. Före 
omorganisationen hade funktionsstöd olika funktioner i olika arbetslag 
vilket gjorde organisationen otydlig. En del arbetslag hade gruppledare 
och en del hade samordnare. Omorganisationen genomfördes för att 
kunna arbeta mer lika och ha tydligare ansvarsmandat. 

En enkätundersökning skickades ut under våren 2020 till alla 
tillsvidareanställda. 75 procent av dem som fått enkäten har svarat. 
Politikerna önskar få del av enkätfrågorna efter dagens sammanträde. 

Resultatet av enkäten visar att medarbetarna har en splittrad 
uppfattning av omorganisationen. En del tycker att omorganisationen 
varit bra och en del tycker att det varit mindre bra. 

Efter sommaren 2020 har enkäten följts upp i varje 
arbetslag/arbetsgrupp. Medarbetarna har uttryckt att enkäten kom ut 
lite väl snabbt efter omorganisationen genomfördes. Det finns därför 
önskemål från medarbetarna att göra en ytterligare uppföljning med 
enkätundersökning vid ett senare tillfälle för att få en bild efter att 
omorganisationen satt sig. 

Politikerna önskar få del av enkätfrågorna. Enkätfrågorna ska skickas 
ut till politikerna i socialutskottet. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Information om arbetet med stegförflyttning inom 
funktionsstöd 
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Enhetschef funktionsstöd informerar att hon upplevde när hon började 
jobba i Nora att det fanns brukare som skulle kunna göra stegförflytt för 
ökad självständighet. Funktionsstöd har ledorden delaktighet, 
oberoende, självständighet och jobbar utifrån dessa. 

Funktionsstöd har aktivt arbetat för att brukare ska kunna göra en 
stegförflyttning och kunna bo i egen lägenhet med boendestöd. 
Enhetschefen uppger dock att det har varit svårt att få tillgång till 
lägenheter från hyresvärdar. I ett par fall har kommunen därför stått på 
förstahandskontraktet och hyr i sin tur ut till brukaren under en 
försöksperiod. Lägenheten ska sedan gå över till ett 
förstahandskontrakt för brukaren. Fler brukare kan göra en 
stegförflyttning om man får tillgång till lägenheter. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Information återkoppling av projektet Noramodellen 

Kommunstyrelsen beslutade § 86/2019 att genomföra Noramodellen 
för arbete i projektform 2019-2020. Målet med modellen är "Ett 
arbetssätt som tidigarelägger inträde på arbetsmarknaden för 
medborgare med försörjningsstödsberoende, en flexiblare 
kompetenspåfyllnad för arbetsmarknaden, ett individuellt stöd för 
medborgare som behöver det samt en effektiv och digitaliserad 
handläggningsprocess". 

På grund av corona/covid-19 skruvades modellen om för att möta det 
läge som blivit under coronakrisen med varsel i den privata sektorn 
behöver det läggas till att tydligare använda den offentliga sektorn att 
skapa sysselsättning för dessa individer istället. 

Kommundirektören informerar att det varit svårt att genomföra ett 
förändrat arbetssätUsynsätt och att arbetet med att digitalisera 
handläggningsprocessen inom försörjningsstöd har påbörjats men är 
ännu inte fullt ut automatiserad. 

Projektet är avslutat och en slutrapport håller på att tas fram 
innehållande säkerställd fakta och statistik. Slutrapporten beräknas 
vara klar för att tas upp på socialutskottets första sammanträde 2021 . 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Tidigare har funnits bestämmelser i Sol och LSS som gjort det möjligt 
för en kommun att överlåta på en annan kommun att utföra vissa 
uppgifter. De bestämmelserna har upphävts och ersatts av regleringen 
i 9 kap. 37 § KL. 

Den nya generella regleringen innebär att samverkansmöjligheterna 
har breddats till att avse även uppgifter som inte omfattats av tidigare 
samverkansbestämmelser, framförallt genom möjligheten att delegera 
beslutanderätt till anställd i annan kommun eller region. 1 
Bestämmelsen om generell avtalssamverkan i kommunallagen innebär 
således i vissa avseenden utvidgade samverkansmöjligheter jämfört 
med vad som gällt tidigare. De nya bestämmelserna innebär dock inte 
bara att förutsättningarna för samverkan utvidgats och gjorts enhetliga, 
utan de innefattar också vissa nya krav, bl.a. avseende uppföljning och 
rapportering. 

Avtalssamverkan innebär inte någon förändring av huvudmannaskapet 
för de uppgifter som avtalet omfattar. Den kommun eller den region 
som åtar sig att utföra en uppgift för någon annan kommun eller region 
övertar alltså inte det övergripande ansvaret för uppgiften. 
Samverkansgruppen i norra länsdelen, SNÖL där ordförande från 
socialnämnd/socialutskott och socialchefer deltar i har diskussion om 
möjlighet till avtalssamverkan mellan kommunerna i norra länsdelen 
varit uppe ett flertal gånger. På senaste SNÖL möte bestämdes att 
förvaltningen behöver en politisk viljeinriktning att ingå avtalssamverkan 
för att komma vidare i processen. 

Avtalssamverkan inom socialtjänstens områden kan både leda till en 
kostnadseffektivisering och en ökad kvalitet. De två områden man i 
första hand vill utreda vidare är taxe- och avgiftshandläggning samt 
myndighetsutövning LSS barn och ungdom. 
Kommunerna har idag ett gemensamt dokumentationssystem som 
underlättar samarbetet inom olika delar. För att minska sårbarheten 
och öka kompetensen inom vissa delar kan samordning vara en nyckel 
till framgång. 

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusson (LPo) avslag på 
liggande förslag . 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Magnussons 
avslagsyrkande och liggande förslag till beslut. Ordförande ställer 
proposition på förslagen och finner att utskottet beslutar enligt liggande 
förslag till beslut. 

Protokollsutdrag till 
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Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt socialtjänsten inom SNÖL att utreda förslaget om en 
samordning av taxe- och avgiftshandläggningen 

att uppdra åt socialtjänsten inom SNÖL att utreda förslaget om 
samordning av myndighetsutövning LSS barn och ungdom 

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

Protokollsutdrag till 
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Socialchefen redovisar vad som sker när individen larmar via sitt 
trygghetslarm. Larmet går till larmcentralen som skickar ut larmet till 
larmgrupp inom hemtjänsten som sedan hanterar larmet. 

Noras leverantör av trygghetslarm Tunstall har haft problem med att ta 
emot larm under en period hösten 2020 i flera kommuner i hela 
Sverige, även i Nora. Problemen innebar att istället för att inom några 
sekunder besvara trygghetslarm kunde det ta betydligt längre tid. Det 
var när leverantören skulle uppdatera systemet som problemen 
uppstod. Problemet finns inte längre kvar. Nora har bokat in ett möte 
med Tunstall för att diskutera riskanalys för det inträffade. 

Medelsvarstiden från det att individen larmar via sitt trygghetslarm tills 
att larmcentralen svarar är 23, 14 sekunder. Verksamheten mäter inte 
hur långt det tar från det att larmcentralen har larmat ut och tills 
inställelse sker hos individen. För att få fram genomsnittstid behöver 
därför en mätning göras. Socialchef föreslår att politiken ger i uppdrag 
att verksamheten gör en veckomätning för att få fram det efterfrågade. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge socialchefen i uppdrag att genomföra en veckomätning för att få 
fram genomsnittstid för inställelse gällande trygghetslarm. 

Protokollsutdrag till 



NORA KOMMUN 

Socialutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-11-03 61 

Su § 47 dnr KS2020-141 

Socialchefen informerar 

-nya lokala allmänna råd gällande covid-19/corona 

Kommundirektören informerar att lokala allmänna råd införts för Örebro 
län för att bromsa smittspridningen. Råden börjar gälla 2020-11-03 och 
gäller i första hand till 2020-11-24. De lokala allmänna råden innebär 
bland annat att man ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer som 
exempelvis bibliotek och badhus, avstå från att delta på föreställningar, 
idrottsträningar och möten samt om möjligt undvika att ha fysisk kontakt 
med andra personer än de som man bor tillsammans med. 

Kommundirektören informerar att krisstaben nu ska se över vad Nora 
kommun behöver göra för åtgärder för att svara upp mot de lokala 
allmänna råden. 

-Uppdatering nya LSS-boendet 

Socialchefen informerar att Norafastigheter håller på att genomföra en 
utredning gällande sprinklers i fastigheten. Norafastigheter har angett 
LSS-boendet kanske är inflyttningsklar 1 mars 2020. 

Socialchefen informerar att verksamheten gått ut med information till de 
som man har intention att flytta från sitt nuvarande LSS-boende till det 
nya LSS-boendet. De kommer vid senare tillfälle få ett 
överklagningsbart beslut. Uppsägningstiden för personernas avtal med 
nuvarande LSS-boenden är 3 månader. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Justerares sign 

~~ 
Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-03 

Su §48 dnr KS2020-140 

Eventuell rapport från kontaktpolitiker 

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

Sida 

62 

En rockad beslutades i socialutskottet §39/2020 för att 
kontaktpolitikerna ska få möjlighet att vara i andra verksamheter. Några 
av kontaktpolitikerna har därför haft telefonkontakt med enhetschef för 
nytilldelad verksamhet. 

Socialutskottet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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