SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Socialutsk ottet

Sammanlrädesdatum

Sida

2017-10-10

33

Plats och tid
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Beslutande

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt
icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista .

Övrigadeltagande

Henric Lundbe rg, socialchef
Maria Viduss, sekreterare
Annalena Nilsson , MAS/MAR §26
Inger Lennartsson , enhets chef HSR §28
Annelie Jansson , ekon om, §29
Eija Kilpala, IFO-chef §31
Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg §§32-33
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Information sammanställning av avvikelser första halvåret

2017

Annalena Nilsson, MAS/MAR, redovisar ärendet. Under första halvåret
2017 har totalt 820 avvikelser skett i hela kommunen . I dessa avvikelser är 559 fall och 237 läkemedelshantering. Dessutom har
1 Lex Maria -anmälning gjorts till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) .
Trenden visar på fler avvikelser 2017 jämfört med 2016. Däremot har
avvikelserna minskat betydligt inom omsorgen. Avvikelserna brukar
fördelas ganska jämnt över året men med en liten puckel i juni.
Nilsson berättar att det finns brister i hur avvikelsesystemet fungerar.
Det blir ofta felskrivet vem som är ansvarig och avvikelsen blir då inte
uppföljd av alla yrkeskategorier. Rutinen för avvikelsehantering
behöver göras om föra att få ett bättre flöde och att avvikelsen följs
upp . Nilsson berättar att ambitionen är att ha en ny rutin klar i början av
2018. Dessutom behöver det ske utbildning i hur man skriver
avvikelser.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Ansökan om bidrag till Kv innohuset Örebro
Komm unstyre lsen i Nora kommun har mottagit en ansöka n om bidrag
på 42 660 från Kvinno huset Örebro 2017-07 -14. Kvinnohuset ansöker
om bidrag till sin verksamhet under 2018 .
Kvinnohuset arbetar med att stötta och hjä lpa kvinnor och barn som utsatts för fysiskt eller psyk iskt våld i nära relatio n. Kvinnohuset tar också
emot kvinnor och deras barn frå n andra kommuner i länet. För boendet
beta lar anvisa nde kommun .
Bedömn inge n görs att även om kommune n idag inte använder sig av
de tjänster som Kvinno huset erbjuder finns det skäl att stötta verksamheten med ansökt bidrag
Förs la g till beslut
Socia lutskottet föres lår komm unstyrelsen bes luta
att bev ilja ansökan om bidrag till Kvinnoh uset i Örebro
Under behand ling av ärendet yrka r Margaretha Eriksson (S), Ulla
Bergström (S) , Kent Nilsson (S) och John SundelI (KO) att förslag till
bes lut blir att ge bidrag på 21 300 kronor till Kvinnohuset i Örebro och
därmed göra avsteg frå n gä llande regler.
Tom Rymoe n (M) och Håkan Kangert (M) yrkar på avslag till ansökan
om bidrag.
Ord föra nde finner att det finns tre förs lag till bes lut dels socia lchefe ns
förslag om bidrag med 42 600 kronor, dels Margaretha Eriksson (S)
mfl. förs lag om bidrag på 21 300 kronor och de ls Tom Rymoen mfl. för slag om avslag .
Ord förande ställer proposition på förslagen och fin ner att socia lutskottet
beslutat enligt Margaretha Erikssons (S) mfl. förslag .
Soc ia lutskottet f öres lår ko m m u nsty rel se n bes luta
att bev ilja ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro med 21 300
kronor för år 20 18 och därmed görs avsteg frå n gällande reg ler.
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Återkoppling utifrån arbetet med strategier för ökat
kvarboende
Inger Lennartsson, enhetschef HSR, redovisar ärendet.
Den sociala dagvården har startar och är mycket uppskattat av
deltagarna. Det har gått för kort tid för att kunna mäta effekterna.
Demensdagvård beräknas kunna starta i slutet av 2017. Enligt en inventering som gjordes förra året kan ca 50 personer vara aktuella för
att delta idemensdagvården .
Kommunrehab har bytt namn till aktivitetscentrum. Träningen där ger
goda resultat för individen eftersom det nu verkligen deltar persone r
med behov av verksamheten .
Samlat korttidsboendeenhet hare startat på Tullbackagården, men man
har även kvar reserv på Hagby Ängar i draperirum.
Det planerades för att starta upp hemrehab men detta har fått läggas
på is eftersom det saknas resurser. Lennartsson säger att inte finns
tillräckligt med pengar avsatta i budget för att driva projekten inom
strategierna för ökat kvarboende .
Lennartsson säger att det gått för korttid för att kunna se effekterna av
strategierna blir det som önskas ; det vill säga ökad
möjlighet till kvarboende i det egna hemmet för äldre i Nora kommun
och att trycket på platser i särskilt boende för äldre minskar.
Lennartsson säger att eftersom trenden i kommunen är att det blir alltfler äldre behövs ändå fler platser på särskilt boende år 2024 och att
det därför vid planering av Rosen borde finnas planering för ytterligare
ett nytt särskilt boende. Det behövs även någon form av mellanboende
för äldre i Nora kommun såsom exempelvis trygghetsboende. I
dagsläget finns inget mellanboendealternativ.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Redovisning av handlingsplan och åtgärder för att få budget
i balans
Fredrik Bergström, socialchef, har tagit fram en skrivelse som delas ut
på dagen sammanträde för socialutskottet. Bergström har förhinder att
medverka men har bett Annelie Jansson , ekonom, att föredra ärendet.
Jansson berättar att prognosen visar på - 10 miljoner för 2017. Det
som socialchefen har redovisat i handlingsplan och åtgärder för budget
i balans är exempelvis att öka brukartiden inom hemtjänsten till 55% ,
upphandla LSS-boende för att minska kostnaderna av externt placerade samt att se över möjligheterna att införa passiva resurser (robot)
inom försörjn ingsstödsutredningarna. Utifrån handlingsplanen och åtgärderna för budget i balans landar underskottet på - 5 miljoner i stället
för - 10 miljoner.

Socialutskottet beslutar
att lämna redovisningen till kommunstyrelsen för vidare behandling.
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Överenskommelse mellan Nora kommun och
Region Örebro län angående utskrivningsklara patienter
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01.
Överenskommelsen är en övergripande , vägledande
ramöverenskommelse . Överenskommelsen syftar till att skapa trygg
och effekti v övergång till öppenvård efter en slutenvårdsvistelse genom
att vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan parterna så att
vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån individens
delaktighet, behov och förutsättningar.
Den ekonomiska regleringen i överenskommelsen stödjer lagens
intention att minska antalet dagar som patienter vårdas som
utskrivningsklara på sjukhus och bygga på ömsesidig tillit mellan parterna . Kommunens betalningsansvar inträder när:
1. Den slutna vården ha skickat ett inskrivningsmeddelande
2. Den slutna vården ha underrättat berörda enheter i kommunen om
att patienten är utskrivningsklar
3. Den slutna vården säkerställa att patienten är hemgångsklar
4. Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården
ha kallat till samordnad individuell planering under förutsättning att en
sådan ska genomföras
Kommunens betalningsansvar beräknas på utskrivningsklara dagar
efter det att den slutna vården har meddelat kommunen att patienten är
utskrivningsklar. Betalningsansvaret inträder om det genomsnittliga
antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider tre
kalenderdagar under en månad . Överskrids detta medelvärde utgår
betalningsansvar retroaktivt på individnivå för alla patienter inom
somatisk slutenvård som vårdats mer än tre kalenderdagar som
utskrivningsklar.
Under behandling av ärendet påpekar John Sundeli (KO) att det finns
ett stavfel i punk 3 (och således även i överenskommelsen) gällande
"säkerställa" som istället bör utskrivas som "säkerställt".

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta överenskommelsen om utskrivningsklara patienter

Protokollsutdrag till

1<5
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

NORA KOMMUN
Socialutskottet

Su § 31

Sammanlrädesdatum

Sida

2017-10-10

39

dnr: ks2017-298

Information från arbetet inom Nara För
Henric Lundgren , bildnings chef, och Eija Kilpala , IFO-chef, deltar på
dagens sammanträde för att redovisa ärendet. Lundgren berättar om
bakgrunden till Nora För och erfarenheter av Örebro För .
I Nora För ingår representanter från Individ- och familjeomsorgen , integrationsenheten, Vuxenlärandet, gymnasieskolan, fritidsgårdarna,
högstadieskolan , Kommunala aktivitetesansvaret (KAA) och polisen.
Dessa träffas 4 gånger per år och det anordnas även dialogmöten.
Styrgrupp för arbetet är Individnämnden . Styrgruppen har haft ett första
styrgruppsmöte och ska ha ett andra efter dialogdagen den 18 oktober.
Syftet med Nora För är att tillsammans ta sig an situationen på övergripande nivå när det gäller risker för ungdomar i Nora kommun . Tanken
är att arbeta förebyggande och kunna göra direkta insatser vid aktuella
händelser. Lundgren berättar att detta också är ett sätt att arbeta
närmre varandra inom de olika aktörerna och att öka förståelsen
mellan aktörerna som ingår.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Rapport från arbetet med revidering av handikappolitisk plan
Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg redovisar ärendet. Revideringen av
den handikappolitiska planen börjar nu ta form . Nyquist berättar att hon
varit på kommunala handikapprådet och kommunala handikapprådet
för att inhämta synpunkter i arbetet med att ta fram handikapplanen.
Arbetet har pågått i ungefär ett år men mer tid skulle behövas för att
kunna färdigställa planen och skicka den på remiss till Kommunala
handikapprådet och eventuellt till fler aktörer som är berörda av planen .
Planen utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Planen ska vara ett levande dokument i arbetet i
Nora kommun med att förbättra för funktionsnedsatta personer. Det är
viktigt att planens mål är lokala , mätbara, konkreta och
uppföljningsbara.
Nyquist tar med sig de synpunkter som uppkommer på dagens
sammanträde bland annat om flextrafik och att koppla ihop den
handikappolitiska planen och den kommande äldreplanen.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Begäran om förlängd utredningstid för revidering av
handikappolitisk plan
Kommunfullmäktige antog 2003-10-29 § 65 en handikappolitisk plan.
Kommunst yrelsen beslutade § 139/2016 att revidera den handikappoli tiska planen . I beslutet står att socialchef får i uppdrag att revidera planen samt att planen ska vara färdigställd till den 30 september 2017.
Tidsramen kommer inte att kunna följas. Därför önskar social chef begära förl ängd utredningstid till den 31 december 2017. Anledningen är
att ansvarig utredare inte haft möjlighet att färdigställa utrednin gen
samt att det vore önskvärt att ett utkast av planen går på remiss till
Kommunala handikapprådet den 14 november 2017.
Soc ialuts kottet föresl år kommunstyrelsen besluta
att förlänga utredningstiden till den 31 december 2017 samt
att ett utkast av den handikappolitiska planen ska gå på remiss till kommunala handikapprådet den 14 november 2017.

Protokollsutdrag till

k-s
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN
Socialutskottet

Su § 34

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10 -10

42

dm: ks201 7-110

Eventuell rapport från kontaktpolitiker
Inget att rapportera.
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