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Förslag om gemensam familjehemssamverkan i. norra länsdelen Öre
bro län
Fredrik Bergström, socialchef, informerar om ärendet utifrån underlaget som ut
skottet fått ut före sammanträdet.
Socialcheferna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun gavs i
uppdrag att utreda en Familjehemssamverkan för kommunerna i norra Örebro län.
Uppdraget gavs av respektive ordförande för socialnämnd eller socialutskott eller
motsvarande i respektive kommun. Socialcheferna gav uppdraget vidare till
utvecklingsstrateg i Lindesberg respektive Nora kommun. Uppdraget har
redovisats vid ett SNÖL möte den 7 september.
Kommunerna i norra Örebro län - Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors och Nora
har valt att organisera sig lite olika avseende hanteringen av placerade barn och
familjehem. Utmaningen som nämnda kommuner vittnar om är svårigheten att hitta
lämpliga familjehem samt handledning av befintliga familjehem. Idag ingår
rekrytering av familjehem, utredning av familjehem, utredning av behov av
placering i familjehem, uppföljning av familjehemmet och uppföljning av barnet
som är placerad ofta i samma roll i små kommuner. Lindesberg kommun har lite
större organisation med två familjehemssekreterare och tre barnföljare
Det är svårt för små kommuner att blir riktigt bra på processens olika delar, då de
ofta utförs av en och samma person. Dessutom är uppgiften att rekrytera lämpliga
familjehem tidskrävande och ytterst viktigt för att placeringen ska bli bra för barnet.
Chefer för Individ- och familjeomsorg (IFO) vittnar om att svårigheten att hitta
lämpliga familjehem medför att kommunen tvingas använda konsultstödda
familjehem. Konsulentstödda familjehem är dyrare än de egna familjehemmen
som kommunerna har.
Med detta som bakgrund gavs uppdraget att se över möjligheten till att ovan
nämnda kommuner utreder möjligheten med en kommungemensam
familjehemssamverkan.
Utskottets behandling av ärendet
Bengt Magnusson (LpO) vill föra till protokollet fråga till socialchefen om kostna
derna kommer hamna inom ramen, socialchefen svarar ja på frågan och ordförande godkänner att informationen läggs till protokollet.
Förslag till beslut
1. Att socialutskotten föreslår kommunstyrelsen besluta att Nora kommun
tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors bildar en gemensam
familjehemsenhet.
2. Att socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ta fram en
avtalssamverkan för gemensam fainiljehemsenhet mellan kommunerna
Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors.
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Socialutskottet föres lår kommunstyrelsen besluta
1. att Nora kommun tillsammans med Lindesberg, Ljusnarsberg och Hällefors
bildar en gemensam familjehemsenhet.
2. att ta fram en avtalssamverkan för gemensam familjehemsenhet mellan
kommunerna Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors.
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Arets samhällsbyggare
Fredrik Bergström, socialchef, informerar om ärendet utifrån underlaget som ut
skottet tagit del av inför sammanträdet.
Civilsamhället har en lång tradition av att bidra till samhällsutvecklingen och är en
viktig aktör i folkhälsoarbetet. Organisationerna i civilsamhället bidrar till välfärd,
demokrati och inte minst socialt kapital. Civilsamhället är viktigt för utvecklingen av
den sociala infrastrukturen och en viktig byggsten för en god folkhälsa. Vidare
bidrar civilsamhället till att nå ett av kommunens övergripande mål, "Nora kommun,
i nära samarbete med föreningar, ska verka för aktiv fritid".
Samhällsutmaningen ofrivillig ensamhet hos äldre identifierades av civilsamhälles
aktörerna i samverkansgruppen Hälsa & äldre. Utifrån den samhällsutmaningen
har deltagarna i samverkansgruppen anordnat ett seniorkollo samt öppnat och
driver mötesplatsen "Äntligen Måndag".
"Äntligen Måndag" syftar till att motverka ensamhet hos äldre och resultatet av .
pekar tydligt på att "Äntligen måndag" träffat rätt målgrupp. 68 % av deltagarna
uppger att de ibland eller ofta upplever ensamhet.
Med det som bakgrund vill vi fira civilsamhället och frivillighetens dag med att dela
ut pris till en civilsamhällsaktör och en viktig samhällsbyggare.
Förslaget är att priset till 2022 års civilsamhällsaktör går till: Väntjänsten, Röda
korset, Hela människan, PRO och SPF club Skoga med motiveringen:

,

Genom att ha uppmärksammat en stor samhällsutmaning som har konsekvenser
för de seniora invånarna i Nora kommun har pristagarna gemensamt förbättrat
samverkan mellan Nora kommun och civilsamhället och därigenom ökat möjlighet
erna att vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för invånarna i Nora kom
mun.
Förslag till beslut
1. Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att inrätta ett pris om "Arets
samhällsbyggare"
2. Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att Kommunstyrelsen bekostar
2022 års pris
3. Socialutskottet föreslår Kommunstyrelsen att utnämna 2022 års
samhällsbyggare till krafterna bakom "Äntligen måndag", Väntjänsten,
Röda korset, Hela människan, PRO och SPF club Skoga
4. Att socialchef tillsammans med KSO delar ut priset i samband med den in
ternationella frivillighetsdagen.
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Utskottets behandling av ärendet
Yrkanden
Bengt Magnusson (LpO) yrkar tillägg av formuleringen "inom befintlig ram" till attsats två i förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Tom Rymoen (M) finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningschefens förslag och Bengt Magnussons (LpO) förslag till beslut. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt Bengt Magnussons
(LpO) förslag.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att inrätta ett pris om "Arets samhällsbyggare"
2. att Kommunstyrelsen bekostar 2022 års pris inom befintlig ram
3. att utnämna 2022 års samhällsbyggare till krafterna bakom "Äntligen
måndag", Väntjänsten, Röda korset, Hela människan, PRO och SPF club
Skoga
4. Att socialchef tillsammans med KSO delar ut priset i samband med den internationella frivillighetsdagen.
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Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2022-2025
På uppdrag av kommuncheferna har Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg och Hällefors
kommuner tillsammans tagit fram en länsdelsgemensam handlingsplan för
suicidprevention. Utskottet har i handlingar inför sammanträdet tagit del av
· underlag för angivet förslag till beslut.
Handlingsplanen slår fast nio fokusområden som kommunerna ska arbeta med
över tid. Det är alla förvaltningars ansvar att bidra i arbetet med planens
intentioner. Utifrån planens fokusområden ska förvaltningarna utifrån lokala
förutsättningar ta fram aktiviteter som införlivas i kommunens styrsystem och följs
upp i ordinarie del- och helårsredovisning.
Som stöd i arbetet kommer den länsdelsgemensamma resursen samordnare för
psykisk hälsa att nyttjas.
När det kommer en ny nationell strategi för arbetet med psykisk ohälsa och suicid
prevention under hösten 2023 ska planen ses över och revideras vid behov.
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta handlingsplan för suicidprevention i norra Örebro län.
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Förslag om uppdrag att se över övergripande riktlinjer för klagomålshantering
Tom Rymoen informerar om ärendet utifrån underlaget som utskottet tagit del av
inför sammanträdet.
En väl fungerande klagomålshantering gör det möjligt att uppmärksamma och åt
gärda brister på lokal nivå så tidigt som möjligt. Detta bidrar till att problem kan lö
sas snabbare. Klagomålshanteringen ger också viktig information till kommunens
. kvalitetsarbete, vilket kan bidra till högre kvalitet i kommunala verksamheter. Rätt
ordnad kan klagomålshanteringen även bidra till en ökad resurseffektivitet och
minskad administration.
Klagomålshanteringen utgör en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Sammanställningar och analyser av klagomål som lämnats av invånare bör använ
das i det kommunala kvalitetsarbetet och kvalitetsledningssystemet.
Klagomål utgör en värdefull källa till information för kommunala verksamheter i ar
betet med att identifiera utvecklingsområden. En analys av innehållet i, och omfatt
ningen av, inkomna klagomål är därför en viktig del av kvalitetsarbetet och en ut
gångspunkt för planeringen och genomförandet av åtgärder.
Vid ett omfattande klagomål inom omsorgC:3ns verksamheter uppmärksammade
Socialutskottet att det saknas en samlad riktlinje för Nora kommuns klagomåls
hantering. En gemensam riktlinje som anger hur klagomål ska tas emot, dokumen
teras, återkopplas till den som lämnat klagomålet samt vilka förväntningar den kla
gande kan ha på tidsåtgång för kontakt och hantering. Vidare bör en sådan riktlinje
ange klagomålens betydelse för kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling.
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för klagomålshantering i Nora
kommun.
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för klagomålshantering i Nora
kommun.
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Information från socialchefen
Fredrik Bergström, socialchef, delar ut verksamhetsrapporter på sammanträdet och
ger muntlig information om innehållet.
Fredrik gJr åvergripande information om planer kring utbildning för förtroendevalda
i den nya organisationen. För Socialnämnden planeras en rad olika utbildningar
och det finns olika möjligheter för upplägg, tankar finns exempelvis om att nyttja
olika utbildningar som finns internt för personal inom verksamheterna och att vissa
utbildningar kan ge/ske på digital väg. SKR har tidigare haft webinarium för vissa
grundläggande utbildningar, där videor i kombination med tillhörande power point
presentationer nyttjats. Det kan även finnas möjlighet för utbildning inom olika in
terna ledningssystem för kvalitet m.m .. Utbildningarna kan även innehålla intro
duktion till, och utifrån, verksamhetsperspektiv med verkställighet, handläggning
och utredning och så vidare. De olika utbildningarna och introduktionerna är tänka
att syfta till att bygga en så stabil och jämn grund som möjligt för de förrtroende
valda som ska hantera och besluta om Socialnämndens ärenden. Mer information
om detta kommer längre fram till de som berörs.
Socialutskottet tackar för inform�tionen.
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