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dnr KS2020-382

Redovisn ing av kostnad per brukare år 2019
Frida Wen nermark, konsu lt Enso lution , redovisar resu ltatet för Nora
kommun år 2019 när det gä ller kostnad per brukare.
Nora kommun köper tj änsten kostnad per brukare av Enso lution som
innebär att Ensolution ana lysera r utfallet av verksamheten inom socia l
omsorg på årsbasis. Ana lysen delas upp på enhetsn ivå och Ensolu tion
pekar på vilka utve cklingsmöjligheter som finns på en hetsn ivå.
Wennermark föred rar analysen av nora kommun år 20 19 i jämförelse
med år 2018 samt i jämförelse med andra kommuner och rikssn ittet.
Ett exempel från analysen är att Nora har lägre kostnader per plats på
LSS-boende i egen regi men en hög re kostnad per plats på LSSboende i extern regi än rikss nittet.
Ett annat exempel från analysen är att Nora kommu n har en högre
kostnad för särski lt boende än rikssn ittet. Inom Hemtjänsten har fler
persone r fått insatser än rikssnittet men det är relativt korta insatser per
person.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Förslag effektiviseringsåtgärder inom individ- och
familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nora prognostiserar 2 miljoner i
ökade kostnader 2020 samtidigt som IFO ska bidra till effektiviseringen
med 2 miljoner per år från 2020 till 2022. Förslag på strategier
presenterades för socialuts kottet under vården 2020
Strategin för att kunna genomföra effektivise ringarna bygger på att
minska behandlingsarbetet inom det som kallas Vingen, reducera det
förebyggand e arbetet samt , som konsekvens av minskat tryck på vad
som benämnts EKB (ensam kommande flykting barn), reducera
handläggare på Resurse n.
Omfattningen av strategin vad avser personella resurser uppgår till:
o 1,5 st EKB-handläggare
o 1 st Fältare
o 2 st behandlare Vingen
Den förväntade ekonom iska effekten av förslaget uppgår till ca 2.25
miljoner.
Förutom att genomföra personella neddragningar finns behov att ta
fram riktlinjer för insatsers utformnin g och tillhandah ållande inom barn
och familj i syfte att minska volymen av brukare. Vidare behöver
verksamheten förstärka det förebyggande arbete i samverkan med
skola, förenings liv och andra aktörer i syfte att minska volymen .

Under behandling av ärendet yrkar Bengt Magnusso n (LPo) på
återremiss med motivering att konsekvensa nalysen som personalen
inom individ- och familjeom sorgen barn och familj har gjort ska biläggas
beslutsmaterialet samt att förtydliga vad som menas med "Träffa enbart
de äldre barnen, därefter ringa föräldra rna" i det befintliga
beslutsmaterialet.
Socialutskottet ajourneras under 10 minuter .
Tom Rymoen (M) yrkar på liggande förslag till beslut med tillägget att
persona lens, inom Individ- och familjeomsorgen barn och familj,
konsekve nsanalys ska biläggas beslutsmaterialet inför
kommunstyrelsens sammanträde.
Ordförande finner att det finns ett förslag om återremiss och ett förslag
om liggande förslag till beslut men med tillägget att perso nalens
konsekvensanalys biläggs beslutsmaterialet inför kommunstyrelsen .
Juste ares sign
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Ordförand e frågar om det kan avgöras idag och finner att utskottet
beslutar att ärendet avgöras idag och därmed avslås
återremissyrkandet.
Ordförande frågar om utskottet kan besluta om Rymoens (M) yrkande
och finner att utskottet beslutat enligt detta.
Socialutskottet beslutar
att bilägga konsekvensanal ysen som gjorts av personalen på individoch familjeomsorgen barn och fam ilj till beslutsmat erialet inför
kommunstyrelsen
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att reducera det förebyggande arbetet vad avser fältassistenter
att redu cera familjebehandling sarbetet vad avser behandlare
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för fortsatt
familjebehandlingsarbete
att reducera handläggare inom barn och familj
att uppdra till kommundirektören att ta fram riktlinjer för det fortsatta
arbetet inom barn och familj

Bengt Magnusson (LPo) och Conny Alfredsson (SO) reserveras sig till
förmån för Magnusson s yrkande .
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Förs lag svar på revisionsrapp ort gra nskning av
kvalitetssäk ring av HVS -hem och familje hem för placerade
barn
Revisorern a har genomfört en granskning av kvalitetssäkring av HVBhem och fam iljehem för placerade barn. Syftet med granskningen har
varit att belysa och bedöma huruvida kommunstyre lsen har
ändamålsenliga arbetsformer för att säkerställa god kvalitet i de HVBhem och fam iljehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.
Revisorernas sammanfattande bedömn ing utifrån granskningens syfte
är att kvalitetssäkringen avseende HVB-h em och familjehem behöver
förstär kas. Den huvudsakliga kritik som framfö r är att socialtjä nsten inte
har genomfö rt någon form av verksamhetsuppföijning av de HVB-hem
som används inom ramavtalet och kommunen har inte följt upp
avtalsefterlevnaden på något sätt.

Atgärder
För att säkerställ a verksamhetsuppföljning av de HVB-hem som anlitas
av Nora kommun kommer nedanst ående åtgärder att genomföra s.
• Ett arbet e med att införa kvalitetsledningssystem, enligt SOSFS
2011 :9 föreskrifter och allmänna råd, pågår och ska vara infört
och klart tredje kvartalet 2020 .
• Arbete med att ta fram riktlinje r för barn och unga har påbö rjats.
Där ingår arbetet med fam ilje hem och rutiner för utred ning och
uppfö ljning av famiijehem för att kunna säkerställa kvalitet och
för att tillförsäkra att det placerade barnet får rätt förutsättningar.
• Varje placering som görs utanför ramavtalet finns det alltid en
mot ivering till. Ramavtalsefterlevnade n ska följas upp som en
del i ege nkontrollen.
• Rutiner för egenkontroll och uppföljning kommer att vara en del
av det systemat iska kvalitetsarbetet
Enligt HSLF-FS 2019 :25, Allmänn a råd, 4 kap 5 §, så bör
registeruppg ifter efter samtycke från den som uppgifterna gäller hämtas
in från Kronofogdemynd igheten och Försä kringskassan.
Registeruppgifter bör vidare efter samtycke från den som uppgifterna
gäller hämtas in även från socialnämnden i den kommun eller de
komm uner där han eller hon är eller har varit bosatt under de senaste
fem åren.
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I de familjehemsutredningar som genomförs i Nora kommun så ingår
ALLT ID inhämtade registeruppg ifter från försäkringskassan,
kronofogdemyndigheten och den/de socia lnäm nd/er där de tilltänkta
fami ljehemsföräldrarna bott under de senaste fem åren . Därutöver
inhämtas registerutdrag från Rikspolisstyrelsen avseende misstankeoch belastnings registret.
Va rje fam iljehem (oavsett om det är eget eller konsulentstött) följs upp
idag av fami ljehemssekreterarna och de barn som är placerade följs
upp av insatsuppföljare . Placeringa rna övervägs /omprövas på
individnämnden var sjätte månad . Kontakterna med barn,
vårdnads havare och fam iljehem sker oftare.
Barn som är placerade i HVB-hem följs upp i samma utsträckning som
de som är placerade i familjehem .
Under förra ramavtalsperioden för HVB-hem för barn och unga så
genomförde regionen i samarbete med kommu nerna i Örebro län
verksam hets uppfö ljning samt uppfölj ning av avtalsefterlevnaden . Inom
nuvara nde ramavtal har inte det arbetet geno mförts med hjälp av
regionen.
Socialtjänsten fö ljer upp alla placeringar, utifrån vårdp laner och
lillhörande genomfö randep laner som utarbetats i samråd med den
berörde och utförare. Dessa uppfö ljningar tas upp i nämnd var 6:e
månad som överväga nden eller omprövni ngar. Här följer socia ltjänsten
upp den individuella kvaliteten. Utöver dessa överväganden eller
uppföljn ingar så har insatsuppföljare och familjehemssekreterare
flertalet kontakte r med de place rade och respektive familjehem/HVB.
socialtjänsten utgår från att utfallet på individue ll nivå hänge r ihop med
den kvalitet som finns. Skulle utföraren av vården inte uppfylla de krav
som stä lls på vården, då blir det omplacer ing.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer krav på HV B-hem och
konsultentstödda familjehemsorganisationer för att de ska få tillstånd
att bedriva sina verksamheter. Även när upphandling sker så ställs
ytterligare krav på verksam heterna och de tjänster som ska levereras.
Det som är av stor vikt är att de krav som ställs på HVBhem/konsultentstödda familjehemsorganisationer inom ramavta let
också ställs på som inte ingår i ramavta let. När det gäller
verksa mhets uppföljning och kvalitetssä kring av de HVB-hem och
kons ulentstödda familjehemsorganisationerna som inte ingår i
ramavta let så behöve r refere nser inhämtas, kontro ll hos IVO göras om
det inte framgår att de ingår i andra ramavtal i Sverige.
Socialutskottet föres lår ko mmunstyre lsen beslu ta
att ställa sig bakom svaret till revisorerna
Jus, e rares sign

X
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN

Samma nträde sdatu m

2020-08-27

Socialutskottet

Su § 23

Sida

31

dnr KS2020-391

Redovisning av Samordningsförbundet i norra Örebro läns
(SOFINT) arbete för Nora kommuns del år 2019
Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFlNT, inrättades år 2006
med stöd av lagen om finansiell samordning .
I samordningsförbundet ingår arbetsförmedlingen, Försäkringskassan ,
kommunerna Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg samt
Region Örebro län.
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete .
Målgruppen kännetecknas av olika former av fysiska eller psykiska
besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem - ofta en
kombination av dessa. De befinner sig ofta långt från arbetsmarknaden
och är beroende av ofta mångårig försörjning från det offentliga.
Under år 2019 finansierade SOFINT bland annat insatserna
mottagningsteam, samverkansteam, införandet av personliga ombud i
norra Örebro län, rehabmässan och psykiatriveckan.
I Coachingteamet deltog totalt 34 personer under 2019 varav 11 från
Nora kommun. Av de 34 individerna har flera gjort en stegsförflyttning
mot arbetsmarknaden där 5 efter insatsen coachingteam har ej
subventionerat arbete, 3 subventionerat arbete och 3 studerar.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Socia lchefen informera r
-Corona/Covid-19
Nora kommun har inga smittad e brukare i nuläget.
Nu har en del av de verksamheter som varit stängda för att minska
smittspridningen under våren börjat öppna igen såsom sociala
dagvården och aktivite tsce ntrum . Stinsen på Tullbackagården ska
återgå till att vara rehabavdelning istället för covid-avdelning .
Beredskap finns om det skulle komma en andravåg av virus infektion
och det finns i nuläget god tillgång till skyddsutrustning .
-ekonom isk rapport
Sofia Pettersso n, controller, redogö r vård & omsorgs ekonomiska
uppföljning för ja n-ju li 2020 utifrån informationen i Ekonomirapport 2
samt en genomgång av externa och interna placeringar inom
funktionsstöd, Individ- och familjeomsorgen (IFOl och integration.
Prognosen för 2020 visar ett budgetöverskridande för vård- och
omsorgs funkt ioner om 27 275 000 kronor .
- Torge t 1 det nya LSS-boendet
Socia lchefen informerar om att LSS-boe ndet planeras vara klar för
inflytt tidigast 2021-01 -01. Planen är att kunna ta emot 5 externt
placerade brukare till det nya LSS-boendet i egen regi.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Information om brev till fastighetsägare ang ående socialt
ansvarstagande
Det har uppmärksa mmats i ett antal kommuner i Sverige att det sker
social dumpning där människor far illa.
Tom Rymoen (M), ordföran de, informerar om att det håller på att tas
fram ett brev till fastighetsäg are om socialt ansvarstagande så inte
Nora hamnar i en situat ion som andra kommuner har hamnat i. När
brevet är genomarbetat tillsammans med opposit ionsrådet kan
socialutskottet också ta del av det.

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Socialutskottet

Su § 26

Sammantr ädesdat um

Sida

2020-08-27

34

dnr KS202 0-140

Eventuell rapport från kontaktpolitiker
Med anledning av Corona/covid-19 har politikerna undvikit att
genomföra studiebesök inom verksam heterna.
I mitten av mandatper ioden det vill säga årsskiftet 2020/2021 är tanken
att en rockad görs så att politikerna får möjlighet att se en annan
verksamhetsde l inom socialutskottets område. Förslag ska tas fram till
socialutskot tet under hösten 2020 .
Socialuts kottet tackar för inform ationen.
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