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NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum Sida 

Socialutskottet 

~SSign iii 
Utdragsbeslyrkande 

2021-03-23 13 

Su § 9 dnr ks2021-045 

Information om corona- och vaccinationsläget inom välfärd 
omsorg 

Socialchefen informerar om corona- och vaccinationsläget inom verksam
hetsområde välfärd omsorg . 

Fram till vecka 11 har brukare inom äldreomsorgen testats vid 241 tillfällen 
och 39 brukare har konstaterats vara smittade med Covid-19. En brukare är 
sjuk men läget är stabilt. 

Inom personalgruppen har 640 tester genomförts till vecka 11 och där har 
74 konstaterats smittade och en är pågående sjuk. 

Under vecka 11 har samtliga inom särskilt boende fått andra dosen. Under 
samma vecka har samtliga med hemvårdskontakter och hemtjänst med 
omvårdnadsinsatser och hushållskonter fått andra dosen. För de brukare 
med hemtjänst med serviceinsater och hushållskontakt pågår planering av 
första eller andra dosen, totalt 87 stycken. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



NORAKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Socialutskottet 

Sammanträdesdatum Sida 

2021-03-23 14 

Su § 10 dnr ks2021-156 

Redovisning av brukartidsmätning inom hemtjänsten 2018-2020 

Socialchefen informerar om den genomförda mätningen av brukartid som 
genomförts inom hemtjänsten mellan åren 2018-2020. 

Av den planerade brukartiden på ca 65 procent användes ungefär 50 till 60 
procent under åren 2018-2019. Under våren minskade nyttjandet med tydligt 
samband till coronapandemin. Under sommaren 2020 var nyttjandegraden 
nere som lägst på ca 45 procent men ökade igen under hösten till vårens 
nivåer. 

Mätningen av snittiden per brukare visar att det är något färre brukare men 
de använder mer tid. 

För en brukare inom hemtjänsten med ungefär sex besök om dagen är det 
normalt att träffa 8-9 personer på en vecka. Anledningen är helt naturlig 
eftersom många inom personalen arbetar deltid, går på schema och har 
lediga dagar. 

Socialchefen anser att det är viktigt att arbeta med kulturen inom arbets
platsen och arbetslagen för att få till en bättre struktur. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag tillJ9C' Sign 

Utdragsbestyrkande 



NORAKOMMUN 

Socialutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2021-03-23 15 

Su § 11 dnr ks2019-398 

Förslag till upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten 

Socialutskottet behandlade ärendet den 17 mars 2020, § 6. Ärendet utgick 
från kommunstyrelsen sammanträde den 1 april 2020 på grund av tidsbrist. 
Vid dagens sammanträde tas ärendet upp igen. 

Syftet med upphandling är att teckna ett avtal för servicetjänsterna städning 
och tvätt samt leverans av matlåda på adresser inom Nora kommun. 

Upphandlingen är en reserverad upphandling där deltagandet reserveras för 
skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och 
yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av 
personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att upphandla servicetjänster inom hemtjänsten 


att utlysa upphandlingen utifrån framtaget förfrågningsunderlag. 


& Protokollsutdrag till
Just~ 

Utdrags best yrkande 



NORAKOMMUN 

Socialutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlradesdatum Sida 

2021-03-23 16 

Su § 12 dnr ks2017-367 

Information om "God och nära vård" 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har ingått en 
överenskommelse för att under 2021 stödja utvecklingen av hälso- och 
sjukvården med särskild inriktning på den nära vården. 

Överenskommelsen är en del av reformeringen av hälso- och sjukvården till 
en god och nära vård med fokus på primärvården. 

Överenskommelsen omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa avsätts 
5 725 miljoner till regionerna och 1 000 miljoner till kommunerna. 53 miljoner 
avsätts til l SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av 
hälso- och sjukvård till god och nära vård. 

Överenskommelsen har fyra utvecklingsområden. 
• Utveckling av den nära vården med primärvården som nav 
• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
• Förstärkning av ambulanssjukvården. 

Enligt socialchefen är reformen "God och nära vård" mycket mer omfattande 
än "Ädelreformen" på 1990-talet. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
~S Sign Iii 
Utdrags bestyrkande 



NORAKOMMUN 	 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr3desdatum 	 Sida 

Socialutskottet 	 2021-03-23 17 

Su § 13 	 dnr ks2021-044 

Socialchefen informerar 

Riktade statsbidrag inom äldreomsorgen 2020-2021 

Totalt har äldreomsorgen i Nora kommun fått 13 691 709 kronor i riktade 
statsbidrag. Bidragen är fördelat enligt följande. 
• 	 Välfärdsteknik med äldre i fokus 2021 250000 kr 
• 	 Äldreomsorgslyftet 4841969 kr 
• 	 SKR - psykisk ohälsa 309000 kr 
• 	 Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården 868486 kr 

och omsorgen om personer med demenssjukdom 
• 	 Habiliteringsersättning 484423 kr 
• 	 Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 5706887 kr 
• 	 Statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar 1 230 564 kr 

Personalläget inom värd och omsorg inför sommaren 

Rekryteringen av sommarvikarier pågår och till och med den 10 mars har 
man rekryterat 92 personer till äldreomsorgen och 62 personer till funktions
stöd. 

Det är fortsatt brist på sjuksköterskor och därför kommer ordinarie personal 
att erbjudas ett sommarpaket och likaså kommer de timanställda att erbjudas 
ett sommarpaket. 

Heltidsresan 

Bemanningshandboken är fackligt förhandlad den 10 november 2020. Den 
18 januari i år gick erbjudande om heltid ut till personalen inom äldre
omsorgen. Totalt ca 70 medarbetare har önskat ökad sysselsättningsgrad 
vilket är omkring 16 årsarbetare. 

Projektet är inte avslutat ännu eftersom en uppföljning av handboken ska 
göras under hösten. Dessutom ska systemstöd införas i april månad. 

Synpunkter har bland annat framförts på nattpassens längd som påverkar 
hur många nattpass en heltidsanställd medarbetare kan göra. Synpunkter 
har också framförts på antalet fridagar. 

Jus~eeres sign 
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Närvaro-och omröstningslista 


Socialutskottets sammanträde den 2021 03 -26-

Ledamöter 

Tom Rymoen (M) ordf 

Eiia Ahonen Pettersson (M) 

Susanne Forsbera (C) 

Kent Nilsson (S) vice ordf 

Ursula Steffensen (S) 

Lars-Erik Larsson (NP) 

Benat Maanusson (LPo) 

ODDositionsråd 

Kso 
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Närvarande 
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O = digitalt 

Ersättare 

Bror-Erik Israelsson (S) 
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