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Förändring av Noramodellen för arbete
Kommunstyre lsen beslutade 2019-05-22 § 86 att ge kommundirektören
i uppdrag att genomföra Noramodellen för arbete.
Noramodellen för arbete har sin utgångsp unkt i Trelleborgsmodellens
centrala delar för kommuna l arbetsmarknadspolitik med synsätt på
individen, resursvä xling, flexible kompetenspåfyllning och
resultatuppfö ljning . I denna mode ll är målet att ha ett arbetssätt som
tidigarelägger inträde på arbetsmarknaden för personer med
försörj ningsstödsberoende, en flexibel kompetenspåfyllnad för
arbetsmarknaden, ett Individuellt stöd samt en effektiv och digitaliserad
handläggningsprocess.
På grund av Corona/Covid-19 är det svårt att i nuläget få ut människor
på den privata arbetsmarknaden därför behövs det skruvas i
Noramodellen under en period. Noramodellen är fortfarande grunde n
men 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 personer istället.
Det innebär att använda nystartsjobb och hitta platser inom exempelvis
kommunal verksamhet.
Kommund irektören har fått utökad delegation för att snabbt kunna
agera utifrån snabbt förändrade förutsättningarna med Corona/covid19. Kommundirektören kan ta delegationsbeslut där en förändri ng görs
i Noramo dellen under perioden som Coron a-krisen pågår.
Utskottet uttrycke r att denna information även ska ges muntligen på
kommun styrelsens sammanträ de .
Soc ialuts kottet tackar för informationen .
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Förslag svar på revisionsrapport granskning av
kvalitetssäkring av HVB ·hem och familjehem för placerade
barn
Revisorerna har genomfört en granskning av kvalitets säkring av HVBhem och familjehem för placerade barn. Syftet med grans kningen har
va rit att belysa och bedöma huruvida kommunstyrelsen har
ändamåls enliga arbetsform er för att säkerställa god kvalitet i de HVB·
hem och familjehem som nyttjas för placering av barn och ungdomar.
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskn ingens syfte
är att kvalitetssäkringen avs eende HVB-hem och familjehem behöver
förstärk as.

Atgärder
1. Enligt revisorernas granskn ing så finns det inte tillräckliga skriftliga
fastställda rutiner för utredning och uppföljning av familjehem för att
kunna säkerställa kvalitet i familjehemmet och för att tillförsäkra att det
placerade barnet får rätt förutsättn ingar.
Arbetet med att ta fram rutiner för att säkerställa handläggn ingen
påbörjad es innan årsskiftet och va r vid granskningen inte färdiga.
Rutinerna ska färdigställas snarast. Riktlinjer för familjehemsv ård ska
också utarbetas .
Familjehemmens sociala och ekonomiska situation utreds bl.a. genom
kontroller i socialregistret och hos kronofogden .
Utdrag från misstanke- och belastn ingsregistret inhämtas från
Rikspolisstyrelsen .
Varje familjehem (oavsett om det är eget eller konsulentstött) följs upp
av familjehemssekreterarna och de barn som är placerade följs upp av
insatsuppföljare. Placeringarna övervägs/omprövas på individnämnden
var sjätte månad. Kontakterna med barn , vårdnadshavare och
fami ljehem sker oftare.
Barn som är placerad e i HVB-hem följs upp i samma utsträckning som
de som är placera de i familjehem.
2. Vidare framgå r att kommunen inte har genomfört någon form av
verksamhe tsuppföljning av de HVB-hem som används inom ramavtalet
och kommunen har inte följt upp avtalsefterlevnaden på något sätt.
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Under förra ramavtalsperioden för HVB-hem för barn och unga så
genomförde regionen i samarbete med kommunerna uppföljning av
avtalsefterlevn aden samt verksamhetsuppföljning. Inom nuvarande
ramavtal har inte det arbetet genomförts med hjälp av regionen.
Rutiner för egenkontroll och uppföljning kommer att vara en del av det
systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheten håller på att bygga upp ett
kvalitetsledningssystem i Stratsys.

Socialutskottet överlämnar förslag till svar på revis ion srapport för
beslut i kommunstyrelsen .
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Socia lc hefen info rm era r
-Corona/Covid-19
Socia lchefen informerar om de åtgärder som område välfärd har tagit
för att kunna hantera Corona/covid-19.
Det hand lar om besöksförbud på särskilt boende för äldre, stängning av
ett anta l verksamhe ter såsom social dagvård och demensdagvård och
besöksrestriktioner inom Individ- och fam iljeomsorg en.
Det sker ett systematiskt arbete med att testa och isolera smittade,
både brukare och personal, för att förhi ndra att sprida smitta vidare. Det
sker ett arbete med att anskaffa och använda lämplig skyddsutrustni ng.
-eko nom isk rapport
Controller redovisar det ekono miska nuläget per 2020-04-30 för
verksamheterna inom välfärd och utifrån önskemål från utskottet även
en nulägesrapport av kostnad för externt placerade personer.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Fö rs lag riktl inj e fö r myndighetsutövning enli g t So L
avsee n de stö d i ordinärt boend e samt särs k i lt b oe nde
Kommunstyrelsen återremitterade 2020-04-01 § 30 ärendet till
socialutskottet för förtydligande. Förtydligandet gällde att bearbeta ett
par förändringar som fö reslagits av Bengt Magnusson.
Socialchefe n har tagit fram en ny version av riktlinjer utifrån de
förändringar som föreslag its. Socialchefe n har gjort ändringar gällande
tidsbegränsning av insatser och motivering av beslut av insatser.
Socialchefen har däremot gått med på den föreslagna förändringen
gällande hushållsgemenskap.
Under behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på liggande
förslag till beslut. Bengt Magnusson (LPo) gör ett tilläggsyr kande att
justera under rubriken samtycke punkt 4 ta bort texten "och hur länge
det gäller" på sidan 7 i riktlinjerna .
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett
tilläggsyrkande . Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt
liggande förslag till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Ordförande fråga r om utskottet kan besluta enligt tilläggsyrkandet och
finner att utskottet avslår tilläggsy rkandet.
Socia luts kottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinje "Myndighetsutövning enligt socialtjänstlage n avseende
stöd i ordinärt boende samt särskilt boende" samt "Tillämpning av
insatser för stöd , omsorg och service"
Bengt Magn usson (LPo) reserverar sig till förm ån för eget yrkande.
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Förs lag revidering av riktlinjer för myndighetsu tövnin g enli gt
lagen om stöd oc h se rvice
Riktlinjen rör myndighetsutövninge n som utförs av Nora kommuns
biståndshandläggare och de beslut de fattar enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993 :387) (LSS).
Riktlinjen utgår från LSS och förhåller sig till aktuell rättspra xis,
förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från
Socialstyrelsen. Riktlinjen tydliggör lagstiftningen och anger en riktn ing
och en ram utifrån politiska beslut. Riktlinjen beskri ver vad som gäller i
ordi nära situat ioner, är vägledande och gäller aldrig utan undantag.
Riktlinjen syftar till att främja en rättss äker och jämlik handläggning,
skapa en samsyn om hela utredningsprocessen samt bidra till en
enhetlig syn på bes lut och uppföljning av insatser inom Nora kommun.
En helhetsbedömni ng av den ensk ildes totala situation måste alltid
göras i varje enskilt fall. Ytters t är det alltid den enskildes behov av
stöd, service och omsorg som är avgörande vid beslut om insats .
Grunden för riktlinjen är dels att säkerställa att Nora kommuns
biståndshandläggare genomför handläggningen enligt Socialstyrelsens
processrnodelI för socialtjänsten samt att beslutad modell vad gäller
utredn ingsmetodik enligt Individens Behov I Centrum (lBIC) följs.
De största förändringarna gentemot tidigare riktlinje är:
• Tydliggörandet av Individens Behov I Centrum som metod för
utredning
• Barns delaktighet i utredningsprocessen
• Vikten av Socialstyrelsens process rnodelI för socialtjänsten
• Kompletter ing av riktlinjen med "Tillämpning av insatser för stöd,
service och omsorg enligt LSS" som defi nierar insatsram och
innebörd.

Under behandling av ärendet yrkar Tom Rymoen (M) på liggande
förslag till beslut. Bengt Magnusson (LPo) gör ett tilläggsyrkande att i
uppföljningsintervall ändra från "endast genom förbe håll" till "en gång
per år".
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett
tillä ggsyrkande. Ordfö rande frågar om utskottet kan besluta enligt
liggande förslag till beslut och finn er att utskottet beslutar enligt det.
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt tilläggsyrkandet och
finn er att utskottet avslår tilläggsyrkandet.
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Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta riktlinje "Myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)" samt "Tillämpning av insatser för
stöd, service och omsorg enligt LSS"
Bengt Magnusson (LPo), Conny Alfredsson (SD) och Lars-Erik Larsson
(NP) reserverar sig till förmån för Magnussons yrkande.
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Information eventuella effektivi serings åtgärder inom individ och familjeom sorgen
Utifrån diskussionerna på socialutskottets sammanträde 2020-03-17
har socialchefen tagit fram risk- och sårbarhetsanalys för ett av
effektiviseringsalternativen. Socialchefen redogör för vilka
konsekvenser som kan komma av att göra dessa
effektiviseringsåtgärder.
Socialchefe n kommer att ta fram förslag till beslut till politiken med
relevanta handlingar som ger en beskrivning av konsekvenserna av
effektiviseringsåtgärderna.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Eventuell rapport från kontaktpolitiker
Med anledning av Corona/covid-19 har politikerna undvikit att
genomföra studiebesök inom verksamheterna.
Socialutskottet tackar för informa tionen.
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