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Godkännande av dagordning
Pia-Maria Johansson (Lpo) och Kent Nilson (S) anmäler varsin övrig
fråga .

Socialutskottet beslutar
att godkänna dagord ningen med tillägg att i övriga frågor ta upp
Pia-Maria Johanssons (Lpo) och Kent Nilsson (S) frågor.
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Förslag anta överenskommelse med Region Örebro län
avseende samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982 :763) och i Socialtjänstlagen
(2001 :453) finns bestämmelser om att kommunerna och landstingen (i
vårt län Region Örebro län) ska ingå överenskommelser om samarbete
i fråga om personer med psykiska funktionsnedsättningar. Om det är
möjligt ska organisationer som företräder gruppen få lämna synpunkter
på innehållet i överenskommelsen .
Överenskommelse utgör det övergripande dokumentet för att uppfylla
lagens krav. Innehållet i dokumentet konkretiseras där så är nödvändigt
i särskilda överenskommelser kring olika målgrupper och
handlingsplaner på regional , länsdels och lokal nivå. Denna
överenskommelse avgränsas till att beröra personer med behov av
insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst på grund av psykisk
ohälsa .
I andra dokument besvaras frågor kring hur samverkan ska utformas i
det praktiska arbetet vilket berör meda rbetare , enskilda och anhöriga
på ett mer direkt sätt. Det handlar om överenskommelser kring
samverkan avseende särskilda arbetssätt eller särskilda målgrupper
samt handlingsplaner som upprättas regionalt , länsdelsvis eller lokalt.
Dessa dokument förtecknas i bilaga till överenskommelsen.
Denna överenskommelse ersätter tidigare sådana på området och
omfattar hälso- och sjukvården i regionen och den kommunala
socialtjänsten. Privata utförare som enligt avtal har uppdrag inom
området omfattas av överenskommelsen.
I utformningen av överenskommelsen har brukarorganisationerna varit
representerade genom NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta överenskommelsen mellan Region Örebro län, kommunerna i
Örebro län och NSPH avseende samarbete kring personer med
psykiska funktionsnedsättningar.
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Avveckling av verksamhet och stängning av HVB Martingården
Sedan januari 2016 har antalet ensamkommande barn blivit färre från
drygt 80 personer till nuvarande drygt 40 personer. Beslut på nationell
nivå har haft stor betydelse för enskilda kommunen vad gäller
tillströmningen av individer och därmed stor påverkan på hur
organisationen inom Nora kommun ska se ut, vad gäller storlek och
inriktning på framförallt HVB.
Våren 2017 togs ett första steg i att anpassa Noras organisation i och
med stängningen av HVB Dalgården. I dagsläget är 6 av 27 platser
belagda på HVB Martingården och för flertalet av ungdomarna är nästa
steg att gå över till stödboende. Samtidigt finns det inget som pekar på
att det kommer att tillkomma några nya ungdomar till HVB
Martingården.
Sammantaget innebär detta att nästa steg i denna förändring kommer
att tas i syfte att anpassa verksamhet och organisation utifrån det
efterfrågade behovet. Det steget innebär att avsluta verksamheten på
HVB Martingården från och med 1 maj 2018.
Förslag till beslut
Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avveckla verksamheten och stänga HVB Martingården från och med
1 maj 2018.
Under behandling av ärendet har Pia-Maria Johansson (Lpo) ett
tilläggsyrkande med lydelsen att om Kramo inte kan hämta modulerna
ska familjerna som bor på fd HVB Dalgården flyttas till Martingården .
Jonas Akerman (S), ordförande, yrkar avslag till Johanssons
tilläggsyrkande .
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, ett tilläggsyrkande
från Johansson och ett avslagsyrkande på Johanssons tilläggsyrkande .
Ordförande föreslår utskottet att först besluta om att avveckla
verksamheten och stänga HVB Martingården för att sedan ställa
proposition på tilläggsyrkandet. Utskottet godkänner ordningen.
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt förslag till beslut att
avveckla HVB Martingården. Ordförande finner att utskottet beslutat
enligt förslag till beslut.
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Ordförande ställer proposition på Johanssons tilläggsyrkande och
finner att det avslås.
Socialskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avveckla verksamheten och stänga HVB Martingården från och med
1 maj 2018.

Pia-Maria Johansson reserverar sig till förmå n för eget tilläggsyrkande.
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Rapport om arbetet med att säkerställa god kvalitet på
Tullbackagården
Fredrik Bergström , socialchef, berättar att arbetet med
åtgärdsprogrammet att säkerställa god kvalitet går enligt planerna .
Kvaliteten har förbättrats. Det arbetas med att stärka persona len och
att upprätthå lla god kvalitet i vardagen för brukarna .
Gruppledarfunktionen har decentraliserats och arbetar nu nära
medarbetarna verksamheten .
Enhetscheferna har varit sjukskrivna och utvecklingsstategen har därför
placerats på Tullbackagården för att stötta verksamheten. En av
enhetscheferna komme r nu tillbaka från sjukskrivning och en ny
enhetschef har rekryterats som börjar under marsm ånad.
Soc ialutskottet tackar för informationen.
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Information visselblåsarfunktion i kommunen
Vid socialutskottets sammanträde 2018-01 -23 § 9 lyfte Håkan Kangert
(M) en övrig fråga om visselblåsarfunktion inom kommunen .
Jonas Åkerman (S), ordförande , har sedan förra mötet
omvärldesbevakat genom att titta på Örebro kommun som infört
visselblåsarfunktionen 2013 . Det har endast används aven
medarbetare och inte föranlett några förändringar. Det går ej att
laglighetsmässigt garantera anonymitet för visselblåsaren .
Ordförande berättar den nuvarande regeringen stärkt skyddet för
visselblåsare i skyddslagstiftning som trädde ikraft 1 januari 2017.
Ordförande säger att inom omsorgen finns det en skyldighet för
medarbetare att rapportera avvikelser och missförhållanden enligt Lex
Sarah eller Lex Maria. Frågan är intressant att fundera på huruvida en
visselblåsarfunktion skulle kunna införas i kommunen som helhet så att
även alla medarbetare inom kommunen kan rapportera om något är fel.
Det är viktigt att arbetet med att främja en kultur där medarbetare
rapporterar avvikelser och lyfter andra frågor utan att behöva känna
obehag fortsätter.
Håkan Kangert (M) anser att det är viktigt att ge en ingång för alla
medarbetare att rapportera även andra saker inte minst med tanke på
metoo-rörelsen. Socialchefen informerar att när det gäller trakasserier
och dyl. finns det i nora kommun en policy mot kränkande
särbehandling som kommunfullmäktige antog 2017-05-17 § 37.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Information klagomålshantering i kommunen
Vid socialutskottets sammanträde 2018 -01-23 § 9 lyfte Håkan Kangert
(M) en övrig fråga om visselblåsarfunktion inom kommunen .
När frågan diskuterades lyfte Pia-Maria Johansson (Lpo) frågan om
klagomålshantering inom kommunen med synpunkten att det vore bra
om det fanns en tydlig ingång för att lämna synpunkter och klagomål på
kommunens verksamheter. Det skulle kunna ske genom att ha ett
digitalt formulär och fysiska "brevlådor" i verksamheterna där man kan
lämna handskrivna klagomål.
Jonas Akerman (S), ordförande, har sedan förra mötet tittat på nora.se
och hittat ett digitalt formulär "Tyck till om socialtjänsten, elevhälsan
och vingen" . Ordförande har inte sett några fysiska brevlådor i
verksamheten han besökt där man kan lämna synpunkter eller
klagomål. Ordförande informerar om att det även går att vända sig till
patientnämnden (när det gäller vård - inte omsorg) eller inspektionen
för vård och omsorg om man inte känner sig bekväm med att lämna
klagomål direkt till kommunen.
Socialutskottet konstaterar att det finns anledning att återkomma i
frågan .
Socialutskottet tackar för informationen.
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Information om årsberättelse 2017 och verksamhetsp lan
2018
Fredrik Bergström , socia lchef informerar om årsberättelsen år 201 7 och
verksamhetsberättelsen år 2018 inom verksamhetsområde omsorg.
I årsberättelsen beskrivs vad verksamheten stävat efter (må l) och vilka
resu ltat verksamheten haft utifrån målen uppdelat på fokusområ dena
brukare , process, medarbetare och ekonomi.
Exempe lvis har verksam hete n strävat efter att i brukarundersökningar
ha bättre res ultat än riket inom dessa fyra de lar inflytande , de laktighet,
trygghet och tillgäng lighet. Resu ltate t för brukare i hemtjänsten är
bättre än riket i tre delar och lika som riket i en del medan brukare inom
särsk ilt boende ligger bättre än riket i två de lar och sämre än riket i två
delar.
I verksam hetsplane n för år 2018 presenteras verksamhetside.
verksamhetens värderingar och verksamhetens uppdrag. Socialchef
förklarar de processer som ligger till grund för att klara uppdraget. Det
hand lar om strateg ier och aktiviteter som ge nomförs för att upp nå
malten . Exempe lvis är ett mål att omsorgs medarbetare har rätt
kompetens som utvecklas över tid. Utifrån detta mål finns
komete nstrappan för meda rbeta rnas utveckling som har stegen; lära,
kun na, visa och leda .

Socialutskottet tackar för informationen.
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Information om upphandling av L SS -boendeplatser
Tanja Swartz Grundström , upphandlare, berättar att många kommuner
inklusive Nora kommun köper enskilda platser för individer som
behöver LSS -boende utan att genomföra en upphandling. Detta leder
till att priserna blir höga för kommunerna.
Upphandlaren informerar att en upphandling sprocess påbörjades.
Syftet med upphandlingen var att kunna ta hem externt placerade
personer, i möjligaste mån placera personer på samma boende och att
minska kostnaderna för dyra externt placerade LSS-boendeplatser.
Det gjordes en /ilen marknadsundersökning och annon sering om
upphandling gick ut. Det inkom två anbudsgivare. Processen har
avbrutits på grund av att anbudsgivare ville addera villkor bland annat
att kommunen skulle köpa garantiplatser, lägga till prislapp gällande
vakennatt och senarelägga uppstartsdatum.
Socialutskottet diskuterade upphandling kontra starta boende i egen
regi. Det konstaterades att socialutskottet vill sätta sig in i frågan och få
mer information vid nästa sammanträde för socialutskottet om bland
annat beräkningar av kostnad för att starta ett eget LSS-boende mot
kostnad för att ha verksamheten upphandlad.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Information om f.d. HVS Dalgården
Fredrik Bergström , socialchef, informerar att ingen HVB-verksamhet
bedrivs på Dalgården.
Dalgård en används som boende för två familjer som kommit till Sverige
som anhörig invandrare.

Socialutskottet tackar för informationen.
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Socialchefe n informerar
-ve rksam hetsrapp ort
Socia lchefen har inget ytterligare att informera under denna punkt.
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Rapport från kontaktpolitiker
Pia-Maria Johansson (Lpo) har besökt Hagby Ängar. Hon deltog inte i
verksamheten men var med på Arbetsplat smöte (APT) och gick runt
med personalen.
Socialutskottet tackar för informationen.
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Övriga frågor
Pia-Maria Johansson (Lpo) stryker sin övriga fråga som hon anmälde
under godkännande av dagordning.
Kent Nilsson (S) har en fråga om vem som ansvarar för kylskåp
hemma hos människor som flyttat in på boende som inte har plockats
ut i samband inflyttningen . Det gäller människor utan anhöriga .
Fredr ik Bergström , socialchef, svarar att det är den enskildes ansvar
alternativt dennes gode man.
Socia lutskottet tackar för informationen.
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