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Ordförande anmäler att punkt fyra och fem är samma fråga . Därför ska
de slås samman till en punkt.

Ordföranden frågar utskottet om en praktikant från admi nistrat iva
avdelningen får delta på sammanträdet och finner att utskottet
godkänner det.

Socia lutskottet beslutar

att god känna dagordningen med ändr ing att slå samman punkt fyra och
fem till en punkt.

att godkänna att en praktikant från administrativa avdelningen deltar på
sammanträdet.

Protokollsutdrag till
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St ruktu r och s am v er kan mellan enheterna ino m omsorgen,
värdeg rund och organ isationskultur

Frågan har skut its fram från sammant rädet den 15 maj. Frågan
återupptogs 28 augusti och diskuteras igen på detta sammanträde.

Utskottet diskuterar strukturer och samverkan främst gällande
värdegrund och organisationskuitur. Diskussio nen omfattar om
värdegrunden bör vara en dei i verksamhetsplanen, hur värdegrunden
kan arbetas med på arbetsp latsträffar (APT) och om ett arbetsmateriai
för APT borde skapas .

Utskottet uppmanar Socia lchef att skriva om värdegrundsarbete,
organisationskultur och samverkan mellan enheterna inom omsorg i
verksamhetsp lanen och att ta fram ett material som ska användas på
APT för att få en samstämmig het i verksamheternas APT och för att
mötes ledaren ska ha ett material att utgå ifrån i värdegrundsarbetet.

Socialchefen tar med sig uppmaningen och lovar återkomma med
inforamtion till utskottet.

Soc ialutskottet lägger punkten t ill handli ngarna.

Protokoll sutdrag till
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Förs lag uppdra till soc ialc hef att revidera riktlinjer för
hemtjänst

Riktlinjerna för hemtjänsten är i behov av revidering, nuvarande
riktlinjerna är från 2012. De behöver omarbetas för att möjliggöra en
övergång tillIBIG, IGE begreppen, KSI, rambeslut och välfärdsteknik.

Socialutskott et föreslår kommu nstyrelsen besluta

att ge socialchefen i uppdrag att riktlinjerna för hemtjänst.

Protokollsutdrag till
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Förslag uppdra till socialchef att revidera riktlinjer för LSS

Riktlinjerna för LSS är i behov av revidering, nuvarande riktlinjer är från
2012. De behöver omarbetas för att möjliggöra en övergång tillIBIC,
ICE begreppen, KSI, rambeslut och välfärdsteknik.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge socialchefen i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för LSS

Protokollsutdrag till
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Fö rs lag införande av tjänsten mobila trygghetslarm med
GPS-funktion

Mobila trygghetslarm är en trygghe tsinsats med GPS-funktion berör
både personer som bor i ordinärt boende samt de som bor på vård- och
omsorgsboende. Tekniken kan även nyttjas för personer inom LSS
verksamheten.

Trygghetslarm är en trygghetsinsa ts som de allra flesta som ansöker
behöver för att känna trygg het i hemmet. Den som har trygghetslarm
begränsas till att vistas inom boendet, då larmet inte kan användas
utan för bostaden. Konsekvensen av det är att personen med
trygghetslarm isoleras till hemmet och görs mer beroende av andras
insatser än nödvändigt. Det är ett trygghetsskapande alternativ som
inte innebär begränsningsåtgärder.

Efterfrågan av mobila trygghetslarm med GPS-funktion har ökat.
Användarna vill ha funktionen att vid vistelse utomhus kunna bli hittad
om man kommer bort sig.

Kostnaden för larmenheterna varierar beroende på typ av enhet , alla
enheter köps till en engångskostnad. Samtliga enheter köps in till en
kostnad av 36 000 kr och motsvara då 16 stycken larm. Installation av
16 larmenheter å 500 kr per installation ger 8000 kr. Kostnaden för
kommunen, exklusive inköpskostnaden , med avdrag av avgifter
motsvarar 45 000 kr per år.

Socialutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att införa mobila trygghetslarm med GPS-funktion

att jämstä lla avgifterna för mobilt trygghetslarm med GPS-funktion med
sedvanligt trygghetslarm då tjänsten beviljas ensligt SoL

att uppdra till verksamheten att ta fram och fastställa nödvändiga
processer och rutiner för verkställighet och utförande

Protokollsutdrag till
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Uterapsbestyrkande

Fö rs lag f ina ns ie r ing framtaga nde av skr ift GPS-Iarm

Nora kommun deltar i ett nätverk med 8 kommuner,
utvecklingssamverkan GPS-Iarm, tillsammans med ett företag som
utvecklar produkter, tjänste r och processer kopplade till GPS-Iarm. I
nätverket finns ett förslag att ta fram en skrift med syfte att öka
kunskapen i kommunerna och landsting om grundförutsättningarna för
användande av GPS-Iarm, en handledning om hur man bör organisera
sig och vilka effekter användandet kan ge.

Skr iften kommer att bli en populär vetenskaplig skrift med kommunal
omsorgspersonal på chefsnivå som viktigaste målgrupp

För att färdigstä lla skriften efterf rågas gemensam finansiering i
nätverket. Finansiering kan tas från de statliga välfärdsteknikmedlen.

Socialutskottet fö res lår Kommunstyrelsen besluta

att bidra med finansiering till framtaga nde av ovan beskriva skrift

att avsätta 10 000 kr för finansiering från oförutsedda medel

Protokollsutdrag till



NORAKOMM UN

ocialutskottet

Su § 56

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdalum

2018·10·09

Drn: KS2018·466

Sida

66

li ft erares sign .~ )

Utdragsbestyrkande./

Rapport sammanställning av avvikelser för halvåret 2018

Avvikelser är händelser som innebär att något avvikit från hur det ska
eller borde vara. En systematisk avvikelsehantering är en viktig
komponent i ledningssystemet för kvalitet.

Medicinskt ansvarig sjuksköters ka (MAS) har i samarbete med
ansvariga enhetsche fer sammanställt avvikelser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd för första halvåret 2018.

Vissa avvikelser kan ha en naturlig förklaring, exempelv is kan sjukdom
medföra att en person ramlar ofta trots vidtagna åtgärder. Alla
avvikelserna ska registreras för att säkerställa att varje avvikelse
analyseras och uppmärksammas.

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen besluta

att godkänna sammanställningen av avvike lser inom äldreomsorgen
och funktionsstöd för första halvåret 2018 .

Protokollsutdrag till
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Presentation brukarundersökning Äldreomsorg

Socialchefen presenterar resultatet av årets brukarundersökning inom
äldreomsorgen det vill säga brukare inom särskilt boende och brukare
inom hemtjänsten. Svarsfrekvensen på undersökningen är för Noras
brukare 40-60%.

Redovisning visar brukarnas svar uppde lat i hemtjänst och de två
sårksilda boendena var för sig. Dessa enheter jämförs sedan med
resultatet för riket. Målet för verksamheten är att få bättre resultat än
riket. Socia lchefen visar områden där Nora har bättre reslutat jämfört
med riket och område n som verksamheten kan arbeta mer med för att
få bättre resultat.

Socialutskottet tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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Fältarens arbetsbeskrivning

Pia-Maria Johansson (LPo) anmälde vid föregåe nde samma nträde en
övrig fråga angående tjänsten som fältassistent. På grund av tidsbrist
flyttades frågan till dagens sammanträde.

IFO-chefen Eija Kilpala informerar om fältass istenten arbetsuppgifter
på dagens sammanträde.

Fältassistenten ska bland annat etablera kontakt och bygga förtroende
med ungdomar genom att vara i sammanhang där ungdomar rör sig.
Fältaren ska arbeta för att motverka ungdomars brukande av alkoho l
och narkotika.

Fältaren är med i nätverk och samverkansgrupper för att arbeta
systematikst med att motverka att målgruppen ungdomar mellan 13 år
och 25 år ska hamna i missbruk.

Socialutskottet tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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Uppdatering angå ende arbetet med Trelleborgs modellen
och AII -in-projektet

Socialchefen informerar om arbetet med Trelleborgsmode llen som är
omarbetat till en Noramodell samt arbetet med AII-in-projektet.

Noramodellen bygger på en annan typ av organ isation och en annan
typ av verksamhetsfrågestä llnigen än dagens verksamhet har. I
modellen ligger focus på att göra människor inom socialtjänsten
självförsörjande. Noramodellen befinner sig nu i en tidig förstudiefas.
För att kunna arbeta enligt modellen behöver det ske en
kulturomställ ning, organisat ionsomstä llning och en
digitaliseringsomställning. I nuläget arbetas det med
kulturomställningen.

Socialutskottet uppmanar socialchefen att var sjätte månad informera
om hur många individer som har försörjningsstöd och vilken ålder
individerna har.

Socialchefen informera att han ska se över om kommunen ska dra sig
ur AII-in-proje ktet

Socialutskottet tackar fö r informationen

Protokollsutdrag till
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Information familjes amverkanteam norra Örebro län

Socialchefen informerar om förslaget till att inrätta
familjesamverkansteam i norra örebro län. Förslaget går via
ledningsutskottet till kommu nstyrelsen men information ges på
socialutskottets sammanträde .

Teamet är tänkt att ta hand om komplexa ärenden och situationer.
Ärendena kan vara en familj där alla familjemed lemmar har kontakt
med en eller flera aktörer. Teamet hjälper till att samordna aktörerna
och erbjuda familjen en helhetslösning. Teamets chef planeras bli
Lindesbergs chef för elevhälsan. Kostnaden för familjesamverkansteam
i norra Örebro län delas upp 50 % på Region Örebro län och 50 %
fördelat på kommunerna i norra Örebro län. För Nora kommun blir
kostnaden 325 000 kr.

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokoll sutdrag till
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Socialchefen informerar
- Månadsrapport
- Ekonomisk rapport

Socia lchefen delar ut "Verksamhetsrapport individ och familjeomsorg".

Socia lutskottet informeras om det ekonomiska läget inom
verksamheten och vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda dessa .

Socia lchefen återkommer med information på nästa socialutskott.

Socialutskottet tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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Rapport från kontaktpolitiker

Tom Rymoen (M) informerar att han haft kontakt sin enhetschef inom
hemtjänsten Lise-Lott MOrD .

Inget övrigt att rapportera.

Soc ialutskottet tackar för informationen

Protokollsutdrag till
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Övriga frågor
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Pia- Maria (LPo) har en fråga om socia lutskottet varje sammanträde
kan få en ekonomiskrapport för att socia lutskottet ska hållas informerad
om det ekonomiska läget inom verksa metsom rådet.

Ordförande och socialchef tar på sig att titta på frågan och utforma ett
lämplig informationsflöde.

Socialutskottet tackar för informati onen

!lJusterares sign fil]
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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