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Björn Sundström (områdeschef äldreomsorgen) §61, §66
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_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
Maria Blomfeldt
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Justerare signatur
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Ärendelista
§ 56
§ 57
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännande av dagordningen
Verksamhetsredovisning 2016
Uppföljningsärenden 2016
Återremitterat ärende - Revidering av trygghetslarmstaxan
Medarbetarenkät 2015
Val av ersättare till socialutskottet
Kösituation 2016
Delegationsbeslut 2016
Meddelanden 2016

Utdragsbestyrkande
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§ 56 - Val av justerare
Till justerare utses Ulf Appelkvist.
Justeringen äger rum måndag den 30 maj 2016, klockan 10.00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57 - Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59 – Verksamhetsredovisning 2016 Dnr SON 2016-7
Folkhälsopedagog Lisen Tang Kempe från Sydnärke folkhälsoteam informerar nämndens ledamöter
om arbetet med Seniorkraft. Vad man har gjort och vad som planeras för framtiden.
Seniorkraft är ett projekt som ska främja ett hälsosamt åldrande, att man som äldre kan bibehålla en
god hälsa. Seniorkrafts fyra hörnpelare: fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och stöd samt
meningsfull tillvaro. Det är en projektmodell som innehåller tre komponenter: hälsotest,
motiverande samtal och ett aktivitetsprogram.
Det övergripande syftet med Seniorkraft är att genom samverkan stärka hälsosamt åldrande för
personer i tredje åldern. Samverkanspartner är Laxå kommun, Laxå vårdcentral, Sydnärke
folkhälsoteam och Örebro läns idrottsförbund.
Laxå kommun har haft 27 deltagare sedan starten 2014, (15 st. år 2014 och 12 st. år 2015). Projektet
har tillsatt en arbetsgrupp inför höstens arbete då man planerar för en ny grupp på 15 platser.
Tidigare år har det varit stor åldersspridning, 64-86 år. Laxås upplägg har varit positivt, och nu spridits
till Askersunds kommun.

Beslutsunderlag


Slutrapport Seniorkraft i Laxå 2015

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60 – Uppföljningsärenden 2016 Dnr SON 2016-8
Biståndshandläggare Salina Strömbäck informerar nämnden om hur hon som handläggare hanterar
ärenden gällande personlig assistans enligt LSS.
1. En ansökan inkommer till biståndshandläggaren.
2. Handläggaren tar kontakt med den sökande och pratar om den inkomna ansökan och den
sökandes hjälpbehov.
3. Arbetsterapeut kontaktas för att göra en ADL-bedömning hos den sökande.
4. Biståndshandläggaren begär in läkarutlåtande på den sökande, för att kunna bedöma vilken
personkrets (1, 2 eller 3) som den sökande tillhör enligt LSS.
5. En rimlighetsbedömning av den sökandes hjälpbehov görs utifrån den sökandes ansökan samt
ADL-bedömningen från arbetsterapeuten. Vad är rimligt för en person som inte har en
funktionsnedsättning i samma ålder? Jämför med den sökande och dennes behov och önskemål.
6. En skrivelse görs med handläggarens sammanfattande bedömning och skickas till socialutskottets
ledamöter, som är den instans som tar det formella beslutet om insats enligt LSS.
Personlig assistans enligt LSS kan man endast få om man inte har fyllt 65 år. Har man insatsen
personlig assistans enligt LSS innan man blivit 65 år, utökas den inte efter 65 år. Däremot får man
behålla insatsen, och i övrigt kan man få hjälp via socialtjänstlagen.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61 – Återremitterat ärende - Revidering av
trygghetslarmstaxan Dnr SON 2016-53
Frågan gäller individer som idag enbart har ett trygghetslarm, utan andra insatser från hemtjänsten
eller hemsjukvården. De betalar idag en avgift på 250 kr per månad eller 333 kr per månad, för
mobillarm. När individen sedan larmar krävs det ofta att personalen gör exempelvis ett hembesök. I
dessa fall betalar i dagsläget den enskilde individen ingen avgift, utöver själva grundkostnaden för
larmet. Verksamhetsansvariga för hemtjänsten har sett en tendens att larm används för att komma i
åtnjutande av sedvanliga hemtjänstinsatser. Bedömningen är att individer som har trygghetslarm ska
betala för tid som avser hembesök.
Ärendet behandlades vid social- och omsorgsnämndens sammanträde i mars 2016. Ärendet
återremitterades för fortsatt utredning och kontakt skulle tas med annan kommun, som tillämpar
avgifter, i detta avseende.
Utredningen har genomförts av områdeschef för äldreomsorgen. Bedömningen är att
hemtjänstavgift ska tas ut för individer som enbart har trygghetslarm för insatsen vid
larmanvändning, och debiteras per påbörjad timme. Beslutet bör gälla från och med 1 juli 2016.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ulf Appelkvist (S), Hubert Oskarsson (S), Pirkko Mustonen (S) och Anna-Liisa Törmänen (S) yrkar
avslag. De tror att avgiften kan medföra att de äldre inte kommer att larma för att de tror att det då
genast kommer att kosta pengar.
Propositionsordning
Ordföranden fastställer att det finns två förslag till beslut:
Sociala enhetens förslag, tillika majoritetens förslag, och Ulf Appelkvists m.fl. förslag om avslag.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden antar majoritetens
förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Revidering av trygghetslarmstaxan
Skrivelse gällande trygghetslarmstaxan

Beslut
Individer som har trygghetslarm, och som inte har några andra insatser från kommunens
äldreomsorg, debiteras timkostnad (lägst 1 timme) för insatsen vid larmanvändning.
Beslutet gäller från 1 juli 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62 – Medarbetarenkät 2015 Dnr SON 2016-95
I Laxå kommun har en medarbetarenkät för alla anställda genomförts under hösten 2015. Det var
andra gången som medarbetarenkäten genomfördes. Syftet är att få en helhetsbild hur
medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, och vilka eventuella förändringar som kan utläsas av
resultatet jämfört med föregående år. Ett annat viktigt syfte är att identifiera förbättringsområden
per enhet och organisation.
Svarsfrekvensen 2015 var 179 av 236 möjliga för social- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden. Medarbetarenkäten kommer att genomföras varje år för att följa
utvecklingen, och i syfte att ständigt försöka förbättra resultaten.
Medarbetarna inom social- och omsorgsnämndens verksamheter upplever genomgående att deras
arbete är meningsfullt, och att stämningen på arbetsplatsen är positiv. Generellt är resultatet för
nämndens verksamheter, liksom för kommunen i sin helhet, något förbättrat jämfört med
föregående år.
Exempel på ett förbättringsområde inom individ- och familjeomsorgen (IFO), för ett så kallat hållbart
medarbetarengagemang (HME), verkar vara uppskattning till medarbetarna. Resultatet låg i det
avseendet på 2,8 inom en femgradig skala. Samtidigt upplever medarbetarna inom IFO, att närmaste
chefen visar medarbetaren förtroende. Resultatet låg på 3,6 av fem möjliga på skalan.
Resultatet för sjuksköterskorna som grupp har förbättrats på alla punkter, jämfört med föregående
år.
Generellt behöver social- och omsorgsnämnden som arbetsgivare bli bättre när det gäller rekrytering
och attraktivitet som arbetsgivare. Förbättringspotentialen finns även när det gäller ledningens
förmåga att förmedla förståelse för brukarnas behov.
Resultatet har legat till grund för information och diskussion på arbetsplatsträffar. Cheferna och
personalen har valt ut en till tre prioriterade områden som behöver förbättras.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Flera enheter vill arbeta mot diskriminering och trakasserier. En fråga där de flesta har ett resultat >
4,0 av fem möjliga, men man anser att det borde vara nolltolerans på arbetsplatsen mot detta.
Värdegrundsarbete i socialtjänstens omsorg om äldre, upplevs som en möjlighet att uppnå ett ännu
bättre resultat. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt gentemot brukarna, såväl som
internt inom arbetsgrupperna.
Handlingsplaner har upprättats per enhet och övergripande.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse - Medarbetarenkät 2015
Frågor för kommunspecifik medarbetarenkät
Resultat förvaltning SON jämförelse 2015 och 2014
Medel förvaltning SON 179 av 236
Samtliga förvaltningar och totalen 2015
SKLs HME-frågor
Tolkning av resultat

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63 – Val av ersättare till socialutskottet Dnr SON 2016-96
Med anledning av att Nils-Olof Tivemyr (C) har utsetts till ordinarie ledamot i socialutskottet, saknas
det en ersättare i utskottet då Nils-Olof Tivemyr tidigare hade den posten.
Förslag till ny ersättare är: Ewa Österberg (L)

Beslut
Till ersättare i utskottet utses Ewa Österberg (L) för resterande del av mandatperioden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64 – Kösituation 2016 Dnr SON 2016-6
Aktuell platssituation på nämndens boenden samt aktuell kölista presenteras för nämndens
ledamöter.
Ramundergården (32 platser) har idag två lediga lägenheter.
Tivedsgården (12 platser) är fullbelagt samt ett extra rum utanför avdelningen används som
korttidsvård.
Edegården (9 platser) har en ledig lägenhet.
Solhöjden (9 platser) har idag överbeläggning med en plats.
Gläntan (9 platser korttidsvård) är fullbelagt.
Idag används fem platser på Tivedsgården, en på Solhöjden, en på Ramundergården och en på
Edegården till korttidsboende, eftersom det är fullbelagt på Gläntan.
Tre personer står idag i kö till särskilt boende, varav två har tackat nej till erbjudna platser.
Fyra personer från Laxå kommun finns idag på sjukhus och väntar på vårdplanering för att få komma
hem. En behöver korttidsvård, två går hem till eget boende och en bor på Ramundergården.

Beslutsunderlag



Kölista till boende inom äldreomsorgen 24 maj 2016
Platssituationen 23 maj 2016

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65 – Delegationsbeslut 2016 Dnr SON 2016-4
Följande delegationsbeslut finns anmälda:
* Delegeringslista från biståndshandläggarenheten: äldreomsorgen april.
* Delegeringslista från biståndshandläggarenheten: LSS april.
* Delegeringslista från biståndshandläggarenheten: socialpsykiatrin april.
* Delegeringslista från IFO gällande vuxen och ekonomi under april.
* Delegeringslista från IFO gällande barn och familj under april.
* Delegationsbeslut från tillståndshandläggaren Patrik Germer: Tillfälligt serveringstillstånd
för Camp Skagern 28 maj 2016, Martha Thernsjö 21 maj 2016 och Ösjönäs 23 maj 2016.
Besluten finns att tillgå i särskild mapp under mötet.

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66 – Meddelanden 2016 Dnr SON 2016-5
Följande meddelanden är inkomna:
* Linjediagram från individ- och familjeomsorgen: insatser för vuxna respektive barn under april.
* Linjediagram från individ- och familjeomsorgen: insatser för ensamkommande barn under april.
* IVO, inspektionen för vård och omsorg: inbjudan till återföringskonferens 2016
* SKL, Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 16:16 – Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2016.
* Kommunstyrelsens beslut 2016-04-27, § 87: Avsägelse av uppdrag – Richard Nygren (M)
* Kommunstyrelsens beslut 2016-04-27, § 88: Val av ledamot i lokala BRÅ, kommunala
samverkansrådet och samverkansråd i Regionen.
* Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27, § 45: Avsägelse av uppdrag – Richard Nygren (M)
* Länsstyrelsen Örebro län: Beslut om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud. Dnr SON
2016-120
* Samverkansprotokoll från den 12 maj 2016.
Meddelandena ovan finns att tillgå i särskild mapp under mötet.
Muntlig information delges nämndens ledamöter om en allvarlig incident som inträffat på en av
demensavdelningarna på Ramundergården.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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