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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

Upprop

Nytillkomna ärenden

Godkännande av dagordningen

Anmälan om jäv

Val av justerare

§ 63 Information från socialchef 2019 2019/4 700 3

§ 64 Budgetuppföljning maj 2019 2019/13 792 4

§ 65 Sjukfrånvaro- analys och statistik, tertial 1 2019/77 700 5

§ 66 Anmärkning socialnämnden och kommunstyrelsen 2019/74 700 6

§ 67 Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt § 37 a, insatser för att 
stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 
familjekontakter. 

2019/41 746 7

§ 68 Remiss; Stärkt kompetens inom vård och omsorg, reglering av yrket 
undersköterska

2019/76 730 8

§ 69 Integrering av projekt Pontibus till ordinarie verksamhet inom 
Arbetsmarknadsenheten. 

2019/67 750 9

§ 70 Förskrivningsanvisningar för hjälpmedel 2019/73 730 10 - 11

§ 71 Granskning av hemtjänsten inom Äldreomsorgen, 2-3 september 
2019

2019/70 730 12

§ 72 Diskussion; Framtida boendeformer inom förvaltningen 2019/47 700 13

§ 73 Medarbetarinflytande inom förvaltningen 2019/78 700 14

§ 74 Sammanträde för nämnden under juli månad 2019 2017/99 15

§ 75 Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019 2019/7 700 16
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 63

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Inspektionen för vård och omsorg lämnade en positiv återföring av den tillsyn som 
gjordes av omsorgen om funktionsnedsatta 3-5 juni 2019. 

- Rekryteringen av sommarvikarier pågår fortfarande, både omsorgen och äldre-
omsorgen har fått några avhopp. 

- Den 27 november 2019 kommer det att genomföras en föreläsning på Strand ho-
tell i Borgholm om arbetsglädje för alla medarbetare inom förvaltningen. 

- Vi har rustat våra boenden bättre i år mot värmebölja genom fläktar och ac-agre-
gat.

- 190626 höll KSAU och socialnämndens ordförande presskonferens. Ämnet var 
information om tilltänkta boendebyggnationer för socialförvaltningen. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning maj 2019

Beslut
Socialnämnd beslutar
att godkänna budgetuppföljningen för maj månad 2019 som visar ett resultat för 

januari till maj månad på -3,6 mkr och en årsprognos på – 5,1 mkr. 

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för maj 2019 är framtagen av enhetschefer, 
verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning maj 2019

Dagens sammanträde
Förvaltningen har förbättrat sitt resultat från uppföljningen av tertial 1 -5,6 mkr till da-
gens uppföljning för maj månad som visar -5,1 mkr. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2019/77 700 SN

Sjukfrånvaro- analys och statistik, tertial 1

Beslut
Socialnämnd beslutar
att godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och 

familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt omsor-
gen och funktionsnedsatta under tertial 1 2019.

att uppdra till förvaltningen att se över introduktionen som ges till ny personal, se 
över de förebyggande insatserna och stärka samarbetet med kommunens 
hälsoutvecklare.

att förvaltningen genomlyser varför sjukfrånvaron ökar inom gruppen upp till 29 
år. Vilka bakomliggande faktorer finns och hur förebygger vi dessa?

Ärendebeskrivning
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
180101–180430 och 190101–190430 och är hämtade ur löne-och ekonomiporta-
len.

Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro – analys och statistik tertial 1 2019.

Bedömning
Merparten av förvaltningens enheter har förbättrade resultat. Planerade åtgärder 
finns och arbetet fortsätter med att minska frånvaron ytterligare. 

Dagens sammanträde
Stefan Wiberg har följande yrkande: 

Att uppdra till förvaltningen att se över introduktionen som ges till ny personal, se 
över de förebyggande insatserna och stärka samarbetet med kommunens hälsout-
vecklare. Även att förvaltningen genomlyser varför sjukfrånvaron ökar inom gruppen 
upp till 29 år. Vilka bakomliggande faktorer finns och hur förebygger vi des-
sa?

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2019/74 700 SN

Anmärkning socialnämnden och kommunstyrelsen

Beslut
Socialnämnd beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna riktade 15 april en anmärkning till förra mandatperiodens kommunsty-
relse och socialnämnd.

Ansvarsfrihet är redan beviljad enligt tidigare beslut 2019-04-15. Ärendet gäller 
därför kompletterande beslut angående revisorernas anmärkning.

Anmärkningen gäller bristande ekonomisk styrning och uppföljning av respektive 
verksamhet.

Följande beslut togs av kommunfullmäktige
Att rikta anmärkning mot socialnämnden 2018 för dess ekonomiska styrning av sin 
verksamhet.
Att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen 2018 för bristfällig uppsikt över social-
nämnden och överförmyndaren.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2019/41 746 SN

Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt § 37 a, insatser för att stär-
ka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Beslut
Socialnämnd beslutar
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län avslår Borgholms kommuns ansökan om 645 000 
kronor för insatsen Jämställdhet - en förutsättning för hållbar samhällsutveckling., in-
om ramen för 37a § förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verk-
samhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122).

Skäl för beslut
Länsstyrelsen avslår ansökan på grund av:

Insatsen uppfyller de nationella prioriteringarna om etablerad samverkan med idébu-
ren sektor. Insatsen bygger även på ett behov som framkommit i den lokala läges-
bildsrapporteringen. Kommunen har en pågående insats fram till 2019-12-31 som 
innehåller samma aktiviteter som söks. Genom insatsen vill kommunen finna meto-
der och verktyg som främjar jämställdhet, ifrågasätta normer och synliggöra rådande 
normer och värderingar. För att beviljas medel enligt § 37a krävs ett utvecklingsfo-
kus. Kommunen har kompletterat ansökan med ett utvecklingsfokus för en del av in-
satsen, samtalsgrupper. Då det saknas utvecklingsfokus för en stor del av den an-
sökta insatsen samt att det fortfarande finns tid kvar i den pågående insatsen avslås 
ansökan om medel. Inför kommande ansökningar vill Länsstyrelsen att kommunen 
funderar över om aktiviteterna i insatsen kan delas upp i flera ansökningar ex. där 
kopplingen mellan aktivitetsmål och projektmål saknas och där behovet av samver-
kansparter och tillvägagångssätt skiljer sig åt mellan målgrupperna.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2019/76 730 SN

Remiss; Stärkt kompetens inom vård och omsorg, reglering av yrket 
undersköterska

Beslut
Socialnämnd beslutar
att ge Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV uppdraget att skriva fram 

ett svar på remissen. 

Ärendebeskrivning
Inkommit från Socialdepartementet remiss; Stärkt kompetens inom vård och om-
sorg, reglering av yrket undersköterska.

Remissvar ska ha inkommit senast 190920. 

Beslutsunderlag
Remiss; Stärkt kompetens inom vård och omsorg, reglering av yrket undersköters-
ka

Skickas till
Maria Svanborg, verksamhetchef ÄO och HSV

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 69

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2019/67 750 SN

Integrering av projekt Pontibus till ordinarie verksamhet inom Arbets-
marknadsenheten.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att integrera projektet Pontibus till den ordinarie verksamheten inom Arbets-

marknadsenheten. 

Ärendebeskrivning
Pontibus målgrupp är individer mellan 18 och 64 år, d.v.s. i arbetsför ålder. Ge-
mensamt är att man är i behov av samverkan för att närma sig den reguljära ar-
betsmarknaden, alternativt få rätt ersättning. Individerna är t.ex. arbetslösa eller 
sjukskrivna, ofta under lång tid, vilket inte sällan medför ett utanförskap. 

Individerna har ekonomisk ersättning och/eller stöd från en eller flera av samver-
kansmyndigheterna. 

Inledningsvis var målgruppen framförallt långtidssjukskrivna, men för att få större 
inflöde vidgades målgruppen efter ett år, till att omfatta individer i behov av samver-
kan enligt ovan.

Beslutsunderlag
Ansökan Långsiktig Integrerad Samverkan
Mål och resultat
Indikatorerna Pontibus pågående deltagare
Payoff Västervik

Konsekvensanalys
Samverkan mellan berörda parter tappas och den enskilda individen påverkas. 

Skickas till
Beatrice Solhjort, verksamhetschef IFO och AME
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 70

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2019/73 730 SN

Förskrivningsanvisningar för hjälpmedel

Beslut
Socialnämnd beslutar
att godkänna förskrivningsanvisningarna med lokala förtydliganden.

Ärendebeskrivning
Sedan flera år tillbaka finns det länsgemensamma förskrivningsanvisningar för 
hjälpmedel tagna kommunerna i Kalmar län. För att tydliggöra hur vi bör arbeta 
med förskrivningar i Borgholms kommun idag, har lokala förtydligande framtagits. 
De lokala förtydliganden tar hänsyn till aktuella rutiner, förtydliganden som har ge-
nomförts i andra kommuner, gällande författningar samt begränsningar i förskriv-
ningar för Borgholms kommun med tanke på ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
Anvisningar för förskrivning av tekniska hjälpmedel (med lokala förtydliganden för 
Borgholms kommun)

Bedömning
Socialstyrelsen definierar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet: Individuellt ut-
provad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller själv-
ständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.

Alla förskrivningsbara hjälpmedel är behovsbedömda av leg. arbetsterapeut eller 
leg. fysioterapeut. Grundläggande behov kan t ex vara att äta och klä på sig, kunna 
gå på toaletten och kunna förflytta sig. Räknas ett hjälpmedel inte som en del av 
samhällsansvaret (av kommunen ett förskrivningsbart hjälpmedel) kan det istället 
vara en produkt där individen har ett eget ansvar för att bekosta produkten.

Hjälpmedelförskrivningarna kommer att öka i framtiden relaterat till ökat antal äldre 
samt ökad och mer avancerad vård i hemmet kopplat till ”Nära och god vård”. 
Samtidigt har tillgången på hjälpmedel ökat i detaljhandeln.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen i samband med hälso- och sjuk-
vård erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel för personer med funk-
tionsnedsättning(12 kap. 5§). Däremot finns det inte reglerat vilken typ av hjälpme-
del som ska erbjudas och därmed kan synen på vad som ska vara förskrivnings-
bart hjälpmedel variera från kommun till kommun. Det är sjukvårdshuvudmannen 
som beslutar om vilka hjälpmedel som kan förskrivas. Sjukvårdshuvudmannen kan 
därmed upprätta lokala regelverk, som baseras på författningar och beslut av politi-
ker. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 70

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Prioriteringar inom hälso- och sjukvård ska ske enligt människovärdesprincipen, 
behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Behovs- och 
solidaritetsprincipen innebär att vårdens resurser ska satsas på de individer som 
har störst behov. Kostnadseffektivitetsprincipen är underordnad de övriga princi-
perna. Den innebär att när val sker inom hälso- och sjukvården mellan olika åtgär-
der ska en rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd 
livskvalitet eftersträvas.

Konsekvensanalys
- Att förtydliga förskrivningsanvisningarna diskuteras på länsgemensam nivå. Att 
avvakta med lokala förtydligande är ett alternativ men det kan ta lång tid och att få 
kontroll på kostnaderna samt öka tydligheten hos förskrivarna bör prioriteras. 

- Striktare förskrivningsanvisningar kan leda till att de behov som kan tillfredställas 
på samhällsnivå minskar och därmed ökar egenansvaret för individen. Det kan 
drabba ekonomiskt svaga grupper.  

- Att fortsätta förskriva hjälpmedel i den omfattning som dagens förskrivningsanvis-
ningar medger leder till kraftigt ökade kostnader. Vid oförändrad budget behöver 
man säkerställa att de allra mest grundläggande behoven tillgodoses.

Skickas till
Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 71

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 2019/70 730 SN

Granskning av hemtjänsten inom Äldreomsorgen, 2-3 september 2019

Beslut
Socialnämnd beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
PwC har fått uppdraget av kommunens revisorer att granska planering och styrning 
av hemtjänsten inom Äldreomsorgen. 

Granskningen kommer att utföras 2-3 september 2019. 

Beslutsunderlag
Projektplan från PwC. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 72

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2019/47 700 SN

Diskussion; Framtida boendeformer inom förvaltningen

Beslut
Socialnämnd beslutar

Att bjuda in Lars-Gunnar Fagerberg, chef för fastighetsavdelningen till so-
cialnämndens arbetsutskott 190911. 

Ärendebeskrivning
Övergripande lokalförsörjningsplan för framtida behov inom socialförvaltningen. 

Skickas till
Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 73

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2019/78 700 SN

Medarbetarinflytande inom förvaltningen

Beslut
Socialnämnd beslutar
att uppdra till verksamhetscheferna inom förvaltningen att lyfta frågan om infly-

tande för medarbetarna på APT och i samverkansformerna. 

Ärendebeskrivning
Diskussion förs hur mycket inflytande förvaltningens medarbetare har i olika pro-
cesser.
Hur fungerar APT? 
Hur gör vi medarbetarna mer aktiva?  
Vad ger energi och vad har vi för utmaningar inom förvaltningen? 

Skickas till
Förvaltningens verksamhetschefer

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 74

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2017/99 SN

Sammanträde för nämnden under juli månad 2019

Beslut
Socialnämnd beslutar
Att ställa in sammanträdet för socialnämndens arbetsutskott och socialnämnd i 
          juli 2019. 

Bedömning
Nämnden kan komma att kallas in vid akuta ärenden. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMND

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-26 75

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2019/7 700 SN

Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019

Beslut

Socialnämnd beslutar
att godkänna redovisade delegationsärenden.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2018/33-750

- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2018/32-730

- Yttrande till Förvaltningsrätten, Överklagande av socialnämndens beslut. Dnr 
   2019/62-700  SN

- Kvartalsrapport till IVO, ÄO, dnr 2019/80-730  SN

- Beslut från Socialstyrelsen; anvisningar av medel, Dnr 2019/28-750  SN

______________
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