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§ 108 Dnr 2019/39 700 SN

Frågestund till allmänheten

Ärendebeskrivning
Allmänheten har bjudits in via annons i Ölandsbladet till allmän frågestund till social-
nämnden. 

Kaj Axelsson, medborgare hade inför mötet lämnat in 5 frågor till socialnämnden 
och Per Lublin, medborgare lämnade under frågestunden in ett förslag om att ansö-
ka om statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen. 

Dagens sammanträde
Till den allmänna frågestunden kom fem medborgare.  Samtal fördes om bland an-
nat:

- Öppna möten försocialnämnden.
- Introduktion för sommarvikarier.
- Stressad hemtjänstpersonal.
- Samarbete mellan Borgholm och Mörbylånga kommun.
- Fler praktikplatser, extratjänster.
- Kosten, två rätter att välja mellan.
- Parkeringsplatser vid Ekbacka.
- Habiliterinsgersättning.
- Sparkrav 2020.

______________
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§ 109 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:

- Översyn har gjorts av IFO:s organisation: Nedan är en kort sammanfattning av 
den nya organisationen.

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som har inkommit från verksamheterna, 
har en samlad bedömning gjorts och beslut fattas enligt följande: 
• Myndighet omfattar: Handläggare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri med 
ett övergripande ansvar för psykiatrisamordning samt anhörigstöd och familje-
hems-sekreterare.
• Arbetsmarknadsenheten omfördelar resurser i syfte att få i gång Återbruket, nya 
aktiviteter och korta processerna för den enskilde individen. Därmed sker samman-
slagning med försörjningsstöd snarast. 
• Missbrukshandläggarna flyttas till barn- och familjeenheten.
• Viktigt att skapa struktur för samverkan över gränserna, där professionerna möts i 
möten och teamträffar.
   
Tidsplan:
AME och FÖS: Bea Solhjort som tf. enhetschef, 191115.
Systemförvaltare och e-hälsosamordnare: Therese Åhlander från och med 191115.
Myndighet: Personalen tillhör nuvarande chef fram tills rekrytering är klar.
Barn- och familj: Per-Martin Boklund enhetschef. 
BoF och SoI har socialchef som närmsta chef tills rekrytering är klar. 
Arbete med tillit och förtroende påbörjas när rekryteringsprocessen är klar. 
Uppföljning av organisationen görs efter 6 månader.
Utvärdering av organisationen görs efter 12 månader.

- Daglig verksamhet inom omsorgen om funktionsnedsatta har flyttat till nya lokaler 
på Ekbacka och dessa invigdes i förra veckan med öppen hus och bandklippning. 

- Omsorgen om funktionsnedsattas korttid i Klinta är flyttad till nyrenoverade lokaler
   i Runsten.

- Socialnämndens önskemål om att ha sammanträden i de olika verksamheterna är 
   svåra att uppfylla, därför kommer en rundresa till de olika verksamheterna att 
   anordnas under våren för socialnämnden. 
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-  Ölandslegos f.d. lokaler på Per Lindströms väg får nu en översyn och ekonomisk 
   kalkyl utifrån vilka behov som finns för att Återbruket ska kunna ha sin verksam-
   het där. 1 mkr är avsatta i år till ventilationen. 

- Kommunfullmäktige kommer i december informeras om de olika alternativen för 
  särskilda boenden inom äldreomsorgen. 

______________
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§ 110 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning oktober 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att  godkänna budgetuppföljningen för oktober månad som visar ett resultat 
           för oktober månad på - 4,2 mkr och en helårsprognos på -2 mkr.  
Att till fullmäktige begära en tilläggsbudget på 2 mkr för att täcka den
          prognostiserade underskottet för år 2019. .

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,2 mkr 
efter perioden. I augusti månad tog kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggs-
budget till socialnämnden om 5,1 mkr. Tilläggsbudgeten är periodiserad på lika delar 
över månaderna augusti till december under centralt, vilket gör att avvikelsen för för-
valtningen successivt minskar.

Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa 
placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också 
högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däre-
mot kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna, 
månadens avvikelse beror främst på retroaktiv löneutbetalning för sjuksköterskorna 
sedan maj månad. Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar 
den centrala verksamheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utan-
för budget bidrar till den negativa avvikelsen.

Särskilt boende har efter oktober en positiv budgetavvikelse. Bemanningsnyckeln är 
lägre än budgeterat då frånvaro i största möjliga mån täcks av befintlig personal. Det 
har också under tidigare månader i år varit flertalet tomma platser. Kostnaderna har 
ökat för oktober och det mesta av dessa kostnader är kopplat till sjukfrånvaro.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikel-
sen härleds till Klinta korttid som visar på ett stort underskott som beror på utökat 
antal brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, kost-
nadskrävande personalplanering samt höga kostnader för fyllnads- och övertidser-
sättning. Gruppbostad Ranstad har under sommaren förbrukat sitt överskott i budget 
och visar nu istället ett underskott. Det beror på höga sjuklönekostnader, många in-
troduktioner av nya medarbetare, fyllnads och övertidsutbetalningar vid avslag från 
bemanningsenheten samt en planeringsdag för all personal innan sommaren.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det in-
nebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats 
över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras kostna-
der varit lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
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Prognos

Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 2,0 mkr.

Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat un-
der punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut 
under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra 
ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen. I augusti månad beslutade kommun-
fullmäktige om att bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under 
september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den 
prognostiserade avvikelsen negativt. Även egna familjehem prognostiseras en ne-
gativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksam-
heten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut individer i sysselsätt-
ning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och beviljas försörj-
ningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den prognostiserade 
avvikelsen.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en positiv avvikelsen i slutet av 
året. Dock minskar intäkterna från Migrationsverket i högre takt än förväntat samt att 
antalet sålda stödboendeplatser minskat från 3 till en, vilket sänker prognosen från 
föregående månad.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Prognosen baseras på 
oktober månads utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder 
genomförs. I prognosen har hänsyn tagits till nedläggning av en gruppbostad innan 
sommaren och den effektivisering som detta medför. Förutsättningen för att nå en 
positiv avvikelse är att det aktiva arbetet med resursturerna ute på enheterna fort-
sätter i högre takt.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre belägg-
ning än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket ge-
nererat en positiv avvikelse. Under slutet på juli och under augusti och september är 
återigen boendena fullt belagda. Detta samt införandet av Heltid som norm medför 
att den positiva avvikelsen inte ökar i samma takt som tidigare under året.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en budget i balans. Resulta-
tet hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av 
personella resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräk-
nas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjuk-
frånvaro är andra faktorer som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på att utfallet av 
sjuksköterskornas lönerevision är betydligt högre än budgeterat, något högre be-
manning inom personalgruppen i kommunrehab påverkar också prognosen negativ.
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Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots 
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. 
Verksamheten förväntas anpassas efter behov.

I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete 
med integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett över-
skott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovi-
sas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning oktober 2019

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 111 Dnr 2019/109 792 SN

Budgetramar för 2020, tillägg till antagen verksamhetsplan med budget 
2020 samt plan 2021-2023

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att fastställa redovisad budgetram för 2020.

Ärendebeskrivning

Tabellen ovan visar budgetramarna för verksamheterna 2020. I budgetram för år 
2019 ingår beslutad tilläggsbudget om 5,1 mkr, vilket förklarar att differensen mellan 
budgetram 2019 och 2020 är negativ. I budgetram för år 2020 ingår de politiska pri-
oriteringarna om 2,1 mkr samt effektiviseringar om 1,2 mkr. 

De förändringar som är gjorda mellan verksamheternas budgetramar år 2019 och år 
2020 beror främst på den organisationsförändring som genomförts i förvaltningen, 
detta visas i organisationsschemat nedan.

Personal samt drift inom myndighet från Omsorgen om funktionsnedsatta, Individ- 
och familjeomsorgen, Särskilt boende och ordinärt boende flyttas till centralt. Perso-
nal samt driftbudget från Individ- och familjeomsorgen flyttas till Stöd och insatser 
och personal och driftbudget för försörjningsstöd flyttas från Individ- och familje-
omsorgen till Arbetsmarknadsenheten.

Omfördelning av driftbudget mellan centralt, Särskilt boende, Ordinärt boende, Indi-
vid-och familjeomsorgen samt Omsorgen om funktionsnedsatta innefattar kostnads-

 Budget 2019 Budget 2020 Förändring

Total

70 Centralt 27 784 32 705 10 024

71 Bemanningsenhet 1 469 1 536 67

72 Hälso- och sjukvård 23 542 26 343 2 801

73 Särskilt boende 84 103 83 431 -672

74 Ordinärt boende 74 241 73 533 -708

75 Omsorgen om funktionsneds. 64 520 55 272 -9 248

76 Individ- och familjeomsorg 27 246 18 139 -9 107

77 Arbetsmarknadsenhet 6 316 11 972 5 656

78 Stöd och insatser 1 541 6 847 5 304

Summa 310 762 309 779 -983
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täckning av verksamhetsvaktmästare, arbetskläder, egna familjehem och kontakt-
personer samt externa placeringar. Hälso- och sjukvården ökar sin budgetram på 
grund av politiska prioriteringar.

Skickas till
Socialchef
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 112 Dnr 2019/59 706 SN

Taxor för vård och omsorg 2020, avgift för hemtjänstttimmen 2020

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Att kostnaden för en hemtjänsttimme för brukare i Borgholms kommun fastställs 
          till 426 kr per timme. 

Att kostnad för hemtjänst som Borgholms kommun betalar då brukare erhåller 
           hemtjänst i annan kommun fastställs till 479 kr/h.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid.

Beslutsunderlag
Framtagen resursfördelningsmodell, dnr 2016/113-706  SN

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 113 Dnr 2019/120 700 SN

Redovisning av feriearbeten 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarkandsenheten är ansvariga för feriearbete för ungdomar 15-17 år. Ar-
betsmarkandsenheten intervjuar ungdomarna och matchar mot lediga feriejobb. 
Ambitionen är att alla som söker feriejobb ska erbjudas det. Tidigare har Arbets-
marknadsenheten rapporterat till Kommunstyrelsen. Arbetsmarkandsenheten tillhör 
numera socialnämndens ansvarsområde och således rapporterar till dem.  

Rapportering för sommaren 2019 års feriearbeten.
Av totalt 70 sökande var 66 kvalificerade enligt urvalet.

Urval till feriearbetena har skett i linje med kvalifikationerna som fastställts. Du ska 
vara folkbokförd i Borgholms kommun och vara född 2002-2004 (mellan 15-17 år). 
Liksom föregående år har alla ungdomar som sökt feriearbete kunnat erbjudas 
plats, även de som tidigare har haft ferieanställning.

Information om kommunens feriearbete annonserades i dagstidningar, sociala me-
dier och kommunens hemsida. Personal från AME höll information till ungdomarna 
på högstadiet i Slottskolan (Åkerboskolan tackade nej) och fanns på plats vid flera 
tillfällen på skolan under ansökningstiden. Åkerboskolan besöktes vid underteckna-
det av anställningsbeslut, vid besöket hölls även en kort information.

Arbetsplatserna har varit inom förskola, äldreomsorg, renhållning Borgholms in-
nerstad/stränder, renhållning alvaret, Himmelsberga museum, Företagshuset i Löt-
torp samt hamnar.

50 ungdomar anställdes, 25 pojkar och 25 flickor, övriga 16 tackade nej på grund 
av annat arbete eller förhinder.

Antalet feriearbete som reserverades åt ungdomar med särskilda behov var 3 st.

Enhetlig lön har betalats ut, 75 kr/tim. Totalt 60 timmar fördelat på 3 veckor.

Vid avslut erbjöds ungdomen ett ferieintyg med omdöme från arbetsplatsen.

Alla ungdomar fick en enkät hemskickad angående hur de har upplevt feriearbetet. 
22 ungdomar valde att svarade. Se utvärdering av feriearbeten.

______________
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§ 114 Dnr 2018/89 750 SN

Uppföljning av redogörelser för åtgärder utifrån tillsyn av PwC, Projekt-
plan handläggning inom IFO Borgholm Kundex

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport av individ- och 

familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom individ- 
och familjeomsorgen om denna bedrivs ekonomiskt tillfredställande. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars 
2019.

Beslutsunderlag
• Missivbrev; Granskning av individ- och familjeomsorgen (2018/89-750)

• Granskningsrapport, Granskning av individ- och familjeomsorgen (2018/89-750)

• Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-22, av verksamhetschef Beatrice Solhjort

Bedömning
Rapportens samlade bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ända-
målsenlig myndighetshandläggning och att denna delvis bedrivs ekonomiskt till-
fredsställande. 

Redogörelse för åtgärder 

Revisionen rekommenderar socialnämnden att; 
- Enhetschefer skriver prognoser på utfall för verksamheten varje månad och redo-
visar årsprognos och eventuell åtgärdsplan skriftligt, vilket bör biläggas officiell pro-
gnos till nämnden.   

Åtgärd för detta är vidtaget. From 1 januari 2019 skriver varje enhetschef prognos 
för året i månadsuppföljningen i Stratsys. Kopplat till prognos redovisar även en-
hetschefer åtgärder i syfte att enheten ska hålla sig inom befintlig budget. Ekono-
miavdelningen arbetar just nu med att anpassa systemet så att enhetschefernas 
prognoser kan biläggas den officiella prognosen till nämnden. Detta förväntas fär-
digställas under våren 2019.

Denna åtgärd är slutförd, alla enhetschefer rapporterar idag årsprognos och åt-
gärdsplan.   
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- Att nämnden årligen följer upp öppenvårdsverksamheten.

Nämnden avser att årligen följa flera delar i öppenvårdsverksamheten. Prioriterat 
är att följa uppföljning i genomförandeplaner samt längden på insatserna. Detta 
skall göras med fokus på kvalitet. En annan prioriterad uppföljning är att följa kopp-
ling mellan insatsbeslut från socialsekreterare och om en röd tråd i det utförda be-
slutet finns i öppenvårdsverksamheten. Nämnden har även påbörjat arbetet med 
att prissätta insatserna inom öppenvårdsverksamheten samt att inventera vilka in-
satser som finns och vilka insatser som behövs. Redovisning av planering för detta 
skall göras till nämnden under 2019.

Genomförandeplaner och kopplingen till insatsbeslut kontrolleras i egenkontroller 
av verksamheten. Form för att utvärdera längden på insatserna är ännu inte fram-
tagen. 

För att få alla delarna att koppla i varandra så har verksamheten fortsatta arbete att 
göra, dels i att uppdragen och vårdplaner ska bli tydligare, dokumentationssyste-
met behöver anpassas till uppdragen och dokumentationen och uppföljningarna 
behöver förbättras och förtydligas i rutiner. Den 23 okt genomförs en fortsättning i 
dokumentationsgrund för Stöd och insatser.

Den 5 nov är en halvdag för Öppenvården och myndighetshandläggarna för att för-
tydliga processerna och arbetet vi har kvar med ett samlat dokument för vår öppen-
vård. Det blir teamarbete kring de punkter som berör både utförare och myndighet.  
Därefter den 7 nov startar styrgrupp som leder och fördelar arbetet i den fortsatta 
utvecklingen med processer, rutiner och riktlinjer. 

All öppenvård är att anses som hemmaplanslösningar, då det sker på hemmaplan i 
vår egen regi. Kostanden för öppenvården kommer under 2020 att kunna redovi-
sas separat då budget för detta är överfört.  

- Att förvaltningen i sin internkontroll gör stickprov av egenkontrollsverksamheten.

From 1 januari 2019 har strukturen och innehållet i egenkontrollerna förändrats. 
Det systematiska förbättringsarbetets planeras, genomförs, utvärderas och förbätt-
ras i samma system där målstyrning och ekonomiuppföljning görs, Stratsys. Egen-
kontrollerna, som sker per tertial, kommer under en längre implementeringsperiod 
att göras såväl gemensamt i ledningsgrupp som tillsammans med myndighets-
handläggare. Socialt ansvarig samordnare kommer därutöver att medverka vid 
kontroll och utvärdering. Mot bakgrund av detta kommer inga ytterligare kontroller 
att göras under 2019. I det avseende egenkontroller framledes sker av respektive 
chef kommer stickprov att lyftas in i nämndens internkontrollplan. 

- Att socialnämndens individutskott har regelbundna samverkansträffar med perso-
nal inom individ och familjeomsorgen för att säkerställa förankring av pågående ut-
vecklingsinsatser.  Detta även för att främja implementeringen av förändringen. 
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Flertalet olika grupper har skapats för att öka delaktighet och samverkan i utveck-
lingsarbetet. Grupperna, med personalrepresentanter från de olika enheterna inom 
individ- och familjeomsorgen, träffas för att tillsammans med ledningen bygga håll-
bara strukturer och processer för insatser och samverkan på hemmaplan. Kontinu-
erlig information utgår på arbetsplatsträffar och i dokument lagt tillgängligt för samt-
lig personal. 

Teamträffar har upprättats och är nu igång mellan öppenvården och myndighetsav-
delningen. 

Arbetsgruppen kommer till februari 2020 arbeta fram ett förslag på riktlinje för öp-
penvård som sedan kan lyftas till politiken för fastställande. 

Samverkansträffar hålls i samband med individutskottets sammanträden. 

Kommentarer till rapportens kontrollmålsbedömningar: 

- Att övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i handläggningspro-
cessen genomförs. 

Riskanalys och egenkontroller genomförs från och med 1 januari 2019. Handlägg-
ningsprocessen illustreras just nu i kartläggningsverktyget 2C8 för att lättare också 
kunna identifiera processens riskmoment. 

Detta behöver fortsätta under 2020 då många processer ännu inte är färdiga samt 
att processerna behöver bli tillgängliga för medarbetarna. 

- Att målen i besluten är individuella, tydliga och tidsbestämda.

En utvecklingsplan för att förbättra målen i beslut, vårdplaner, uppdrag och genom-
förandeplaner kommer tas fram. Vi ser vinster i att detta sker på förvaltningsöver-
gripande nivå. Arbetet med detta startar per omgående. 

Arbete kvarstår i att fortsätta implementeringen och den 5 nov är en halvdag för att 
processen ska förankras. 

- Att besluten innehåller en genomförandeplan som är kopplad till biståndsbeslutet. 

Brister har funnits gällande uppdrag och genomförandeplaner. Systemproblem har 
åtgärdats så att uppdrag nu kan skickas i befintligt verksamhetssystem. Ansvars-
fördelning har tydligare gjorts, och förbättringsåtgärder vidtas bland annat genom 
utbildning. 

Genomförandeplaner hänger ihop med uppdragen. Från barn och familj finns tydli-
ga uppdrag varpå genomförandeplaner blir bättre och tydligare. Inom vuxenenhe-
ten finns fortfarande oklarheter kring uppdrag och genomförandeplaner vilket blev 
tydligt den 5 nov då verksamheterna hade workshop.  Mallar i procapita har inte 
funnits inom vuxenheten men arbetas med just nu. 

- Att det sker en systematisk uppföljning av verksamheten på både förvaltnings och 
nämnd nivå. 

15



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-27 114

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Målstyrning och nyckeltal har tagits fram för systematisk uppföljning. Egenkontrol-
ler för verkställighet har tagits fram och med start 1 januari. Framöver ser verksam-
heten ett utvecklingsarbete med framtagande av effektivitetsmått för att följa upp 
insatsernas resultat. Detta arbete bör kunna inledas under 2020. 

Nya indikatorer/nyckeltal är framtagna där verksamheten mäter vilka ärenden som 
efter 1 år avslut har återaktualiserats. 

- Att det finns alternativa hemmaplanslösningar att använda för handläggarna inom 
individ och familjeomsorgen. 

Verksamhetsbeskrivningar är under upprättande och kompetenskartläggning sker i 
skrivande stund. Från myndighetssidan har inventering skett av vilka insatser som 
behöver kompletteras. På sikt avser också nämnden att göra en enklare redovis-
ning av resultat av insatser inom öppenvården. Detta planeras under 2020.

Skickas till
Enhetschef för IFO

______________
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§ 115 Dnr 2019/103 730 SN

Riktlinje för handläggning av LSS-insatser inom OFN

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta ny riktlinje för handläggning av LSS-insatser inom Omsorgen om funk-

tionsnedsatta som ersätter befintlig riktlinje antagen 190130, dnr 2019/3  SN.

Ärendebeskrivning
I tidigare riktlinje för handläggning av ärenden inom Omsorgen om funktionsned-
satta beskrivs hur handläggning av både SoL och LSS ärenden ska ske. Den nya 
riktlinjen som avser ersätta befintlig riktlinje, antagen 190130, Dnr 2019/3 SN be-
skriver endast hur LSS-ärenden ska handläggas vilket skapar en tydlighet då de 
olika lagstiftningarna skiljer sig åt. 

Beslutsunderlag
Riktlinje för handläggning av LSS-insatser inom OFN

Skickas till
Verksamhetschef OFN

______________
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§ 116 Dnr 2019/104 730 SN

Riktlinje för handläggning av insatser enligt SoL inom Omsorgen om 
funktionsnedsatta

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att anta ny riktlinje för handläggning av SoL-insatser inom Omsorgen om funk-

tionsnedsatta som ersätter befintlig riktlinje antagen 190130, Dnr 2019/3 SN.

Ärendebeskrivning
I tidigare riktlinje för handläggning av ärenden inom Omsorgen om funktionsned-
satta beskrivs hur handläggning av både SoL och LSS insatser ska ske. Den nya 
föreslagna riktlinjen tillsammans med en riktlinje för handläggning av insatser enligt 
LSS inom Omsorgen om funktionsnedsatta avser ersätta befintlig riktlinje, antagen 
190130, Dnr 2019/3 SN. Syftet med två olika riktlinjer är att tydliggöra skillnaderna 
mellan de olika lagstiftningarna.

Beslutsunderlag
Riktlinje för handläggning av insatser enligt SoL inom Omsorgen om funktionsned-
satta

Skickas till
Verksamhetschef OFN

______________
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§ 117 Dnr 2019/56 730 SN

Beslut från IVO; Tillsyn i Borgholms kommun, Bostad med särskild ser-
vice för vuxna.

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) där IVO avslutar ären-
det men påtalar en del förbättringsområden. 

Beslutsunderlag
Beslut från IVO, Dnr 8.5–16674/2019-21

______________
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§ 118 Dnr 2019/113 700 SN

Sammanträdestider år 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att anta redovisat förslag på sammanträdestider för år 2020.

Att bjuda in allmänheten till frågestund 200527 och 201125.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar inför varje år vilka datum som socialnämnden respektive 
arbetsutskott ska sammanträda.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för 2020    

Sammanträdesdag  
Onsdagar 
kl 13.00  

SN och SNAU Havsörnen på socialkontoret    
IVAU: Svanen på socialkontoret    
Månad IVAU SNAU SN

Januari 8 15 29

Februari 5 12 26

Mars 4 11 25

April 8 15 29

Maj 6 13 27

Juni 3 10 24

Juli 8 15 29

Augusti 5 12 26

September 9 16 30

Oktober 7 14 28

November 4 11 25

December 2 9 16
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§ 119 Dnr 2019/7 700 SN

Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna redovisade delegationsärenden.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2018/33-750

- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2018/32-730

- Uppföljning- och avstämningsmöte med KSAU, 191105.

- Lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun, antagande

- Politiska uppdrag, fyllnadsval till socialnämnden. 

______________
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