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Sammanträdesprotokoll
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§ 58

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2017/50-720 SN

Ansökan om medel till drogfri skolavslutning 2017.
Det har funnits en tradition sedan 2007 att det i kommunen har anordnats
drogfria evenemang i samband med skolavslutningarna. Tidigare år har beviljats 10 000 kr vardera från social- och utbildningsnämnden.
I Löttorp kommer föräldrarna till eleverna i årskurs 9 tillsammans med fritidsgården stå för arrangemanget. I Borgholm är det fritidsgårdarna som har ansvaret, dock i samverkan med andra.
Under planeringsfas samt under skolavslutningskvällarna är förebyggande
teamet med och bidrar med personal på fältet.
Fritidsgårdarna i kommunen ansöker därmed genom förebyggande teamet
om 20 000 kr att fördela lika mellan de båda skolorna.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

bevilja 10 000 kr till anordning av drogfri fest i samband med skolavslutningarna i Löttorp och Borgholm.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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170504 Borgholm
Ansökan till socialnämnden i Borgholms kommun
Ansökan om medel för att anordna drogfria skolavslutningsfester på Slotts samt
Åkerboskolan 2017.
Det har funnits en tradition sedan 2007 att det i kommunen har anordnats drogfria evenemang i
samband med skolavslutningarna. Tidigare år har beviljats 10.000 kr vardera från social- och
utbildningsnämnden.
I Löttorp kommer föräldrarna till eleverna i årskurs 9 tillsammans med fritidsgården stå för
arrangemanget.
I Borgholm är det fritidsgårdarna som har ansvaret, dock i samverkan med andra.
Under planeringsfas samt under skolavslutningskvällarna är förebyggande teamet med och bidrar
med personal på fältet.
Fritidsgårdarna i kommunen ansöker därmed genom förebyggande teamet om 20.000 kr att fördela
lika mellan de båda skolorna.
Tove Alm
0485-88280
Förebyggande teamet

Martina Johansson
0485-88257
Förebyggande teamet
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§ 59

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2017/52-750 SN

Hög arbetsbelastning inom Barn o familj; Individ och familjeomsorgen
Sammanfattning av ärendet
Sedan vintern 2017 har det inkommit flera orosanmälningar än tidigare rörande barn och unga som far illa. Så gott som samtliga utredningar jml 11:1 SoL
är komplexa och tunga gällande, våld, övergrepp, missbruk, anknytningsproblem, omsorgsvikt och flera kontaktytor såsom föräldrar, skola, hälso-sjukvård och polis. Utifrån den förhöjda arbetsbelastningen, påverkan på arbetsmiljön, rättssäkerheten och konsekvenserna för utsatta barn lämnades en
tjänsteskrivelse till Socialnämnden i mars 2017 om förslaget att hyra två konsulter under fyra månaders tid samt att efter två månader återkoppla situationen till socialnämnden för att ge underlag till ev. ökad budgetram 2018. Förslaget bifölls och en uppföljning av konsulterna skulle redovisas efter två månader vilket tas med i denna skrivelse.
I ovannämnda tjänsteskrivelse beskrevs även att ärendena var så pass allvarliga att placeringar övervägdes och även planerades för flera av ärendena.
Utredargruppen
I utredargruppen finns en förste socialsekreterare; som fördelar och leder det
vardagliga arbetet, samt fem socialsekreterartjänster. From 1 maj har vi enbart tre socialsekreterare i utredargruppen då en socialsekreterare har gått till
annan tjänst inom verksamheten och en har avslutat sin tjänst. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge är det svårt att rekrytera socionomer vilket stämmer
överens med läget i länet och även nationellt. Vi har utannonserat tjänster inom utredargruppen vid tre tillfällen men det har ännu inte varit några sökanden. Flera kommuner i Kalmar län såsom Oskarshamn, Vimmerby, Högsby,
Kalmar och Mörbylånga har tvingats ta in konsulter. Enligt lag krävs socionomkompetens för att handlägga barnavårdsutredningar.
I dagsläget har vi gemensamt med konsulterna 60 utredningar. Målvärdet är
maximalt nio utredningar per handläggare. Vi har tre socialsekreterare och
två konsulter samt en arbetsledare som arbetar inom utredargruppen. En socialsekreterare arbetar deltid på grund av sjukskrivning.
Förutom ovannämnda utredningar så har vi flera anmälningar där vi ansvarar
för förhandsbedömningar. I dagsläget gör vi bedömningen att vi kommer att
öppna utredningar på sju av ovannämnda anmälningar. Vi har även familjerättsliga arbetsuppgifter såsom t ex samarbetssamtal och avtal. Därmed är
arbetsbelastningen fortfarande hög men i dagsläget görs bedömningen att vi
ändå kan hantera arbetsmängden men uppföljning sker kontinuerligt.
Insatsteamet
I insatsteamet finns två socialsekreterartjänster vilka har till uppgift att följa
upp de insatser som har beviljats. Utifrån att ärendemängden inom utredargruppen har stigit, där även inflödet fortsättningsvis fortsätter, blir konsekvensen att beslut om insatser inom SoL och LVU har ökat och ökar. Följden blir
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

därmed att än fler insatser är i behov av att följas upp. Insatserna är på hemmaplan men även externt vilket medföljer resor. När en insats följs upp och
avslutas skall målen för insatsen granskas och risk och skyddsbedömningar
ska göras under insats samt vid avslut av insats för att tydliggöra barnets behov. Kompetenskrav är socionom.
I dagsläget ansvarar två socialsekreterarna för 50 enskilda ärenden. Utifrån
lagstiftarens krav, barnets/den unges behov och arbetsbelastningen för den
enskilda handläggaren behövs en kortsiktig lösning genom en konsult under
fyra månader. Det behövs även en långsiktig lösning med en utökning av ytterligare en tjänst för 2018 vilket motsvarar en kostnad på 520 000 kr.
Sammanfattande bedömning
Socialtjänstlagens intentioner är att barn och unga ska få rätt insatser i rätt
tid, vilket ska erbjudas med hög rättssäkerhet och med barnets/den unges
bästa som mål vilket kräver hög komptens och stabilitet inom socialtjänsten.
Vi ska särskilt beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver. För att garantera rättsäkerheten i handläggningen, minska sårbarheten i myndighetsutövningen och för att skapa en bättre arbetsmiljö behövs en utökning av ytterligare en konsult inom barn- och familj som socialsekreterare i insatsteamet
under fyra månader för 2017 till en kostnad av 350 000 kr.
För att säkerställa kvalitén, säkra personalförsörjningen, kunna leva upp till
socialtjänstlagens intentioner, vara ekonomiska samt kunna erbjuda kommunens invånare stöd, hjälp och skydd krävs ett långsiktigt arbete på bred front.
Konsekvensanalys
Risken är att barn och unga som far illa i Borgholms kommun inte får det
stöd, hjälp och skydd som de behöver.
Nuvarande höga arbetsbelastning för socialsekreterarna påverkar redan idag
arbetsmiljön vilket kan leda till sjukskrivningar och uppsägningar.
Förslag till beslut
Hyra en konsult under fyra månader 2017 med uppföljning om två månader.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

bevilja en utökning av ytterligare en konsult inom barn- och familj som
socialsekreterare i insatsteamet under fyra månader för 2017 till en
kostnad av 350 000 kr.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2015/15-700 SN

Slutredovisning av projektet ”Nya tider”.
Redovisning av projektet nya tider
Nya tider är namnet på ett projekt inom äldreomsorgen som handlar om medarbetarnas möjligheter att i framtiden ges möjlighet att önska tjänstgöringsgrad, med heltid som norm och för att ta bort delade turer. De politiska ambitionerna i Borgholms kommun är tydliga när det gäller att förbättra medarbetarnas möjligheter att påverka tjänstgöringsgrad och schemaläggning inom
Socialförvaltningens samtliga verksamheter.
De långsiktiga målen är att alla medarbetare ska ges möjlighet till önskad
tjänstgöringsgrad, med heltid som norm och att de delade turerna ska bort.
Särskilt fokus har riktats till äldreomsorgen, där är deltider med tjänstgöringsgrad under åttio procent är vanligt och de delade turerna flest.
Socialnämnden har fattat beslut om att starta ett långsiktigt arbete i projektform som omfattar först samtliga särskilda boenden och därefter hemtjänstens område.
Projektet Nya tider för särskilt boende startade 150930 och planerade att genomföras i två steg:
Steg 1 avsåg justeringar i tjänstgöringsgrader och att halvera antalet delade
turer i verksamheterna och genomfördes under perioden 150930–160301
Parallellt pågick arbetet med ”den goda arbetsplatsen” och hur kommunen/socialförvaltningen blir en ”attraktiv arbetsgivare” skulle inkludera alla
medarbetare och planerades ta vid under våren 2016 för att fortsätta året ut.
Steg 2 projektet Nya tider för hemtjänsten genomfördes under perioden
160930–170331.
Uppdraget.
-

Inventera och beskriva hur många medarbetare som önskar förändra sin
tjänstgöringsgrad (öka, minska) samt beskriva hur förändringen ska genomföras.

-

Inventera antalet delade turer samt beskriva vad som krävs för att halvera
antalet delade turer.

-

Inventera nuvarande kollektivavtal och beskriva på vilket sätt de påverkas
samt vilka delar som måste skrivas om.

-

Beskriva hur medarbetarna ska involveras i det här arbetet.

-

Erbjuda alla 80 %

Utdragsbestyrkande
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Ett första steg att halvera antalet delade turer.

Redovisning.
Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen som önskar lägst 80 procents
tjänstgöringsgrad har fått det. Tjänsteutrymmet motsvarade ca 3,0 tjänster
och en kostnad motsvarande 1 267 000 kr.
Delade turer i schemat för särskilt boende har reducerats från 118 till 84 vilket innebär en minskning med 29 %. Inom hemtjänsten är de delade turerna
betydligt färre och arbetet med att reducera dessa pågår ständigt.
Effekter/konsekvenser.
Effekter av förändrade tjänstgöringsgrader är för den enskilde ekonomiska
fördelar på kort och lång sikt vid höjning av tjänstgöringsgraden. För den som
valt att minska sin sysselsättningsgrad så får det antas att andra kvalitativa
effekter tillgodoses.
Konsekvenser för arbetsgivaren är ökade kostnader och möjligen också vissa schematekniska svårigheter som ska lösas.
Det parallella arbetet som innefattar begrepp som ”den goda arbetsplatsen”
och hur kommunen/socialförvaltningen blir en ”attraktiv arbetsgivare” har diskuterats men behöver en ny inriktning – Vägen till heltid.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avsluta projektet ”Nya Tider” till förmån för nytt uppdrag ”Vägen till
heltid som norm”.

att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2017-03-16
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef Äldreomsorg/HoSV
Socialnämnden

Nya Tider
Redovisning av projektet nya tider:
Nya tider är namnet på ett projekt inom äldreomsorgen som handlar om
medarbetarnas möjligheter att i framtiden ges möjlighet att önska
tjänstgöringsgrad, med heltid som norm och för att ta bort delade turer. De
politiska ambitionerna i Borgholms kommun är tydliga när det gäller att förbättra
medarbetarnas möjligheter att påverka tjänstgöringsgrad och schemaläggning
inom Socialförvaltningens samtliga verksamheter.
De långsiktiga målen är att alla medarbetare ska ges möjlighet till önskad
tjänstgöringsgrad, med heltid som norm och att de delade turerna ska bort.
Särskilt fokus har riktats till äldreomsorgen, där är deltider med tjänstgöringsgrad
under åttio procent är vanligt och de delade turerna flest.
Socialnämnden har fattat beslut om att starta ett långsiktigt arbete i projektform
som omfattar först samtliga särskilda boenden och därefter hemtjänstens
område.
Projektet Nya tider för särskilt boende startade 150930 och planerade att
genomföras i två steg:
Steg 1 avsåg justeringar i tjänstgöringsgrader och att halvera antalet delade turer
i verksamheterna och genomfördes under perioden 150930–160301
Parallellt pågick arbetet med ”den goda arbetsplatsen” och hur
kommunen/socialförvaltningen blir en ”attraktiv arbetsgivare” skulle inkludera alla
medarbetare och planerades ta vid under våren 2016 för att fortsätta året ut.
Steg 2 projektet Nya tider för hemtjänsten genomfördes under perioden 160930–
170331
Uppdraget:
 Inventera och beskriva hur många medarbetare som önskar förändra sin
tjänstgöringsgrad (öka, minska) samt beskriva hur förändringen ska
genomföras.
 Inventera antalet delade turer samt beskriva vad som krävs för att halvera
antalet delade turer.
 Inventera nuvarande kollektivavtal och beskriva på vilket sätt de påverkas
samt vilka delar som måste skrivas om.
 Beskriva hur medarbetarna ska involveras i det här arbetet.
 Erbjuda alla 80 %
 Ett första steg att halvera antalet delade turer.

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
0485-88014
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-03-16

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

2 (2)

Redovisning:
Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen som önskar lägst 80 procents
tjänstgöringsgrad har fått det. Tjänsteutrymmet motsvarade ca 3,0 tjänster och en
kostnad motsvarande 1 267 000 kr.
Delade turer i schemat för särskilt boende har reducerats från 118 till 84 vilket
innebär en minskning med 29 %. Inom hemtjänsten är de delade turerna betydligt
färre och arbetet med att reducera dessa pågår ständigt.
Effekter/konsekvenser:
Effekter av förändrade tjänstgöringsgrader är för den enskilde ekonomiska fördelar
på kort och lång sikt vid höjning av tjänstgöringsgraden. För den som valt att
minska sin sysselsättningsgrad så får det antas att andra kvalitativa effekter
tillgodoses.
Konsekvenser för arbetsgivaren är ökade kostnader och möjligen också vissa
schematekniska svårigheter som ska lösas.
Det parallella arbetet som innefattar begrepp som ”den goda arbetsplatsen” och
hur kommunen/socialförvaltningen blir en ”attraktiv arbetsgivare” har diskuterats
men behöver en ny inriktning – Vägen till heltid.
Förslag till beslut
Att lägga informationen till handlingarna
Socialförvaltningen
Maria Svanborg
Verksamhetschef Äldreomsorg/HoSV
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§ 60

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2015/15-700 SN

Slutredovisning av projektet ”Nya tider”.
Redovisning av projektet nya tider
Nya tider är namnet på ett projekt inom äldreomsorgen som handlar om medarbetarnas möjligheter att i framtiden ges möjlighet att önska tjänstgöringsgrad, med heltid som norm och för att ta bort delade turer. De politiska ambitionerna i Borgholms kommun är tydliga när det gäller att förbättra medarbetarnas möjligheter att påverka tjänstgöringsgrad och schemaläggning inom
Socialförvaltningens samtliga verksamheter.
De långsiktiga målen är att alla medarbetare ska ges möjlighet till önskad
tjänstgöringsgrad, med heltid som norm och att de delade turerna ska bort.
Särskilt fokus har riktats till äldreomsorgen, där är deltider med tjänstgöringsgrad under åttio procent är vanligt och de delade turerna flest.
Socialnämnden har fattat beslut om att starta ett långsiktigt arbete i projektform som omfattar först samtliga särskilda boenden och därefter hemtjänstens område.
Projektet Nya tider för särskilt boende startade 150930 och planerade att genomföras i två steg:
Steg 1 avsåg justeringar i tjänstgöringsgrader och att halvera antalet delade
turer i verksamheterna och genomfördes under perioden 150930–160301
Parallellt pågick arbetet med ”den goda arbetsplatsen” och hur kommunen/socialförvaltningen blir en ”attraktiv arbetsgivare” skulle inkludera alla
medarbetare och planerades ta vid under våren 2016 för att fortsätta året ut.
Steg 2 projektet Nya tider för hemtjänsten genomfördes under perioden
160930–170331.
Uppdraget.
-

Inventera och beskriva hur många medarbetare som önskar förändra sin
tjänstgöringsgrad (öka, minska) samt beskriva hur förändringen ska genomföras.

-

Inventera antalet delade turer samt beskriva vad som krävs för att halvera
antalet delade turer.

-

Inventera nuvarande kollektivavtal och beskriva på vilket sätt de påverkas
samt vilka delar som måste skrivas om.

-

Beskriva hur medarbetarna ska involveras i det här arbetet.

-

Erbjuda alla 80 %

Utdragsbestyrkande
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Ett första steg att halvera antalet delade turer.

Redovisning.
Samtliga medarbetare inom äldreomsorgen som önskar lägst 80 procents
tjänstgöringsgrad har fått det. Tjänsteutrymmet motsvarade ca 3,0 tjänster
och en kostnad motsvarande 1 267 000 kr.
Delade turer i schemat för särskilt boende har reducerats från 118 till 84 vilket innebär en minskning med 29 %. Inom hemtjänsten är de delade turerna
betydligt färre och arbetet med att reducera dessa pågår ständigt.
Effekter/konsekvenser.
Effekter av förändrade tjänstgöringsgrader är för den enskilde ekonomiska
fördelar på kort och lång sikt vid höjning av tjänstgöringsgraden. För den som
valt att minska sin sysselsättningsgrad så får det antas att andra kvalitativa
effekter tillgodoses.
Konsekvenser för arbetsgivaren är ökade kostnader och möjligen också vissa schematekniska svårigheter som ska lösas.
Det parallella arbetet som innefattar begrepp som ”den goda arbetsplatsen”
och hur kommunen/socialförvaltningen blir en ”attraktiv arbetsgivare” har diskuterats men behöver en ny inriktning – Vägen till heltid.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avsluta projektet ”Nya Tider” till förmån för nytt uppdrag ”Vägen till
heltid som norm”.

att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2017-05-03
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef Äldreomsorg/HoSV
Socialnämnden

Vägen till heltid som norm
Bakgrund
Under perioden 150930–170331 har äldreomsorgen arbetat med
Projekt med heltid som norm, Nya Tider, som handlar om medarbetarnas
möjligheter att i framtiden få önska tjänstgöringsgrad och för att halvera antalet
delade turer. Medarbetarna fick möjlighet att öka tjänstgöringsgraden till 80 %.
Arbetet med önskad tjänstgöringsgrad fortsätter och behöver ta ny
riktning.
Sammanfattning av ärendet
Det kommer att behöva rekryteras en halv miljon nya medarbetare i välfärden
fram till 2023. Ett sätt att minska rekryteringsbehovet är att fler deltidsarbetande
arbetar mer. Att organisera arbetet med fler heltidsanställda kan låta enkelt men
är en komplex uppgift där det är svårt att på förhand förutse alla konsekvenser.
Det är inte bara en fråga om schemaläggning. Det krävs engagemang och
delaktighet för att förändra kulturen.
Heltid är sedan länge en fråga som engagerar. Andelen heltidsarbetande ökar i
kommunerna, men variationen mellan olika kommuner är fortfarande stor. Det
kan låta som en enkel ekvation att bemanna en verksamhet med fler heltider i
stället för många deltider, men det är en utmaning. Skiftet från traditionell
bemanning till en heltids-organisation är komplext. Därför finns det inte en
universallösning som fungerar överallt. Att införa heltid är ett stort
förändringsarbete som tar tid.
Heltidsanställningar leder i till ett ökat engagemang hos medarbetarna och ger
effektivare rutiner i verksamheten. Det medför även att personalomsättningen
minskar. En heltidsanställning med möjlighet att anpassa sin tjänstgöringsgrad
utifrån personliga önskemål och förutsättningar ger arbetstagarna högre inkomst,
flexibilitet och valmöjlighet.
Det är viktigt att vi som arbetsgivare är attraktiva om vi vill kunna anställa
kompetenta medarbetare.
Enligt HÖK 16:
”Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska
arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens
behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid
ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.”
Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
0485-88014
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[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

2 (2)

Beslutsunderlag
En arbetsgrupp arbetar fram en heltidsplan enligt SKL, Sveriges kommuner och
landsting, genom att analysera nu-läget samt planera för framtiden. Det finns
behov av att se över socialförvaltningens verksamheter och tänka i nya banor.
Arbetet med att minska delade turer fortsätter i verksamheterna.
Medarbetarna måste vara delaktiga i förändringsprocessen, de måste förstå
varför förändringar genomförs och vilka konsekvenser de kan leda till. Genom att
komplettera arbetsgruppen med våra medarbetare i äldregruppen, OFN, EKB
samt representant från Kommunal skapas förutsättningar att få en god dialog och
samsyn med medarbetarna.
Äldregruppens uppdrag blir att se över arbetssätt och planering idag samt hur det
kan nyaniseras.
En styrgrupp bestående av socialchef, HR-chef samt socialnämndens ordförande
informeras regelbundet om arbetets gång samt konsulteras vid behov.

Förslag till beslut
Att ge Maria Svanborg uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram en
heltidsplan i samverkan med berörda medarbetare, kommunal samt styrgrupp.

Socialförvaltningen
Maria Svanborg
Verksamhetschef Äldreomsorg/HoSV
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Till socialnämnden Borgholm

Vägen till heltid

Rätten till heltid har varit och är en prioriterad fråga för socialdemokraterna, därför förslog
socialdemokraterna 2015-03-26 att arbetet med önskad tjänstgöringsgrad med heltid som norm och
borttagande av delade turer startas, ”Nya tider i Borgholm”. Socialnämnden ställde sig bakom
förslaget, förvaltningen fick ett uppdrag och projektet startas hösten 2015.
Projektet är nu redovisat där alla i Äldreomsorgen i steg ett och två erbjudits 80 procent tjänstgöring
och en tredjedel av de delade turerna har tagits bort. Arbetet med den goda arbetsplatsen är
påbörjad med trivsel, delaktighet, närvarande chefer, rutiner för friskare medarbetare, höjda
bemanningsnycklar på våra särskilda boenden och mindre grupper i hemtjänsten.
Vi har påbörjat en resa mot heltid utan delade turer och föreslår att projektet Nya tider avslutas för
att gå in i en annan form för att nå målet, Vägen till heltid och därmed också få ner sjuktalen.
Vi behöver göra mer, vi står inför utmaningar med rekrytering av medarbetare och för höga sjuktal,
sjuklönekostnaderna uppgår idag till ca 20 miljoner kronor/år (sjuklön, vikarier, fyllnads- och övertid).
Borgholms kommun behöver bli en attraktiv arbetsgivare och för det behövs ett antal åtgärder.
-

Fortsätta arbetet med heltid som norm
Ta bort delade turer
Ledarskapet med fler och närvarande chefer
Öka delaktigheten och möjligheten att påverka
Rätt bemanning, schema och arbetstider
Utbildning och kompetensutveckling
Bra arbetsplatser, välkomnande, bra arbetsmiljö
Förebyggande och tidig rehabilitering

Forskningen är tydlig, en ökad tjänstgöringsgrad (heltid) leder till ett ökat engagemang hos
medarbetarna och ger effektivare rutiner, lägre personalomsättning och lägre sjuktal. En
heltidsanställning ger ökad trygghet som inkomst, pension mm. En heltidsanställning med möjlighet
att anpassa sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och behov ger också en valmöjlighet.
På Vägen till heltid måste våra medarbetare vara delaktiga i förändringsprocessen, att bidra och
förstå förändringar och förbättringarna som sker. Det är de som har kunskapen och genom
delaktigheten också budbärare av arbetet framåt.
I arbetet med Vägen till heltid där vi ser att vi kan få ner sjukskrivningskostnaderna för att delvis
använda till att erbjuda heltid, bättre arbetsmiljö och bli en attraktiv arbetsgivare så behöver vi stöd
av kommunfullmäktige och att man erbjuder alla medarbetare detta.
Kommunfullmäktige förslås besluta att i Borgholms kommun har alla rätt till heltid år 2020.
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Socialdemokraterna föreslår
Att socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
Att ge Maria Svanborg uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram en heltidsplan i
samverkan med berörda medarbetare, fackförbund samt en styrgrupp för socialförvaltningen.
Att ge Maria Svanborg uppdrag att fortsätta arbetet med borttagande av delade turer
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att Borgholms kommun erbjuder alla medarbetare heltid
senast år 2020
Att föreslå kommunfullmäktige besluta att Socialförvaltningen fortsätter med arbetet Vägen till
heltid och att en heltidsplan återredovisas till Kommunfullmäktige

2017-05-15
Gunilla Johansson
Ordförande Socialnämnden
Borgholm Kommun
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Sammanträdesdatum
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2017-05-15

56-69

Dnr 2017/20-750 SN

Remissvar på "Se barnet!” (SOU 2017:6)
Sammanfattning av ärendet
Betänkandet ”Se Barnet!” (SOU 2017:6) är resultatet av utvärderingen av
2006 års vårdnadsreform. Utredningens sammanfattande bedömning är att
barnrättsperspektivet har stärkts efter 2006 års vårdnadsreform där barnets
bästa har en framträdande roll vid bedömningar i frågor om vårdnad, boende
och umgänge men att det finns områden som är i behov av förändringar. Förvaltningen är överlag positiv till de förslag på lagändringar vilka presenteras i
betänkandet och tror att förslagen kommer bidra till ett stärkt barnrättsperspektiv. Förvaltningen har synpunkter kring några av förslagen rörande informationssamtal, förmåga till gemensamt ansvar och fyra månaders gräns för
utredningar.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Uppgiften var att undersöka
hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge tillämpas och att utvärdera
om syftet med reformen; att stärka barnperspektivet, har uppnåtts. Utredningen mynnade ut i betänkandet ”Se barnet!” (SOU 2017:6) vilken har sänts på
remiss till bland annat Borgholms kommun.
Ärendet
Utredaren hade i uppdrag att undersöka hur reglerna i 2005 års vårdnadsreform har fungerat i praktiken och fokusera på om syftet med reformen har
uppnåtts. En annan huvuduppgift var att kartlägga och analysera orsakerna
till ökningen av antalet vårdnadsmål.
Sammanfattning av betänkandets förslag
-

Att införa krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan
de i domstol framställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge.

-

Ett kompetens- och lämplighetskrav för medlare införs i lag.

-

Särskilt fokus på föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet vid bedömningen av vårdnadsfrågan. Syfte är att fokusera på barnets situation och konsekvenserna för barnet.

-

Domstolen ska få besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig det.

-

Principen om barnets bästa är avgörande för samtliga frågor om vårdnad,
boende och umgänge och barn ska få höras utan vårdnadshavarens
samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

-

Om det kommer fram uppgifter om att barnet riskerar fara illa måste sociUtdragsbestyrkande
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alnämnden och domstolen alltid göra en riskbedömning. Handläggningsstöd för detta ska tas fram av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
-

Om en vårdnadshavare uppsåtligen dödat eller skadat den andra vårdnadshavaren ska en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses om det
finns särskilda skäl, t.ex. en advokat eller biträdande jurist, i avvaktan på
att en särskild förordnad vårdnadshavare kan utses.

-

Några ytterligare förslag ges också vad gäller forumregler för personuppgifter och handläggningsfrågor för nämnden och domstolen. Utredningarnas kvalitet ska förbättras, utredningstiden begränsas till fyra månader
och sekretessbrytande bestämmelser införs för socialnämnd beträffande
inhämtande av uppgifter från annan socialnämnd.

Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 18 juli 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen i Borgholms kommun anser överlag att utredningens förslag till förändringar är positiva och välkomnar att man i lagtext stärker barnets position, ovillkorlig rätt att komma till tals och få information. Förvaltningen har dock synpunkter på nedanstående förslag:
Obligatoriska informationssamtal innan domstolsprocessen
Krav på att föräldrar ska delta i informationssamtal innan en tvist inleds är positivt. Förvaltningen önskar dock ett förtydligande kring formerna kring ett dylikt informationssamtal och vad som krävs inför att intyg ska lämnas. Synpunkt finns också på att arbetsbelastningen hos förvaltningen kan öka. Synpunkt finns även på att en förälder som har skyddade personuppgifter ska ha
informationssamtal i den kommun där den andra föräldern bor. Utifrån att
grunden för de skyddade personuppgifterna oftast handlar om utsatthet för
våld av den andra föräldern torde det vara en säkerhetsrisk för den utsatta
föräldern att ha samtal i förövarens kommun. Alternativ till var informationssamtal ska hållas vid sådana tillfällen bör förtydligas.
Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska avseende särskilt fästas vid
föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet
Förvaltningen menar att det är angeläget att förmågor hos föräldrarna förs
fram. Förvaltningen vill dock poängtera att förvaltningen har erfarenhet av
vårdnadsutredningar där en förälder utsatt den andra föräldern för våld. Den
utsatta föräldern kan inte ta ett gemensamt ansvar med den andra föräldern
utifrån behov av säkerhet och skydd. Orsak till och behov av skydd måste
väga tyngre än förmågan att ta gemensamt ansvar.
Gräns på fyra månader för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
Förvaltningen bedömer att det finns vårdnadsutredningar där det tar längre
tid än fyra månader för att färdigställa dem. Det framgår i betänkandet att det
kan finnas särskilda skäl där förlängning av utredningstiden kan medges.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen anser att ett förtydligande bör göras för vilka skäl som avses.
Förvaltningen vill framhäva att kommuniceringstiden i vårdnadsutredningar är
långa. Fokus för utredningen är barnets situation och konsekvenserna för
barnet som kräver hållbara lösningar vilket kräver tid.
Förslag till beslut
Att godkänna Socialförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen
”Se barnet! (SOU 2017:6)” och lämna till Justitiedepartementet.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna Socialförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Se barnet! (SOU 2017:6)” och lämna till Justitiedepartementet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handläggare

Datum

Beteckning

2017-05-07

Remissvar Se
barnet

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Camilla Areskog
Enhetschef
Individ- och Familjeomsorgen

Remissvar på "Se barnet!” (SOU 2017:6)

Förslag till beslut
Att godkänna Socialförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Se
barnet! (SOU 2017:6)” och lämna till Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Betänkandet ”Se Barnet!” (SOU 2017:6) är resultatet av utvärderingen av 2006
års vårdnadsreform. Utredningens sammanfattande bedömning är att
barnrättsperspektivet har stärkts efter 2006 års vårdnadsreform där barnets bästa
har en framträdande roll vid bedömningar i frågor om vårdnad, boende och
umgänge men att det finns områden som är i behov av förändringar.
Förvaltningen är överlag positiv till de förslag på lagändringar vilka presenteras i
betänkandet och tror att förslagen kommer bidra till ett stärkt barnrättsperspektiv.
Förvaltningen har synpunkter kring några av förslagen rörande
informationssamtal, förmåga till gemensamt ansvar och fyra månaders gräns för
utredningar.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Uppgiften var att undersöka hur
reglerna om vårdnad, boende och umgänge tillämpas och att utvärdera om syftet
med reformen; att stärka barnperspektivet, har uppnåtts. Utredningen mynnade
ut i betänkandet ”Se barnet!” (SOU 2017:6) vilken har sänts på remiss till bland
annat Borgholms kommun.
Ärendet
Utredaren hade i uppdrag att undersöka hur reglerna i 2005 års vårdnadsreform
har fungerat i praktiken och fokusera på om syftet med reformen har uppnåtts. En
annan huvuduppgift var att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av
antalet vårdnadsmål.
Sammanfattning av betänkandets förslag
 Att införa krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan
de i domstol framställer ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller
umgänge.
Postadress

Telefon

Box 52
387 21 Borgholm

0485-88 421

Telefax

e-mail / www

Camilla.Areskog@borgholm.se
www.borgholm.se

24
TJÄNSTESKRIVELSE












Datum

Beteckning

2017-05-07

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

2 (3)

Ett kompetens- och lämplighetskrav för medlare införs i lag.
Särskilt fokus på föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i
frågor som rör barnet vid bedömningen av vårdnadsfrågan. Syfte är att
fokusera på barnets situation och konsekvenserna för barnet.
Domstolen ska få besluta om gemensam vårdnad även om båda
föräldrarna motsätter sig det.
Principen om barnets bästa är avgörande för samtliga frågor om
vårdnad, boende och umgänge och barn ska få höras utan
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är
närvarande.
Om det kommer fram uppgifter om att barnet riskerar fara illa
måste socialnämnden och domstolen alltid göra en riskbedömning.
Handläggningsstöd för detta ska tas fram av Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöd.
Om en vårdnadshavare uppsåtligen dödat eller skadat den andra
vårdnadshavaren ska en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses
om det finns särskilda skäl, t.ex. en advokat eller biträdande
jurist, i avvaktan på att en särskild förordnad vårdnadshavare kan
utses.
Några ytterligare förslag ges också vad gäller forumregler för
personuppgifter och handläggningsfrågor för nämnden och
domstolen. Utredningarnas kvalitet ska förbättras, utredningstiden
begränsas till fyra månader och sekretessbrytande bestämmelser
införs för socialnämnd beträffande inhämtande av uppgifter från
annan socialnämnd.

Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 18 juli 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen i Borgholms kommun anser överlag att utredningens förslag till
förändringar är positiva och välkomnar att man i lagtext stärker barnets position,
ovillkorlig rätt att komma till tals och få information. Förvaltningen har dock
synpunkter på nedanstående förslag:
Obligatoriska informationssamtal innan domstolsprocessen
Krav på att föräldrar ska delta i informationssamtal innan en tvist inleds är positivt.
Förvaltningen önskar dock ett förtydligande kring formerna kring ett dylikt
informationssamtal och vad som krävs inför att intyg ska lämnas. Synpunkt finns
också på att arbetsbelastningen hos förvaltningen kan öka. Synpunkt finns även
på att en förälder som har skyddade personuppgifter ska ha informationssamtal i
den kommun där den andra föräldern bor. Utifrån att grunden för de skyddade
personuppgifterna oftast handlar om utsatthet för våld av den andra föräldern
torde det vara en säkerhetsrisk för den utsatta föräldern att ha samtal i förövarens
kommun. Alternativ till var informationssamtal ska hållas vid sådana tillfällen bör
förtydligas.
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3 (3)

Vid bedömningen av vårdnadsfrågan ska avseende särskilt fästas vid
föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet
Förvaltningen menar att det är angeläget att förmågor hos föräldrarna förs fram.
Förvaltningen vill dock poängtera att förvaltningen har erfarenhet av
vårdnadsutredningar där en förälder utsatt den andra föräldern för våld. Den
utsatta föräldern kan inte ta ett gemensamt ansvar med den andra föräldern utifrån
behov av säkerhet och skydd. Orsak till och behov av skydd måste väga tyngre än
förmågan att ta gemensamt ansvar.

Gräns på fyra månader för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
Förvaltningen bedömer att det finns vårdnadsutredningar där det tar längre tid än
fyra månader för att färdigställa dem. Det framgår i betänkandet att det kan finnas
särskilda skäl där förlängning av utredningstiden kan medges. Förvaltningen anser
att ett förtydligande bör göras för vilka skäl som avses. Förvaltningen vill framhäva
att kommuniceringstiden i vårdnadsutredningar är långa. Fokus för utredningen är
barnets situation och konsekvenserna för barnet som kräver hållbara lösningar
vilket kräver tid.

Camilla Areskog
Enhetschef
Individ och familjeomsorgen
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Dnr 2017/32-700 SN

Svar på remiss: Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den
föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Efter inkomna synpunkter på propositionen 2016/17:106 om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård föreslår socialdepartementet att
övergångsbestämmelserna ändras från nuläge:
-

Lagen tillämpas dock inte fram till och med den 31 december 2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård

Förslag:
-

Fram till och med den 31 december 2018 inträder kommunens betalningsansvar och om det inte finns någon överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt för patienter
som vårdas i sluten psykiatrisk vård först 30 dagar efter det att en underrättelse har skickats.

Beslutsunderlag
Förslaget på det nya förslaget på övergångsbestämmelse möjliggör ett successivt införande gällande de skärpta fristdagarna. Att fristdagarna minskas
från trettio till tre med kort varsel kan utgöra risk för att patienter i psykiatrisk
vård inte får den vård och omsorg de behöver efter utskrivning.
Konsekvensanalys
Förslaget om en ny övergångsbestämmelse gällande lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård medför inga direkta kostnadsökningar eller andra konsekvenser.
Förslag till beslut
Vi instämmer i förslaget om ändrade övergångsbestämmelse för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
(prop.2016/17:106)
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

anta förslaget om ändrade övergångsbestämmelse för den föreslagna
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
(prop.2016/17:106).

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2017-05-05
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV
Socialnämnden

Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Efter inkomna synpunkter på propositionen 2016/17:106 om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård föreslår socialdepartementet att
övergångsbestämmelserna ändras från
Nuläge:
- Lagen tillämpas dock inte fram till och med den 31 december 2018 för
patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård
Förslag:
- Fram till och med den 31 december 2018 inträder kommunens
betalningsansvar och om det inte finns någon överenskommelse om att
kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt för patienter
som vårdas i sluten psykiatrisk vård först 30 dagar efter det att en
underrättelse har skickats.
Beslutsunderlag
Förslaget på det nya förslaget på övergångsbestämmelse möjliggör ett
successivt införande gällande de skärpta fristdagarna. Att fristdagarna minskas
från trettio till tre med kort varsel kan utgöra risk för att patienter i psykiatrisk vård
inte får den vård och omsorg de behöver efter utskrivning.
Konsekvensanalys
Förslaget om en ny övergångsbestämmelse gällande lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård medför inga direkta kostnadsökningar
eller andra konsekvenser.
Förslag till beslut
Vi instämmer i förslaget om ändrade övergångsbestämmelse för den föreslagna
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
(prop.2016/17:106)
Socialförvaltningen
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV

Postadress

Telefon

Box 20
38721 Borgholm

0485-88014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
www.borgholm.se

28 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 64

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2016/80-746 SN

Information; Beslut från IVO, inspektion på Kungsgatan HVB.
Inkommit beslut från IVO gällande utförd inspektion på Kungsgatans HVB.
IVO avslutar ärendet.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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31 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 65

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2016/81-746 SN

Information; Beslut från IVO, inspektion på Badhusgatan HVB.
Inkommit beslut från IVO gällande utförd inspektion på Badhusgatans HVB.
IVO avslutar ärendet.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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34 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 66

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2016/82-746 SN

Information; Beslut från IVO, inspektion på Östra Kyrkogatans HVB.
Inkommit beslut från IVO gällande utförd inspektion på Östra Kyrkogatans
HVB.
IVO avslutar ärendet.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

35
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37 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 67

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2017/47-746 SN

Information; Meddelande från IVO om inspektion av Ekbacka ungdomsboende och Nya Ekbacka HVB.
Inkommit meddelande från IVO att de genomför en inspektion av Ekbacka
ungdomsboende och Ekbacka HVB den 9-10 maj 2017.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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MEDDELANDE
2017-05-22 Dnr 8.4.2-13390/2017-1
8.4.2-13391/2017-1
Avdelning sydöst
Lena Uddemar
Lena.uddemar@ivo.se

Socialnämnden
Borgholms kommun
socialnamnden@borgholm.se

IVO kommer till Ekbacka 1 och 2 för
en inspektion
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en inspektion vid
Ekbacka 1 och 2 den 9-10 maj 2017.
Temat för tillsynen är trygghet och säkerhet för de placerade barnen
och ungdomarna. I denna tillsyn innebär det att vi granskar bemanningen och personalens kompetens, lokaler, hur inskrivnings- och lämplighetsbedömningar görs samt hur verksamheten hanterar klagomål, synpunkter och rapporter.
Vid inspektionen vill vi intervjua föreståndaren eller annan person med
ansvar för verksamheten. Den som bedriver verksamheten utser lämplig
person som deltar i intervjun. IVO kommer även att intervjua representanter för personalen vid inspektionen. Dessutom samtalar vi med de
barn och ungdomar som så önskar, se bifogat tidsschema.
Begäran om handlingar
Inför inspektionen begär vi in följande handlingar från er:


En lista över personalens och föreståndarens kompetens



En lista över verksamhetens bemanning



Avidentifierade kopior av verksamhetens tre senaste inskrivningsbeslut med tillhörande dokumentation av lämplighetsbedömningen

Tg7 2013

Vi ber er att fylla i de bifogade listorna och skicka dem tillsammans
med övriga kopior och dokumentation till registrator.sydost@ivo.se
senast den 2 maj 2017. Kom ihåg att ange verksamhetens namn på
handlingarna.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon 010-788 50 00
Registrator.jonkoping@ivo.se
www.ivo.se

Fax
Org nr 202100-6537
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39
Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 8.4.2-13390/2017-1
8.4.2-13391/2017-1

Att redogöra för vid inspektionen
Vid inspektionen ska den utsedda ansvariga personen redogöra för


vilka förbättringar som genomförts i verksamheten utifrån inkomna rapporter, synpunkter eller klagomål under den senaste
tolvmånadersperioden

Information till barnen och ungdomarna
Inför inspektionen är det viktigt att barnen och ungdomarna har tagit
del av information om IVO:s roll och syftet med våra inspektioner. Vi
vill därför uppmana er att visa filmen ”IVO för dig på HVB eller stödboende” för dem. Filmen är tillgänglig på www.ivo.se/barnochunga och
finns översatt till ett flertal språk.
I filmen framgår det också hur de kan komma i kontakt med IVO vid
andra tillfällen än vid inspektionen. För att påminna barnen och ungdomarna om att denna möjlighet finns, skriv gärna ut och häng upp affischen om IVO:s barn och ungdomslinje på lämplig plats i verksamheten. Affischen kan laddas ned på www.ivo.se/barn-och-ungdomslinjenaffisch.
I det bifogade tidsschemat framgår den tid som vi avsatt för samtal med
barn och ungdomar. Samtalen med varje barn eller ungdom beräknas ta
ungefär 15 - 20 minuter. Vi skulle vilja ha er hjälp med att ordna med
tolk när det finns behov av det. Vi bekostar i efterhand kostnader för
tolk.
Vi kommer att prata med barnen och ungdomarna om hur det är i verksamheten, om de får stöd och hjälp, hur personalen är och om de känner
sig trygga och säkra i verksamheten.

Tillsynen genomförs av inspektörerna Lena Uddemar, 010 – 788 55 29
och Mattias Nilsson, 010 – 788 57 92.
Vid kontakt med IVO i detta ärende uppge diarienummer 8.4.213390/2017 eller 13391/2017.

Inspektören Lena Uddemar

2(3)
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Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 8.4.2-13390/2017-1
8.4.2-13391/2017-1

Bilagor till detta meddelande


Preliminärt tidschema



Uppgift om personal



Uppgift om bemanning

Kopia till
Föreståndare Hillevi Österbo, Hillevi.Osterbo@borgholm.se

Tillsyn av HVB
Inspektionen för vård och omsorg ska regelbundet inspektera stödboenden och
hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn eller unga. Vi ska inspektera varje boende
minst en gång per år och inspektionen kan vara anmäld eller oanmäld. I anslutning till en inspektion ska vi samtala med de barn och unga som samtycker till det (3 kap. 19 § socialtjänstförordningen, 2001:937).
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41 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 68

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2017/2-792 SN

Information; Beslut från KF, utökning av HSV bilpark.
Inkommit protokollsutdrag från KF, 170418, § 69:
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja tilläggsbudget för socialnämnden för utökning av hälso- och
sjukvårdens bilpark med en elbil.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

42 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 69

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-18

48-73

Dnr 2017/95-032 KS

Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark.
Socialnämnden beslutade 2017-01-30 § 3
att äska medel hos kommunstyrelsen till att utöka hälso- och sjukvårdens
bilpark med en elbil.
Av beslutet framgår att vårdtyngden i hälso-och sjukvårdsenheten har ökat
med ökat med 31 % under 2016 och antalet inskrivna i hemsjukvården har
ökat med 29 %. Målet med kommunens och hälsocentralens samarbete,
”Hemsjukhuset”, är att patienterna vårdas mer hemma än på sjukhuset vilket
leder till ökat behov av kommunens hälso-och sjukvård.
Resursfördelning efter vårdtyngd visar på ett ökat behov i mellersta området
samt för sjuksköterskorna inom psykiatriska teamet. I mellersta området har
4-5 sjuksköterskor tillgång till 3 bilar dagligen. Sjuksköterskor inom psykiatriska teamet har ingen daglig tillgång till bil.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 151, i samband med begäran
om utökning av hemtjänstens bilpark, bland annat
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
Ingen återrapportering har inkommit.
Vid sammanträdet framkommer att kommunstyrelsen inte har några medel
för utökning av socialnämndens bilpark utan ärendet måste behandlas av
kommunfullmäktige som tilläggsbudget.
Kommunstyrelsen uppmanade 2017-03-21 § 53 socialnämnden
att återrapportera det av kommunstyrelsen 2016-08-30 § 151 efterfrågade
arbetssättet och rutinerna vad avser förvaltningens bilar.
Kommunstyrelsen föreslår 2017-03-21 § 53 kommunfullmäktige
att bevilja tilläggsbudget för socialnämnden för utökning av hälso- och sjuk
vårdens bilpark med en elbil.
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
a t t bevilja tilläggsbudget för socialnämnden för utökning av hälso- och
sjukvårdens bilpark med en elbil.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

43 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 69

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2017/49-704 SN

Motion från Per Lublin, Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen
lön inom kommunens äldreboenden.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

ge uppdrag till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV, att till
socialnämnden 170626 bereda motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

44 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 54

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-18

48-73

Dnr 2017/79-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – sextimmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen heltidslön.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion inkommen 2017-03-13
att kommunfullmäktige beslutar att på försök låta införa sextimmarsdag
med fullt bibehållen lön för alla som arbetar heltid på kommunens äldreboenden.
Lublin hänvisar till samma motivering som i den motion som kommunfullmäktige 2017-03-13 avslagit (Dnr 2016/154-109 KS)
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
______________________________

Utdragsbestyrkande
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46 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 57

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2017/8-700 SN

Information från socialchef
-

Det har varit stökigt/oroligt på boendet för ensamkommande i helgen på
grund av utvisningsbesked. Extra insatser har satts inför att lugna gruppen.

-

Det finns idag 6 bostadslösa i kommunen, arbete pågår för att hitta lösningar.

-

På senaste mötet med Länsgemensam ledning arbetades det fram ett
samverkansavtal som ska ersätta BAL (Lagen om betalningsansvar Kommun och Landsting).

-

Birgitta Berglund slutar som enhetschef inom äldreomsorgen.

-

Verksamhetsuppdraget för IFO, OFN och EKB delas upp mellan Camilla
Areskog som på 50 % ansvarar för IFO och EKB och Ingela Möller som
på 50 % ansvarar för OFN.

-

Beatrice Solhjort börjar som enhetschef för IFO i slutet av augusti.

-

Nina Granat börjar som enhetschef (vikariat) inom OFN.

-

Lisa Petersson, enhetschef för ensamkommande kommer att förstärka inom OFN.

-

Olga Jonsson har börjat som schemaplanerare för OFN.

-

Boendestödet ligger i dag under socialchef men kommer att flyttas över
till OFN.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över den till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

47 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 56

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-05-15

56-69

Dnr 2017/37-792 SN

Budget 2018
Diskussioner förs om budget 2018 inför budgetdagen 170522.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2017-05-18
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Therese Åhlander
Adm chef
[Mottagare]

Delegation att förändra i attestlista 2017.
Attestlistan används för att fastställa vem som har behörighet att attestera fakturor.
Möjligheten att ändra i attestlistan bör vara delegerad för att få en snabbare och
effektivare hantering vid förändringar i organisationen.

Förslag till beslut
att godkänna attestlistan samt
att delegera till Therese Åhlander, administrativ chef och Annelie Kjellin,
administratör att vid behov göra aktuella uppdateringar i attestlistan för
socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Beslutsunderlag
Ärendet
Konsekvensanalys

Socialförvaltningen
Therese Åhlander
Adm chef

Beslutet ska skickas till
Postadress

Telefon

Box 52
387 21 Borgholm

0485-880 95

Telefax

e-mail / www

therese.ahlander@borgholm.se
www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-05-18

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

2 (2)

