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§ 12
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.
____________________________

§ 13
Presentation och information från ekonomichef L-G Fagerberg
Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg framför en kort presentation varpå
även ledamöterna presenterar sig och vilka föreningar de representerar.
Därefter görs en sammanfattning över det ekonomiska läget. Kommunfullmäktige beslutade år 2012 att i större utsträckning bygga budgeten på
den modell som ersättningssystemen bygger på. Modellen kallas standardkostnadsmodell och ligger till grund för kommunernas ersättning från
staten och utjämningssystemen för alltifrån utbildning till vård och omsorg. Modellen tar hänsyn till såväl geografiska förhållanden som invånarnas åldersstruktur.
I de verksamheter som inte finns i standardkostnadsmodellen, exempelvis
kultur o fritid, jämför sig kommunen istället med andra turistkommuner,
sammantaget kallas denna jämförelse för Borgholms modellen. I budget
2013 beslutades att sänka kostnaderna motsvarande 1/3 av skillnaden
dvs 15,4 miljoner kronor. Nämnder och styrelser jobbar hårt för att sänka
kostnaderna. Det har gjorts besparingar inom personal (personalkostnaden uppgår till 60-80% av den totala kostnaden), färre bilar, kopieringsmaskiner, kommunens egna lokaler används i stället för att hyra bla. Personalneddragningar har gjorts till stor del genom pensionsavgångar.
Sammantaget så går nämndernas verksamhet ändå med underskott. Å
andra sidan så har kommunens intäkter varit alltför försiktigt budgeterade, eftersom skatteintäkterna och fastighetsavgifterna har ökat och
AFA-pengar betalas tillbaka under året så är kommunens prognostiserade
resultat för år 2013 på 4,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta med denna budgetmodell i
budgeten för 2014 men att minska kravet på kostnadsanpassningar så att
verksamheterna kommer ifatt.
Alla verksamhetsområden inom kommunen har redovisningsskyldighet
gentemot kommunfullmäktige. Under året så rapporterar nämnder och
styrelser direkt till fullmäktige hur de arbetar och hur de uppfyller de av
fullmäktige antagna övergripande målen.
När det gäller BEAB så har man nu börjat precisera sina kostnader inom
olika områden, mat, städ, service mm, för att få en klar bild över var
kostnaderna ligger och inte som förut lagt allt i en och samma korg. Kostnaden ska tas där kostnaden uppstår!
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§ 14
Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen
Leo Eriksson, stadsarkitekt, presenterar sig och informerar allmänt om situationen gällande nybyggnation i kommunen. Arbetet med fördjupad
översiktplan pågår för Borgholm-Köpingsvik, Byxelkrok och Djupvik-Lofta.
I Borgholm-Köpingsvik är huvudinriktningen på arbetet att förtäta den befintliga bebyggelsen. Intresset för investeringar är fortsatt stort bland
både privatpersoner och företagare. Borgholms kommun har flest bygglovsansökningar i landet/1000 invånare.
Detaljplanerna för byggnationen på Ekerum är nästan klara, nu finns endast ett par områden kvar i överklagandeprocessen. När det gäller Löttorp
gjordes en fördjupad översiktsplan för några år sedan och det finsn lediga
tomter för företagsetablering och bostäder. Det råder brist på mindre lägenheter för ungdomar och äldre i hela kommunen och dialog förs med
flera företag men kostnaderna för nyproduktion av lägenheter är höga.
____________________________

§ 15
Information från Anna Hasselbom Trofast, äldreomsorgschef
Anna informerar om situationen inom äldreomsorgen. Det har sommaren
2013 varit ca 30 % ökning av arbetade timmar i samband med visstidsboende i kommunen varav den största andelen varit boende i norra hemtjänstområdet vilket ökat arbetsbelastningen för de anställda.
Det har börjat två nya enhetschefer inom äldreomsorgen, Birgitta Berglund för Åkerbohemmet och Sofie Ludvigsson för Ekbacka 6.
Det ska i fortsättningen göras ett biståndsbeslut på SÄBO där man gör en
bedömning av vad den enskilde behöver för insatser, precis som i ordinärt
boende, och personalen ska följa den enskilde så långt som möjligt, från
ordinärt boende in till SÄBO. Detta gör att man tar tillvara på personalstyrkan maximalt och effektiviserar arbetet. Insatsen sätts in där behovet
finns.
Det finns idag 4 lediga platser på SÄBO.
-Det behöver gå ut information till pensionärer om möjligheten att söka
bostadsbidrag och till nästa råd ska handläggare från Försäkringskassan
bjudas in för att berätta om just detta.
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Socialchef Ewa Ekman tillsammans med Anna H T, en ekonom från ekonomiavdelningen och MAS, Peo Westberg, ska ut på en mål- och resultatdialog under hösten för att diskutera mål, resultat, utveckling, kvalitet och
ekonomi inom de olika verksamheterna. Start blir den 3 oktober då man
börjar i äldreomsorgen, norra delen.
Ölandsbladet skriver för närvarande en artikelserie ”SF- en vanlig dag på
jobbet”. Personal inom socialförvaltningens olika verksamheter blir intervjuade och får ge sin bild av hur de upplever arbetet. Det här görs för att
öka den positiva bilden av verksamheten.
Resultatet av LOV-undersökningen har sammanställts och visar på 86%
kundnöjdhet gällande personlig omvårdnad och servicenivån ligger på
mellan 76%-94% kundnöjdhet. 94 av 1606 tillfrågade personer har för
närvarande hemtjänstinsatser och har svarat på enkätundersökningen.
2012 startade ett samarbete mellan SF/äldreomsorgen och gymnasieskolan kring lärlingsutbildning. Fem personal har fått möjlighet att börja utbilda sig. Regel är att man är anställd på 70% och studerar på resterande
30%. Skolan ansvarar för utbildningen och äldreomsorgen ansvarar för
att det finns handledare som kan handleda samt ger litteraturbidrag. Lärlingsprogrammen är uppskattade och vi satsar på en utökning med 10
nya lärlingar.

Av personalstyrkan inom äldreomsorgen är ca 68% utbildade och 32%
outbildade.
-Till nästa KPR ska Anna H T gå igenom balanserade styrkort och vad det
innebär.
____________________________

§ 16
Allmän info från Lisbeth Lennartsson
Servicecenter är nu igång och ska därmed öka tillgängligheten emot allmänheten. Den som ringer 880 00 eller kommer in i stadshusentrén kan
få svar på många frågor direkt av personalen där.
Projektet med kyld mat från ”Varsågod” är nedlagt. Oklart hur tillagning
och leverans av pensionärsmaten ska se ut i framtiden. Nu lagas maten i
köken på Ekbacka och Åkerbohemmet och körs ut som tidigare, av hemtjänstpersonal. Skolmaten i södra och mellersta delen av kommunen lagas
på Victoriaskolans kök.
-Till nästa gång ska siffror tas fram över hur många som har andra hemtjänstinsatser i samband med matdistribution.
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Rådets ledamöter är mycket kritiska till närtrafiken på norra delen som
man inte tycker fungerar. Vill man ta sig från exempelvis Byxelkrok så blir
man hämtad där och avsläppt i Löttorp för att därifrån åka buss till Borgholm eller annan ort. Att ta sig från hemmet till Kalmar och tillbaka innebär 8 timmars resande och väntande.
-Lisbeth föreslår att ledamöterna i pensionärsrådet gör ett utkast till skrivelse ställt till KLT i denna fråga. Kommunledningen är väl bekant med
frågan men eftersom Löttorp räknas som målpunkt så anser KLT att närtrafiken fyller sin funktion. Det går att resa fem dagar i veckan med närtrafik, men däremot har hela den positiva möjligheten för boende på
norra Öland att välja av- och påstigningsplats i Borgholm försvunnit eftersom det är den vanliga busstrafiken som gäller mellan Löttorp och
Borgholm.
____________________________

§ 17
Föreningen Omtanken informerar
Jan Persson berättar att digitaliseringen av Centrumbion i Löttorp nu har
kommit en bit på vägen. Utrustningen är beställd och leverans beräknas
till andra halvan av oktober. Den totala summan av detta uppgår till ca
600 000 kr och 40% av den kostnaden betalades vid beställningen och
resten betalas efter installation. För att finansiera projektet har man fått
bidrag med 420 000 kr och anordnat ett lotteri med god uppslutning av
lokala sponsorer. Statens Filminstitut kommer att bidra med 220 000 kr
när allt är klart och fram till dess behövs det ett kortfristigt banklån på
motsvarande summa där kommunen är borgenär.
____________________________

§ 18
Information från SPF, Blåelden
Ett riksmästerskap i boule kommer att arrangeras i samarbete mellan SPF
och Strand hotell i Borgholm. 500 personer kommer att delta och evenemanget går av stapeln den 30-31 augusti 2014. SPF önskar reklam för
detta och hänvisas till att kontakta kommunchef Christina Madeling i
denna fråga.
____________________________
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§ 19
Övriga frågor
Föreningen Omtanken, genom Gunvor Persson, framför en fråga gällande
styrelse och ordförandepost till demensförening på norra Öland. Det finns
för närvarande ingen förening som fungerar men önskemål finns om att
starta upp en sådan då det finns en hel del demensenheter i kommunen
samt deras anhöriga.
-Frågan lämnas till föreningarna att ta med sig till sina medlemmar.
____________________________

§ 20
Nästa möte
Mötet avslutas kl. 16.00 och nästa möte ställs till den 14/10 kl. 09.00 på
socialkontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

