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§ 33
Anmälan om jäv
Martin Ottosson (V) anmäler jäv på § 41.
_____________________________

§ 34
Information av BEAB gällande kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa.
Carolina Grandin, BEAB och Christina Olsson, BEAB informerar om revideringsarbetet av kommunens avfallsplan, avfallsföreskrifter och avfallstaxa.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen.

_____________________________

§ 35

Dnr 2018/29-700 SN

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar om socialnämndens kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse 2017.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna socialnämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
2017.

_____________________________

§ 36

Dnr 2018/13-792 SN

Budgetuppföljning februari 2018
My Nilsson, ekonom informerar att för februari är avvikelsen -4,3 mkr mot
budget. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen
Justerandes sign
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samt omsorgen om funktionsnedsatta.


Inom omsorgen om funktionsnedsatta övergick under hösten 2017 ett
assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning finns inte för detta och beräknat underskott för 2018 kommer att
bli cirka 1,0 mkr.



Boendestödet har utökat öppettiderna främst på kväll och helg. Budget har täckt en del av utökningen men behovet har varit högre.



Bemanningen på gruppbostäderna ses över för att motsvara behovet.
Omfördelningen av resurser har dock tagit längre tid än beräknat. (åtgärd 5.1 och 5.3)



En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar budgettäckning, beräknat underskott för 2018 är 1,2 mkr. (åtgärd 5.4)



Individ- och familjeomsorgens underskott är framförallt familjehemsplaceringar. (åtgärd 5.6 och 5.9)



Individ- och familjeomsorgen har konsulter inhyrda som socialsekreterare. Dessa avslutas under våren men beräknas ge en merkostnad
för förvaltningen om cirka 2,0 mkr utöver budget.



Underskott för försörjningsstöd har i huvudsak uppstått som följd av
att fler nyanlända nu går ur sin etableringsverksamhet utan möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. (åtgärd 5.7 och 5.8)



Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden. Inom hemtjänsten har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit
till följd av bortfall i verksamheten. (åtgärd 5.5)



Särskilt boende har under perioden haft högre bemanning än vad
som varit budgeterat. Detta beror dels på ökad vårdtygnd med även
på att förstärkning funnits på några enheter. (åtgärd 5.5)

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga åtgärder vidtas för placeringar är prognosen för 2018 -17,3 mkr. I prognosen
ingår placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för försörjningsstöd, högre kostnader för personal inom omsorgen om
funktionsnedsatta. Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom missbruk och barn och familj eftersom resurser
funnits för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar, vilket påverkar den prognostiserade avvikelsen positivt.
Åtgärder
5.1 Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet
att sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Genom sänkt sjukfrånvaro minskar
kostnader för sjuklön, fyllnadstid och övertid vilket ger en besparing i verksamheten.
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5.2 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta. Projektgruppen startar under februari och målet är
att en resursfördelningsmodell ska kunna genomföras på en pilotverksamhet
under hösten.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan. Troligtvis kan en placering tas
hem till Borgholms kommun under våren.
5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
5.6 Åtgärder som har påbörjats är hemmaplansarbete i större utsträckning för
att förhindra ytterligare placeringar, genom t ex fler familjebehandlare som
kan arbeta med familjerna i hemmiljön. Detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin.
5.7 Prognosen för försörjningsstöd är att den kommer öka då det är många
som skrivs ut från etableringen och det är svårt för dem att få ett arbete/utbildning. För att klara av ökningen resursmässigt med befintlig personal kommer individ- och familjeomsorgen se över hur ansökan kan digitaliseras för att frigöra tid till att arbeta aktivt med att få ut dem i sysselsättning,
vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande.
5.8 Samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen fortsätter där målet är att
de som har försörjningsstöd ska komma ut i sysselsättning och på sikt bli
självförsörjande. Inom försörjningsstöd kommer inte besparing att vara möjlig
med den prognos som finns. Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen
och Arbetsförmedlingen planeras tre utbildningsspår för de med låg utbildning vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på arbetsmarkanden.
5.9 En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och
istället utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar
kan komma till stånd. I och med utökningen av en missbrukshandläggare
som även till viss del arbetar med hemmaplanslösningar kan kommande placeringar förhindras.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

3 022

3 229

-206

-635

233

433

-199

-199

3 966

3 782

184

0

Total

Justerandes sign
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Centralt

71

Bemanningsenheten

72

Hälso- och sjukvård
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Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

73

Särskilt boende

12 809

13 169

-360

-357

74

Hemtjänst o sociala verks.

11 811

12 276

-464

-472

75

Omsorgen om funktionsneds.

10 473

12 217

-1 743

-5 575

76

Individ- och familjeomsorg

4 696

6 521

-1 825

-10 017

78

Ensamkommande barn o unga

317

34

283

0

79

Projekt

0

0

0

0

47 327

51 659

-4 331

-17 255

Summa

Fördjupad redovisning har gjorts på alla enheter för att belysa pågående och
kommande åtgärder.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

inom kort ska en konsekvensanalys tas fram över det rådande resultat- och budgetläget.

att

godkänna uppföljningen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 37

Dnr 2018/5-750 SN

Inbjudan från socialstyrelsen, Ansökan om stimulansmedel, Våld i nära
relationer 2018.
Inkommit inbjudan från socialstyrelsen om möjlighet att ansöka om stimalnsmedel till våld i nära relationer 2018.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ansöka om stimulansmedel till våld i nära relationer 2018.

_____________________________
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Dnr 2018/35-750 SN

Revidering av socialnämndens riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2018.
Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, redogör för de förändringar som är
gjorda i socialnämndens riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd
2018.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta de reviderade riktlinjerna och anvisningarna för ekonomiskt bistånd 2018.

_____________________________

§ 39

Dnr 2018/31-730 SN

Revidering av riktlinjer för personlig assistans.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef redogör för riktlinjer för personlig assistans.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta de reviderade riktlinjerna för personlig assistans.

_____________________________

§ 40

Dnr 2017/64-730 SN

Utvärdering av mat i det ordinära boendet.
Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV, redovisar den utvärdering
som gjorts av insatsen födointag i ordinärt boende.
”Utvärdering födointag i ordinärt boende
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner utvärderingen och hänvisar utvärderingen till
fullmäktigberedningen för framtidens äldreomsorg.
Sammanfattning av ärendet
131127 beslutade socialnämnden att matdistributionen inom ordinärt boende
upphör och att hemtjänsten istället lagar mat hemma hos den enskilde som
Justerandes sign
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har hemtjänstbeslut, med en start i mitten på april 2014.
Socialnämnden beslutade 170828 att ge Anna Hasselbom Trofast, socialchef
uppdraget att göra en utvärdering av insatsen ”Födointag”, med det menas
de personer som behöver stöd att tillaga huvudmålet i ordinärt boende. Resultatet av enkäten ska hänvisas till beredningen Framtidens Äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Metod för utvärdering
Utvärderingen är baserad på individuell målgruppsundersökning genom intervju. 42 st. (25 %) slumpvis utvalda brukare med insatsen födointag tillfrågades och 32 accepterade att delta i utvärderingen. Informationsbrev om
kommande intervju av två medarbetare inom socialförvaltningens administration skickades ut till brukarna som deltog.
Intervjuerna har gett brukarna möjlighet få lämna sina synpunkter och att få
ställa följdfrågor. De har även funnits behov hos en del brukare att bli bekräftade och lyssnade på i sin situation. Då intervjuerna utförts av medarbetare
inom administrationen har vi förhindrat känslan av beroendeställning hos de
tillfrågade. Resultatet var positivt och vi har även fått konkreta förslag på förbättringsmöjligheter. Träffpunktsverksamheterna lyfts ett flertal gånger som
ett positivt alternativ istället för att äta ensam.
Under intervjuerna ställdes följande öppna frågor:
Får du bestämma vad du vill äta?
Är din kost varierad?
Hur smakar din mat?
Vad tycker du om måltidsstunden?
Resultat
1. Får du bestämma vad du vill äta?
Alltid

Ofta

Ibland

20

10

2

Aldrig

Kommentarer:
Äter inte alltid lagad mat utan ibland blir det halvfabrikat
Hemtjänstpersonalen får inte hämta hem pizza från en pizzeria vilket är synd.
Äter ingen färdigmat personalen lagar all mat
Tillsammans med hemtjänstpersonalen görs en inköpslista för en vecka
Jag bestämmer maten dag för dag
Tiden för matlagningen är för kort, personalen hinner inte laga allt det jag vill
Hemtjänstpersonalen köper färdigmat som jag kan värma, jag saknar den
färdiglagade pensionärsmaten som man kunde få tidigare
Hemtjänstpersonalen gör mat av det som finns hemma
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2. Är din kost varierad?
Alltid

Ofta

Ibland

21

9

2

Aldrig

Kommentarer:
Jo då hemtjänstpersonalen frågar alltid så jag får tillräcklig variation
Personalen gör inte något jag inte vill ha
Jag är glad åt fisk och vill gärna ha det flera ggr i veckan.
Får välja bäst ”fan” jag vill och hemtjänstpersonalen är duktiga att laga mat
Tyvärr kan inte all personal laga mat
Bytte ut en promenad till att personalen gjorde en lufsa o resterna kunde frysas till en annan dag.
Alltid nöjd
Jo, men den kan fås mer varierad.
Inget långkok
3. Hur smakar din mat?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
8
22
2
Kommentarer:
I regel smakar det bra
Händer att potatisen får kokas om då de inte är klara
Smakar oftast bra men ibland smakar det inte alls
När jag mår bra smakar det gott
Lite olika, annat var när jag lagde maten själv
De är duktiga, man kan inte klaga
Hemtjänstpersonalen lagar maten o jag ”kryddar själv”
Klagar inte, får stora portionen
Den smakar faktiskt bra
Skiter i smaken, bara jag får mat.
Den färdiga maten som vi tidigare fick levererad smakar inte lika gott som nu
då hemtjänstpersonalen lagar maten.
En del kan laga mat en del inte. Vissa har svårt att krydda
Det bästa är ju hemlagat…
Tidsbrist, många yngre gör enklare mat än de äldre så åldern på personalen
spelar en viktig roll.
4. Vad tycker du om måltidsstunden?
Mycket bra

Bra

Mindre bra

8

23

1

Dåligt

Kommentarer:
Mannen/frugan och jag äter ihop
Gullig personal
Äter själv och upplever det positivt
Jag äter måltiden själv och personalen diskar disken vid nästa besök
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Sitter o pratar med hemtjänstpersonalen då de lagar maten sedan diskar jag
själv
Äter själv och känner att jag får matro men ibland är personaelen kvar
Vill sitta själv
Jag o katten äter ihop
Personalen finns här när jag äter det är fint att de sitter med
Jag äter själv det får väl gå…
När jag äter vill jag vara själv, vill inte ha någon som tittar på när jag äter
Äter på Trädgårdsgatan alla dagar bättre tillsammans med de andra
Tiden är för kort och det upplevs jäktigt vilket jag tycker är jobbigt
Äter ibland på Solrosen
Ibland äter jag ensam, ibland är hemtjänst personalen med”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna utvärderingen och lämnar över utvärderingen till fullmäktigberedningen för framtidens äldreomsorg.

_____________________________

§ 41

Dnr 2018/36-730 SN

Arbetsmiljöåtgärd på grund av undermåliga lokaler, Per Lindströms
väg, daglig verksamhet.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef redogör för ärendet:
Förslag till beslut
Att samlokalisera tre arbetsgrupper inom daglig verksamhet till kommunägda
lokaler på Ekbacka.
Sammanfattning av ärendet
Idag finns det fem grupper inom Daglig verksamhet, Äpplerum, Cikorian, Per
Lindströms väg, Ölandslego och Utegruppen/Skördevillan. Det är alla relativt
små arbetsgrupper med 5-20 brukare i vardera grupp. Två av verksamheterna, Per Lindströms väg och Utegruppen/Skördefestvillan är i behov av nya
lokaler främst på grund av bristande arbetsmiljö. Ölandslego är idag beläget i
stora industrilokaler vilket inte är optimalt då verksamheten bytt inriktning.
Syftet med att samlokalisera dessa tre arbetsgrupper är att kunna nyttja personalresurser på ett effektivare sätt, minska driftskostnaderna för lokaler
samt möjliggöra för arbetsmarknadsavdelningen att starta ett återbruk i
Ölandslegos lokaler.
Beslutsunderlag
Ölandslego är idag beläget i stora industrilokaler vilket inte är optimalt då
verksamheten bytt inriktning på grund av att många legojobb idag skickas utomlands. Lokalerna på Ölandslego nyttjas inte optimalt för den verksamhet
Justerandes sign
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som idag bedrivs där. Per Lindströms väg är en barack som inte längre håller
den standard som krävs för att arbetsmiljön ska anses vara god. I lokalerna
på Per Lindströms väg finns en doft av avlopp sedan tidig höst 2017 och varken kommunens egna fastighetstekniker eller externt VVS bolag kan åtgärda
problemet med doften vilket upplevs som ett stort arbetsmiljöproblem både
för personal och de brukare som vistas i lokalen. Utegruppen bedriver sin
verksamhet i anslutning till Skördefestvillan som sedan länge inte uppfyller
arbetsmiljökraven, bland annat på grund av att golv saknas i vissa rum. Även
denna grupp av personal och brukare som mestadels befinner sig utomhus i
Ekbackaområdet behöver tillgång till matsal, toalett och uppehållsrum vid
raster eller vid dåligt väder men lokalen Skördefestvillan är i så dåligt skicka
att det anses vara en fara för personalen och brukarna att vistas där.
Ärende/bedömning
Verksamhetschef OFN och fastighetsstrateg har tillsammans undersökt vilka
kommunägda lokaler som finns tillgängliga och som skulle kunna fungera för
daglig verksamhet utifrån brukarnas specifika behov och funnit att lokalerna
på gamla Ekbacka våning anses vara lämpliga.
Konsekvensanalys
- Daglig verksamhets grupper är små och består av få personal i varje grupp
vilket är sårbart vid personals frånvaro. Det finns svårigheter med att rekrytera vikarier och en samlokalisering av tre grupper skulle innebära vinster i
form av både minskade kostnader för vikarier samt främja samverkan för att
driva utvecklingen av verksamheterna framåt.
- Lokaler som uppfyller kraven för en god arbetsmiljö är en förutsättning för
att personalen ska kunna utföra sina arbeten samt för våra brukare att kunna
delta i sin dagliga verksamhet. Att samlokalisera verksamheterna kan också
leda till en bättre arbetsmiljö då inte arbetsgrupperna blir lika sårbara utan
kan hjälpa varandra vid behov.
- Arbetsmarknadsavdelningen är i behov av Ölandslegos lokaler för att öppna
ett återbruk som i sin tur är tänkt att generera arbetstillfällen för andra grupper av individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och inte sällan lever på försörjningsstöd. Kan återbruket ge människor en sysselsättning och
en väg ut på arbetsmarknaden så är förhoppningen att nivåerna för bland
annat utbetalt försörjningsstöd minskar.
- Driftkostnaderna för daglig verksamhet kommer minska om verksamheterna
samlokaliseras. Troligtvis skulle en flytt av ovan beskriva verksamheter till en
och samma lokal innebära en minskad driftskostnad på ca 120 000 kr om
året.”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

Justerandes sign
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_____________________________

§ 42

Dnr 2018/8-746 SN

Månadsrapport för ensamkommande flyktingbarn, 180313
Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef för ensamkommande flyktingbarn informerar att idag bor totalt 29 ungdomar på HVB/ stödboendet. På HVB bor
tre ungdomar. Boendet är bemannat dygnet runt varav en som sover på boendet. Personalen bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS. Vid behov
av hjälp och samverkan kan alltid stödboendet kontaktas.
Inom stödboendet bor 26 ungdomar. En av dessa är asylsökande och har fått
avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Ungdomen har överklagat beslutet och bor för närvarande kvar på boendet under utredning av betydande
psykisk ohälsa.
För att behålla trygghet och lugn för alla, finns nattetid en personal som sover
på stödboendet.
Eftersom HVB inte får lämnas obemannat har rutin skapats för samverkan
nattetid mellan stödboendet och den vakna nattresursen på Ekbacka FemSex i händelse av behov av snabb hjälp på stödboendet.
Personalen på stödboendet bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS.
Vid behov av hjälp och samverkan dag/kväll kan alltid HVB kontaktas.
Planering pågår för att förstärka stödboendet på ett av våningsplanen för att
så snart som möjligt kunna flytta in de återstående tre ungdomarna från nuvarande HVB och om möjligt kunna använda HVB-lokaler samt personal för
andra behov.
Planering pågår också för att stötta upp med hemmaplanslösningar inom IFO
och OFN. Detta kan genomföras med befintlig personal och lokaler inom ensamkommandeverksamheten.
Alla kommuner är ålagda att ha en beredskap för att kunna ta emot ensamkommande barn och ungdomar. På den förstärkta delen av stödboendet
kommer det att finnas beredskap för att snabbt kunna ta emot nya anvisningar och där utreda ungdomens behov.
Då antalet ungdomar minskade från 34 till 31 under januari- februari 2018
och de kvarvarande blivit mer självständiga minskades personalbemanning
fom 15/2 med ca 1,5 tjänst från tidigare 10,0 årsarbetare till 8,65 på stödboendet. Denna bemanning kvarstår under mars med daglig inventering av
personalbehov på vakanta turer, för att ev. kunna dra ner i bemanning.
Ett flertal ungdomar är i processen med familjeåterförening vilket gör att vi
kan förvänta oss att några av dessa kommer att flytta ut från verksamheten
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om/när föräldrarna kommer till Sverige. Uppföljning sker kontinuerligt.
Utöver dessa 29 ungdomar finns 20 ensamkommande barn och ungdomar
placerade i andra former så som nätverksplaceringar, familjehem och HVB
externt.
Sedan denna rapport skrevs 180313 har förändringar skett. Det bor idag inga
ungdomar på HVB utan alla bor i stödboende.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna rapporten och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 43

Dnr 2018/37-700 SN

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2017.
Socialnämndens verksamhetsberättelse 2017 togs upp för beslut 180307.
Beslutet blev inte protokollfört så därför tas ärendet upp på nytt.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna verksamhetsberättelsen för 2017.

_____________________________

§ 44

Dnr 2017/107-700 SN

Beredning för Sveriges bästa äldreomsorg
Maria Svanborg, verksamhetschef för äldreomsorgen och kommunala hälsooch sjukvården informerar om arbetet i beredningsgruppen:
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-

Enkät ska inom kort skickas ut till personalen.

-

De har haft besök av Riksbyggen

-

De har medverkat i ett webbinarium gällande nyproduktion av äldreboenden.

-

4 medborgardialogsmöten har genomförts.
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godkänna informationen.

_____________________________

§ 45

Dnr 2018/12-700 SN

Information från socialchef
-

Alla enhetschefer inom äldreomsorgen är på plats vilket redan har gett
positiva effekter i verksamheterna.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen.

_____________________________

§ 46
Informationspärmen
1. Delegationsbeslut VoO, Dnr 2018/32-730 SN
2. Delegationsbeslut IFO, Dnr 2018/33-750 SN
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

_____________________________
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