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Dnr 2016/26-750 SN

Beslut från Arbetsmiljöverket, granskning av socialsekreterarnas arbetsmiljö.
Inkommit från Arbetsmiljöverket beslut att ärendet tillsyn av socialsekreterarnas arbetsmiljö är avslutat.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§2

Dnr 2016/31-730 SN

Beslut från Arbetsmiljöverket, granskning av första linjens chefer arbetsmiljö.
Inkommit från Arbetsmiljöverket beslut att ärendet tillsyn av första linjens chefers arbetsmiljö är avslutat.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§3

Dnr 2017/2-730 SN

Utökning av Hälso- och sjukvårdsenhetens bilpark.
Vårdtyngden i Hälso-och sjukvårdsenheten har ökat med ökat med 31 % under 2016 och antalet inskrivna i hemsjukvården har ökat med 29 %. Målet
med Kommunen och Hälsocentralen 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.
Beslut

Justerandes sign
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Socialnämnden beslutar
att

äska medel hos kommunstyrelsen till att utöka Hälso-och sjukvårdens
bilpark med en elbil.

_____________________________

§4

Dnr 2017/3-730 SN

Förskrivning av hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet.
Ärendet
Praktiska anvisningar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel har fastsällts av länsgemensam ledning efter det förtydligande tillägget i hemsjukvårdsavtalet 2015-07-10. I anvisningarna tydliggörs att kommunen har ansvar för kognitions- och sinnesstimulerande hjälpmedel. Nuvarande förskrivningsanvisningar behöver tydliggöras för att begränsa vilka patienter som ska
få ordination av tyngdtäcke.
Beslutsunderlag
Förslag på förskrivningsanvisning:
Tyngdtäcke kan förskrivas till person i ordinärt boende med diagnosticerad,
allvarlig kognitiv funktionsnedsättning/förvärvad hjärnskada med symtom
som svår smärta, emotionella störningar, nedsatt koncentrationsförmåga,
nedsatt rums-och kroppsuppfattning, svår psykisk eller motorisk oro som innebär gravt nedsatt sömnfunktion och dygnsrytm över tid.
Vid kartläggningsprocessen inhämtas underlag för diagnos och hur den påverkar patientens vardag. Enklare lösningar som finns att tillgå i handeln eller
andra metoder för att skapa en bättre sov miljö, ska först ha uteslutits.
Innan förskrivning ska sömnhygieniska principer utredas och hindrande omgivningsfaktorer undanröjas. Förskrivning kan endast ske efter genomförd
utprovning och utvärdering enl. material från WebSesam (förskrivningsportal)
Effekt, i form av minskade sömnsvårigheter eller annan positiv effekt, måste
kunna påvisas innan förskrivning kan göras. Behov av tyngdtäcke ska finnas
varje natt. Förskrivaren ansvarar för att uppföljning görs 4 månader efter förskrivning av tyngdtäcke och därefter årligen.
Pris för tyngdtäcke: 6000-8000 kr/st.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

Justerandes sign

anta framtagna förskrivningsanvisningar av hjälpmedel för stimulering
av sinnen och känslighet i ordinärt boende.
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_____________________________

§5

Dnr 2016/70-701 SN

Personliga delegeringsbestämmelser för tjänstemän vid Sydostjouren
Hillevi Österbo, verksamhetschef för IFO och OFN informerar att från och
med 1 februari 2017 övertas socialberedskap inom socialnämnden i Borgholms kommun av Sydostjouren i Kalmar kommun. I sydostjouren, utöver
Borgholm, ingår även Torsås kommun, Emmaboda kommun och Karlskrona
kommunen och Nybro kommun. Kalmar kommun är säte för Sydostjouren
och den kommun som har personalansvar för jourens medarbetare. Alla
myndighetsbeslut, som skulle ha handlagts av den sociala beredskapen vid
socialförvaltningen i Borgholms kommer från ovan angivet datum att utföras
av anställda tjänstemän inom Sydostjouren.
Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i Borgholms kommun räkning. Beslut om handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU får enligt
lag enbart fattas efter personligt förordnande.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

enhetschef Elisabeth Oskarsson samt socialsekreterarna Ana
Agostinho de Oliveira, Elin Karlsson, Anna Granat,Karolina Magnusson, Anna Isenberg anställda vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden i Borgholms kommun
enligt gällande delegeringsbestämmelser samt i övrigt utföra arbetsuppgifter för socialnämnden i Borgholms kommun räkning, med motsvarande ansvar och befogenheter som enhetschef respektive socialsekreterare anställda hos socialförvaltningen i Borgholms kommun.

att

ovanstående tjänstemän förordnas rätten att begära handräckning
från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU.

att

en återrapportering om Sydostjouren ges till socialnämnden i september 2017.

_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2016/82-746 SN

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån inspektion på
Östra Kyrkogatans HVB.
Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN redovisar ett svar till IVO:
”Tillsynen handlade om bemanning, lokaler, personalens kompetens, hur
verksamheten tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och ungdomarna samt anmälan till IVO. IVO har vid sin tillsyn inte funnit några skäl till
att anmärka på några av dessa punkter.
Det som IVO däremot önskar svar på är hur Socialnämnden i Borgholms
kommun ska säkerställa att verksamhetens enhetschef har den kompetens
som gällande föreskrifter kräver.
Under hösten 2014 tog Borgholms kommun emot 104 stycken ensamkommande flyktingbarn. Den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under en mycket komprimerad tid fick konsekvenser för hela Sverige på flera olika plan.
Det fanns inte någon möjlighet för kommunerna att förbereda mottagandet.
Socionomyrket blev mycket snabbt ett bristyrke både som handläggare och
som enhetschef. Det påverkade inte enbart handläggningen inom ensamkommande flyktingbarn utan det påverkade även socialförvaltningen i övrigt.
Vid en tidpunkt beslöt Socialnämnden i Borgholms kommun att göra en Lex
Sarah anmälan på sin egen verksamhet eftersom det upplevdes att det fanns
risk att klienter kunde befaras komma till skada.
Borgholms kommun utökade efter en tid antalet HVB platser i kommunen för
att klara av att ta emot de barn som Migrationsverket anvisade. Det var i
samband med det som socialförvaltningen utökade med en enhetschef.
Under våren kommer Borgholms kommun förändra verksamheten från HVB
platser till stödboende. I samband med omorganisationen kommer chefsfrågan ses över. Den aktuella enhetschefen kommer inte vara ansvarig enhetschef för kommunens HVB hem.”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta redovisat svar och skicka till IVO.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/80-746 SN

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån inspektionen på
Kungsgatans HVB.
Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN redovisar ett svar till IVO:
”Tillsynen handlade om bemanning, lokaler, personalens kompetens, hur
verksamheten tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och ungdomarna samt anmälan till IVO. IVO har vid sin tillsyn inte funnit några skäl till
att anmärka på några av dessa punkter.
Det som IVO däremot önskar svar på är hur Socialnämnden i Borgholms
kommun ska säkerställa att verksamhetens enhetschef har den kompetens
som gällande föreskrifter kräver.
Under hösten 2014 tog Borgholms kommun emot 104 stycken ensamkommande flyktingbarn. Den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under en mycket komprimerad tid fick konsekvenser för hela Sverige på flera olika plan.
Det fanns inte någon möjlighet för kommunerna att förbereda mottagandet.
Socionomyrket blev mycket snabbt ett bristyrke både som handläggare och
som enhetschef. Det påverkade inte enbart handläggningen inom ensamkommande flyktingbarn utan det påverkade även socialförvaltningen i övrigt.
Vid en tidpunkt beslöt Socialnämnden i Borgholms kommun att göra en Lex
Sarah anmälan på sin egen verksamhet eftersom det upplevdes att det fanns
risk att klienter kunde befaras komma till skada.
Borgholms kommun utökade efter en tid antalet HVB platser i kommunen för
att klara av att ta emot de barn som Migrationsverket anvisade. Det var i
samband med det som socialförvaltningen utökade med en enhetschef.
Under våren kommer Borgholms kommun förändra verksamheten från HVB
platser till stödboende. I samband med omorganisationen kommer chefsfrågan ses över. Den aktuella enhetschefen kommer inte vara ansvarig enhetschef för kommunens HVB hem.”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta redovisat svar och skicka till IVO.

_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2016/81-746 SN

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utifrån inspektionen på
Badhusgatans HVB.
Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN redovisar ett svar till IVO:
”Tillsynen handlade om bemanning, lokaler, personalens kompetens, hur
verksamheten tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och ungdomarna samt anmälan till IVO. IVO har vid sin tillsyn inte funnit några skäl till
att anmärka på några av dessa punkter.
Det som IVO däremot önskar svar på är hur Socialnämnden i Borgholms
kommun ska säkerställa att verksamhetens enhetschef har den kompetens
som gällande föreskrifter kräver.
Under hösten 2014 tog Borgholms kommun emot 104 stycken ensamkommande flyktingbarn. Den ökade tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under en mycket komprimerad tid fick konsekvenser för hela Sverige på flera olika plan.
Det fanns inte någon möjlighet för kommunerna att förbereda mottagandet.
Socionomyrket blev mycket snabbt ett bristyrke både som handläggare och
som enhetschef. Det påverkade inte enbart handläggningen inom ensamkommande flyktingbarn utan det påverkade även socialförvaltningen i övrigt.
Vid en tidpunkt beslöt Socialnämnden i Borgholms kommun att göra en Lex
Sarah anmälan på sin egen verksamhet eftersom det upplevdes att det fanns
risk att klienter kunde befaras komma till skada.
Borgholms kommun utökade efter en tid antalet HVB platser i kommunen för
att klara av att ta emot de barn som Migrationsverket anvisade. Det var i
samband med det som socialförvaltningen utökade med en enhetschef.
Under våren kommer Borgholms kommun förändra verksamheten från HVB
platser till stödboende. I samband med omorganisationen kommer chefsfrågan ses över. Den aktuella enhetschefen kommer inte vara ansvarig enhetschef för kommunens HVB hem.”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta redovisat svar och skicka till IVO.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/66-730 SN

Återrapportering av åtgärder relaterade till påpekanden i den revisionella bedömningen i PwC:s Revisionsrapport ”Kvalitet inom äldreomsorgen” oktober 2016.
Ewa Ekman, socialchef har skrivit följande återrapportering till PwC:
”Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun har PwC i uppdrag att
genomföra en granskning av om socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet inom äldreomsorgen.
Kontrollmål har bedömts enligt nedan:
1. Det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar
kvalitetsmål för äldreomsorgen, Delvis uppfyllt
2. Det sker ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen som leder till ökad
kvalitet, Uppfyllt
3. Resultat från kvalitetsindikatorer visar att verksamheten bedrivs med god
kvalitet, Delvis uppfyllt
4. Nämndens uppföljning av verksamheten är tillräcklig, Delvis uppfyllt
5. Det sker en tillräcklig återrapportering till nämnd, Uppfyllt
Bedömning och åtgärd
Kvalitetsmålen har bedömts i tre nivåer, ej uppfyllt - delvis uppfyllt – uppfyllt.
Nedan redovisas bedömning och åtgärd för de kontrollmål (punkt 1,3 och 4)
som bedömts vara delvis uppfyllda:
1. Gällande ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet samt
4. Nämndens uppföljning
Årshjul med plan för regelbunden uppföljning av mål, aktiviteter och nyckeltal
ska uppdateras. Det finns ett årshjul framtaget 2015, för rapportering av kvalitet inom respektive verksamhetsområde, men följsamheten har varit otillräcklig på senare tid. I kommunens nya uppföljningssystem Stratsys ges
bättre förutsättning för uppföljning, IT-stödet underlättar genom automatiska
signaler till ansvariga chefer då nyckeltal ska rapporteras. Kvalitetsenheten
ges i uppdrag att ta fram ett årshjul innan 1 mars 2017 som stämmer överens
med nyckeltalsrapporteringen i Stratsys. Uppföljning av värdighetsgarantier
och uteblivna insatser rapporteras separat men ska ingå i årshjuls-planen.
Implementering av ledningssystem har pågått två år. I samband med genomgång av revisionsrapporten har samtliga enhetschefer diskuterat vårt
ledningssystem och på vilket sätt implementeringen kan förbättras. Alla medarbetare ska snarast uppdateras kring ledningssystemets syfte och upplägg.
Nyligen har ledningsgruppen för HSV-verksamheten utökats. Nu ingår även
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska och MAR, medicinskt ansvarig för

Justerandes sign
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rehabiliteringsverksamheten. MAR finns sedan 161101.
3. Resultat från kvalitetsindikatorer
Resultat från Öppna jämförelser är en del av utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Vi har genomfört åtgärder under 2016 till följd av resultat i öppna
jämförelser. För att systematiskt förbättra verksamheten har en av utvecklingsledarna tillsammans med berörda chefer analyserat resultat och
prioriterat indikatorer som är extra viktiga inom äldreomsorgen och hälsooch sjukvården. De prioriterade indikatorerna ingår i verksamhetsmålen och
nyckeltal för 2017.
Under 2016 har kompetensutvecklingssatsningar genomförts. Medarbetare
på särskilt boende har utbildats i bemötandets betydelse för en god omsorg.
En annan satsning som nyligen genomförts är uppdatering av kompetens
och organisation kring förebyggande åtgärder som omfattas av kvalitetsregistret Senior Alert.
Rutin har framtagits för årlig läkemedelsgenomgång i samarbete med ansvariga inom primärvården. MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska har fått i
uppdrag att kontrollera följsamhet och resultat samt redovisa till nämnden
senast 170331. Att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten är ytterligare
ett mål, det arbetet har påbörjats.
Kostnadsläget i äldreomsorgen har följts noggrant. I öppna jämförelser redovisas dessvärre felaktiga uppgifter till följd av hur data har rapporterats in.
Orsaken är att total kostnad för särskilt boende (inklusive korttidsplatser) divideras med antalet platser som i snitt är belagda under året. Det ger en för
låg siffra med en för hög kostnad per plats som följd. Riktlinjerna för hur vi
rapporterar antal platser har korrigerats inför nästa rapporteringstillfälle. Sannolikt är inrapporteringarna inte genomförda på likadant vis, öppna jämförelser ger en för stor variation av kostnadslägen mellan olika kommuner. Det är
inte rimligt. Nettokostnadsavvikelsen jämför kommunens nettokostnad med
standardkostnad (statistiskt förväntad kostnad). Nettokostnadsavvikelsen för
äldreomsorg i Borgholms kommun är noll. En avvikelse över noll indikerar
högt kostnadsläge.
I Rapporten på sidan 14 påpekar revisionen att måluppfyllelse inte visats under 2016. Det beror på orimliga nyckeltal och orimligt höga målformuleringar i
dåvarande styrkort.”
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

anta redovisad återrapportering och lämna över till PwC.

_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2016/123-746 SN

Granskning av flyktingverksamheten
Revisorerna har under hösten 2016 gett PwC uppdraget att granska kommunenes flyktingverksamhet.
I framtagen rapport redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning.
Revisorerna önskar få svar från Socialnämnden senast 170224 där nämnden
redogör för vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i
den revisionella bedömningen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Hillevi Österbo, verksamhetschef för IFO och OFN att till
socialnämndens arbetsutskott 170213 redovisa ett svar till revisorerna.

_____________________________

§ 11

Dnr 2016/125-700 SN

Inkommen skrivelse från Kommunal, Ansökan om borttag av karensdag.
Inkommit skrivelse från fackförbundet Kommunal som ansöker om borttag av
karensdag.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

avslå ansökan men hänvisning till att frågan ligger centralt.

_____________________________

§ 12

Dnr 2015/45-705 SN

Klinta korttid
Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN informerar om Klinta korttid
utifrån det senaste beslutet från Socialnämnden 160324, § 36 och den
brandtillsyn som utförts.
Diskussion förs nu med BEAB om kostnader att åtgärda brandtillsynens krav.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN att till socialnämndens arbetsutskott 170213 återkomma med en skrivning om
framtiden för Klinta korttid.

_____________________________

§ 13

Dnr 2017/7-700 SN

Fråga från Eddie Forsman (M), droganvändning på kommunens HVB för
ensamkommande flyktingbarn.
Eddie Forsman (M) har en fråga om frekvensen av droganvändning på kommunens HVB för ensamkommande flyktingbarn.
Hillevi Österbo, verksamhetschef för IFO och OFN informerar att man har
stött på haschrökning på boendena. Polisen och vår beroendekonsult Sonny
Fridh ska ha föreläsningar landsvis med tolk. 4-5 samtal ska kunna erbjudas
till grupperna. 2-3 personer vet vi använder droger, för dessa personer görs
utredning och insatser sätts in.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 14

Dnr 2017/8-700 SN

Information från socialchef

Justerandes sign

-

Ny socialchef är rekryterad, Anna Hasselbom Trofast börjar den 1 april.

-

Startat en utredning enl Lex Sarah i verksamheten Ensamkommande
flyktingbarn.

-

HVB boendet på Badhusgatan och Östra Kyrkogatan är flyttade till nyrenoverade Ekbacka stödboende. Kungsgatan finns idag kvar, 5 st bor i lägenheter på gården. Det är problem att tömma dessa lägenheter då det
är svårt att hitta andra lägenheter.

-

Hemtjänsten och hemsjukvårdens lokaler på Ekbacka har evakuerats 1
trp upp, detta för att kunna byta ut fönster.
Utdragsbestyrkande
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-

Det är fortsatt svårt med rekrytering av undersköterskor och vårdbiträden.

-

En rekrytering av enhetschef är klar, Helena Slottner börjar som enhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården 170201.

-

Det har kommit in två uppsägningar på Rehab enheten, rekrytering pågår.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen.

_____________________________

§ 15

Dnr 2016/8-792 SN

Budgetuppföljning december 2016.
Joakim Rödin, ekonom, informerar att det inte görs någon budgetuppföljning
för december 2016 på grund av bokslutsarbetet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen.

_____________________________

§ 16

Dnr 2017/9-792 SN

Budget 2017
Joakim Rödin, ekonom informerar om socialförvaltningens budget för år 2017
och hur den har fördelats över de olika verksamhetsområdena.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna fördelningen av budget 2017.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Informationspärmen
-

Delegationsbeslut VoO, Dnr 2016/27-730 SN

-

Delegationsbeslut IFO, Dnr 2016/28-750 SN

-

Kvartalsrapport 4 till IVO, ej verkställda beslut IFO, Dnr 2016/55-750 SN

-

Kvartalsrapport 4 till IVO, ej verkställda beslut VoO, OFN, Dnr 2016/54730 SN

-

Begäran om förlängning av avtal gällande Badhusgatan HVB-hem.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

