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KALLELSE
Socialnämnd
Plats och tid för
sammanträdet

Socialkontoret, Havsörnen, Borgholm, 2018-09-26, klockan 13:00
Eddy Forsman
Ordförande

/

Therese Åhlander
Sekreterare

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

i Borgholm ……/…… 2018

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Upprop

2

Nytillkomna ärenden

3

Godkännande av dagordningen

4

Anmälan om jäv

5

Val av justerare

6
7

Information; Laglighetsprövning av KF:s beslut gällande beslut om
ny ordförande för socialnämden.
Information från socialchef 2018

2018/12 700

3

8

Delårsbokslut 2018

2018/13 792

4-13

9

Socialnämndens ekonomiska situation

2018/13 792

14

10

Uppsägning av hyreskontrakt med Högkullen gällande
Februarivägens gruppbostad.

2018/96 730

15

11

Tillfällig korttidsplats på Åkerbohemmet, Gläntan

2018/92 730

16

12

Information; Utvärdering sommaren 2018

2018/97 700

18-20

13

Motion (Per Lublin nÖP) - alkoholutskänkningstillstånd till samtliga
matsalar på äldreboendena

2018/26 704

21-23

14

Motion (Per Lublin nÖP) - snaps vid speciella tillfällen

2018/25 704

24-26

2
15

Motion (Per Lublin nÖP) - återuppta Klockargårdsverksamhet

2018/24 704

27-29

16

Motion (Per Lublin nÖP) - husdjur inom äldreomsorgen

2018/23 704

30-32

17

Motion (Per Lublin nÖP) - veckoutflykt för boende på kommunens
äldreboende

2018/21 704

33-35

18

Motion (Per Lublin nöp) - daglig utevistelse för boende på
kommunens äldreboende

2018/20 704

36-38

19

Motion (Per Lublin nÖP) - omvandla matsalarna på äldreboenden till
måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta

2018/19 704

39-41

20

Motion (Per Lublin nÖP) - vårdhundar inom äldreomsorgen

2018/22 704

42-44

21

Motion (Per Lubin nÖP) - omvandla matsalarna på kommunens
äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn

2018/16 704

45-47

22

Motion (Per Lublin nÖP) - ersätt ett kvällsmål per månad vid
äldreboenden med fullmäktigesmörgåsar.

2018/17 704

48-50

23

Motion (Per Lublin nÖP) - vin eller öl till de boende vid helger och
speciella tillfällen

2018/27 704

51-53

24

Medborgarförslag, vårdnadsutredningar, Gunilla Madegård
medverkar kl 14.30

2018/93 700

54-58

25

Redovisning av delegationsbeslut inom ÄO och IFO
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 84

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/12-700 SN

Information från socialchef
-

Utredning pågår gällande kommunens Stödboende då det vid några tillfällen påträffats nattgäster.

-

Alla ensamkommande flyktingbarn har haft feriearbete under sommaren.

-

Möte med Landstinget 180910, diskuterade hemsjukhuset och ev tillsyn
via läsplatta.
_____________________________
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Kommunens verksamheter

1 Kommunens verksamheter
1.1 Nämnden i korthet
Rambudget 2018

282,7 mkr

Budgetavvikelse 2018

-13,9 mkr

Ordförande

Jan-Olof Forslund

Förvaltningschef

Anna Hasselbom Trofast

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta,
socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och
familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende, hem för vård och
omsorg. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som
behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

1.2 Viktiga händelser under året
Förändringar i såväl lagstiftningen och arbetssätt ökar kravet på samverkan och
anpassning.









Betalningsansvarslagen övergick 1 januari till Lagen om samverkan för
utskrivningsklara. I Borgholm har arbetsnamnet "Hemsjukhuset" tagits
fram som ett utvecklingsarbete i samverkan mellan hälsocentralen,
landstingsdriven primärvård och den kommunala hemsjukvården. Där ska
den som är i behov av och har rätt till sjukvård i hemmet få rätt vård i rätt
tid av professionella utövare så som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter och undersköterskor. Arbetet främjar
kompetensutveckling inom professionerna och bidrar framförallt till att
medborgare som är äldre och sköra undviker onödiga besök i slutenvården
genom att få vård och omsorg i det egna hemmet, det är ett arbetssätt som
räddar liv.
Det är tryck på korttidsplatser på grund av att 11 brukare väntar på särskilt
boende, både hemma och på korttidsenheten. Tillfällig korttidsenhet,
Gläntan på Åkerbohemmet, öppnas i mitten av september.
Planering pågår för att samlokalisera tre utav fem grupper inom daglig
verksamhet. Syftet är att förbättra arbetsmiljön, ge förutsättningar för ett
återbruk i nuvarande lokaler samt för att öka samarbetet och möjligheten
för personalen att samverka.
Arbetsmarknadsavdelningen har bytt organisation och tillhör från 1 juli
socialförvaltningen. Nära samarbete ska ge synergieffekter och syfta till att
få fler individer att bli självförsörjande och jobba aktivt med aktiviteter
som främjar integration i samhället.
Under året har ensamkommande flyktingbarn- och unga minskat vilket
resulterade i att HVB-boendet stängdes i mars och verksamheten har
breddats till att även innefatta stödboende för ungdomar som inte är
ensamkommande och utföra uppdrag i ordinärt boende. Arbetet på
hemmaplan har gett exempel på effektiva och kvalitetshöjande
hemmaplanslösningar för våra medborgare.
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1.3 Nämndsmål
1.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Vi har delaktighet och inflytande
Analys
Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar.
Arbetet med delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det
har även varit en viss förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar
möjligheten för medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande.
Vi har samverkan för insyn och lika villkor.
Analys
Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras för
att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen,
Ölands gymnasium och Arbetsmarkandsavdelningen har startat för att kunna erbjuda korta
utbildningar för dessa personer. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus,
extratjänst, resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning. En anledning till att
verksamheten inte når målvärdet är att många som uppbär försörjningsstöd är psykisk sjuka och
långt från arbetsmarknaden. För dessa människor skulle t.ex. ett Återbruk -med meningsfull
sysselsättning vara ett steg mot att må bättre och på sikt bli självförsörjande.
Försörjningsstöd ska under hösten utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt.
Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter
Analys
Övervägande goda resultat i våra uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Fortsatta
satsningar behöver göras i arbete med bemötande/bemötandeplan och följsamhet till basala
hygienrutiner och klädregler. Under hösten -18 genomförs en PPM-mätning av MAS för att följa
upp efterlevnad till basala hygienrutiner. Målet förväntas vid bokslutet av 2018 att vara helt
uppfyllt.
Genom arbetet med mindre arbetsgrupper knutna till fasta brukare har verksamheterna uppnått
en personalkontinuitet på runt 14 personer, målvärde som SKL rekommenderar är 15 personer.
Personalen känner sina brukare väl, detta ger brukarna trygghet och omsorg av god kvalitet.
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till
att verksamheterna kan arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättrar och säkerställer kvalitén.

1.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi har kostnadsmedvetna medarbetare
Analys
Inom äldreomsorgens hemtjänst används en modell för resursfördelning (RFM) som följer SKLs
rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen
leder i sin tur till ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. Biståndshandläggarnas beslut har
följts upp regelbundet och veckoteam har genomförts enligt rutin.
Arbetet med att inventera och effektivisera inköpen av hjälpmedel är påbörjat, ökat samarbete
med hjälpmedelsnämnden i Kalmar län (KHS).
Kostnadsökningar finns inom externa placeringar främst inom individ och familjeomsorgen. Målet
är att styra om resurserna för att starta upp och bygga stöd och omsorg med tidiga insatser inom
individ- och familjeomsorgen för att så långt som möjligt undvika externa placeringar.

1.3.3 Företagande
Nämndsmål
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Nämndsmål
Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer
Analys
Samarbetet med de frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med bidrag till
föreningar som främjar medborgare som har behov av våra verksamheter. God samverkan med
volontärer som en gång i vecka går på promenad med de som bor på äldreboende. Daglig
verksamhet är också en enhet som arbetar med samverkan med frivilligorganisationer.
Samverkan med polis, förebyggande team och frivilliga vuxna som ska fältarbeta på kvällstid vid
helger och specifika helgdagar och skolavslutningar är uppstartad och fungerar bra. För tillfället
är det 28 vuxna som anslutit sig till gruppen "vuxna på stan".

1.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet.
Analys
I samarbete med HR/personalavdelningen har det tagits fram ett ledarutvecklingsprogram på
individ- och gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom ett chefskörkort, där det ingår
utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi och arbetsrätt.
Verka för att ge gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö.
Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare.

1.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare.
Analys
Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Arbete
för minskad användning av engångsartiklar sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.
Ett samarbete har påbörjats med Kalmar läns museum. Syftet med samarbetet är att personalen
ska få stöd i sitt arbete med våra äldre gällande bemötande, aktivering, samtalsämnen och
tidsresor.
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1.4 Ekonomisk analys
För perioden januari till augusti uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om 13,9 mkr (se tabell nedan).
Socialförvaltningens budgetram uppgår till 282,7 mkr för 2018. I budgeterad ram
ingår satsningar om totalt 10,6 mkr för budgetåret.





Ökade kostnader för externa placeringar inom individ- och
familjeomsorgen, 5,0 mkr.
Ökning av två familjebehandlare samt en utredningslägenhet för
öppenvårdsinsatser på hemmaplan, 1,0 mkr.
Prioritering av projektet rätt till heltid samt äldreomsorgens kvalitetspris,
2,0 mkr.
Prioritering av minskade arbetsgrupper genom ökad chefstäthet, 2,6 mkr.

Socialkontoret har under slutet av föregående år flyttat till nya lokaler, vilket till
stor del förklarar avvikelsen centralt då nya möbler samt verksamhetsanpassad
utrustning köpts in. Även högre kostnader för arbetskläder påverkar avvikelsen,
dock förväntas dessa kostnader jämnas ut under året. Åtgärder som vidtas är:




Omförhandlat systemkostnader
Återhållsamhet av inköp av material
Enbart utbildningar som genererar effektiviseringar prioriteras

Bemanningsenhetens underskott härleds till ett nytt arbetssätt 2018 jämfört med
föregående år. Det innebär att vikarier endast bokas på korttidsvikariat och
därmed belastar semesterlöner enheten negativt. Utöver det bidrar sjukfrånvaro till
resterande del av underskottet.
Inom hälso- och sjukvård härleds avvikelsen till hög sjukfrånvaro inom
sjuksköterskegruppen vilket leder till höga kostnader för övertid och fyllnadstid.
Kostnaderna för hjälpmedel har under perioden ökat till högre nivåer än normalt
vilket främst beror på tidig hemtagning från primärvården samt utbyte av äldre
hjälpmedel. Åtgärder som vidtas är:



Översyn av inköpsorganisationen
Översyn och förändring av rutin för tidrapportering

Särskilt boendes avvikelse beror på hög sjukfrånvaro för perioden där
verksamheten har ökade kostnader både för timvikarie, över- och fyllnadstid.
Högre bemanningsnyckel till följd av hög vårdtyngd påverkar också avvikelsen
negativt. Åtgärder som vidtas är:





Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut
Enheter slås ihop för att minska eventuella förstärkningsturer samt
resursfördela personalen efter behov
Genomlysning av driftkostnader
Medvetandegöra ekonomin för personalen samt arbeta med trivsel

Hemtjänstens avvikelse beror på både höga timvikariekostnader samt ökade
kostnader för fyllnadstid till följd av hög sjukfrånvaro. Flera enheter har haft svårt
att ställa om resurserna efter behoven då dessa varit lägre än föregående år.
Åtgärder som vidtas är:
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
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Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut och samarbetet mellan enheterna ökar
då rutin för snabbare omfördelning av resurser upprättas
Beviljad tid ska överensstämma med behovet samt ska schemaplaneringen
regelbundet ses över
Arbete för att öka medvetenheten och gynna ett likvärdigt arbetssätt för
samordnarna
Arbetsmiljöarbete för att reducera sjukfrånvaron ytterligare

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har verksamheterna inte anpassat resurserna
efter behoven tillräckligt snabbt. Detta samt hög sjukfrånvaro ger höga
personalkostnader för perioden. Ett assistansärende som tidigare finansierats av
Försäkringskassan fick under föregående år avslag vilket medför en högre kostnad
för kommunen då ersättning uteblir. Antalet externa placeringar har ökat vid
ingången av året vilket medför en högre kostnad. Åtgärder som vidtas är:




Fördela resurserna efter behoven och samverka mellan enheterna
Medvetandegöra ekonomin för personalen samt arbeta aktivt för att
minska sjukfrånvaron
Verkställa insatser i kommunen istället för genom externa placeringar

Individ- och familjeomsorgens avvikelse härleds till fler placeringar än
budgeterat. Då kommunen inte har kunnat erbjuda familjehemsplaceringar i egen
regi har individerna placerats i konsulentstötta familjehem, vilket är ett mer
kostsamt alternativ. Verksamheten har även anlitat konsulter som
socialsekreterare vilket inte ryms inom budgeterad ram. Kostnaden för
försörjningsstöd har varit betydligt högre än tidigare år, detta förklaras av att
många nyanlända går ur etableringen utan möjlighet att komma ut på
arbetsmarknaden, större familjer samt fler individer med psykisk sjukdom.
Åtgärder som vidtas är:






Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut
Verkställa insatser i kommunen istället för genom externa placeringar
Omförhandla avtal för befintliga externa placeringar
Digitalisera ansökningar för försörjningsstöd
Samverka både internt och externt för att få ut individer med behov av
försörjningsstöd i sysselsättning

Verksamheten för ensamkommande barn och unga och stödboende har under året
anpassats efter behovet då antalet ensamkommande individer har minskat.
Enheten har kunnat verkställa ett stort antal insatser som annars kunnat resultera i
externa placeringar. Intäkterna från Migrationsverket har ökat med 1,8 mkr då
osäkra fordringar betalats ut.
Helårsprognosen för förvaltningen visar på en avvikelse om - 19,4 mkr. I
prognosen ingår kostnader för konsulter inom individ- och familjeomsorgen,
kostnader för externa placeringar samt högre kostnad än budgeterat för
försörjningsstöd. Inom missbruk och vuxenvård samt barn och familj har flera
externa placeringar kunnat verkställas i kommunen vilket sänker dygnskostnaden
och påverkar avvikelsen positivt. Omsorgen om funktionsnedsatta beräknas kunna
sänka personalkostnaderna då anpassning efter behov sker, dock kommer
verksamheten inte kunna hämta in hela underskottet. Hemtjänstens verksamheter
arbetar aktivt med att omfördela resurserna efter behoven, något som tagit längre
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tid än förväntat och bidrar negativt till avvikelsen. Inom särskilt boende är
bemanningen fortsatt högre än budgeterat. Omställning sker succesivt men då en
tillfällig korttidsenhet kommer att startas upp i Löttorp är ett överskott inte
sannolikt för särskilt boende. Verksamheten för ensamkommande barn och unga
förväntas hålla budget och uppvisa ett överskott då verksamheten har och fortsatt
kommer anpassa sig efter behovet.

1.4.1 Ekonomisk sammanställning

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

12 264

13 228

-964

-515

952

1 804

-852

-1 000

Total
70

Centralt

71

Bemanningsen
heten

72

Hälso- och
sjukvård

16 068

17 387

-1 319

-2 065

73

Särskilt boende

52 846

53 878

-1 031

-1 672

74

Hemtjänst o
sociala verks.

49 660

50 715

-1 055

-1 243

75

Omsorgen om
funktionsneds.

43 411

48 618

-5 207

-6 049

76

Individ- och
familjeomsorg

19 042

28 140

-9 098

-10 680

78

Ensamkomman
de barn o unga

729

-4 916

5 645

3 841

79

Projekt

0

0

0

0

194 972

208 854

-13 882

-19 384

Summa

1.5 Framtid
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska
överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till
följd av ändrad lagstiftning samt de politiska beslut som ska implementeras.
Fokus råder på ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten.
Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården
tillsammans med hälsocentralen och landstingsdriven primärvård, går in ett mer
aktivt läge 2018 där rehabenheten och hemtjänsten ska involveras i högre
utsträckning för att bygga vidare på en fungerande modell som har blivit
uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt.
Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad
tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet
delade turer fortsätter under 2018. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och
behöver ny kunskap och mer stöd för att leda verksamheterna framöver.
Återkoppling av resultat efterfrågas i större utsträckning och kvalitetsledning ger
systematisk uppföljning, analys och utveckling. Förvaltningen arbetar fram ett
nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som följer föreskrifterna för
SOSFS 2011:9.
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E-Hälsa och teknik i människans tjänst, kommer i framtiden att vara mer utvecklat
i vår kommun. Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare samt att
kunna ansöka digitalt via en e-tjänst inom försörjningsstöd.
Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade utredningar och
behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska
kostnaderna för placeringarna samt uppbyggnad av att kunna erbjuda öppenvård i
olika former för att stärka individerna att bli så självständiga som möjligt samt
undvika slutenvård om det inte bedöms var en självklar vårdinsats.
Utmaningen inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rör en
förändring av befintlig verksamhet till att omfatta flera tjänster i kommunal regi
som tidigare köpts av externa aktörer. Samtidigt ska de unga som får permanent
uppehållstillstånd, ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett bra sätt i
samhället.
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13 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 83

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/13-792 SN

Budgetuppföljning augusti 2018
My Nilsson, ekonom informerar att utfallet efter augusti månad är -13,7 mkr.
Helårsprognosen är idag -19,1 mkr.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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15 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 85

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/96-730 SN

Uppsägning av hyreskontrakt med Högkullen gällande Februarivägens
gruppbostad.
Utifrån kommunfullmäktiges fastighetsstrategi ska våra verksamheter bedrivas i kommunägda lokaler. Då lokalerna i dag inte är ändamålsenliga för brukargruppen och avtalet löper ut 180930 bör lokalen sägas upp.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

uppdra till Anna Hasselbom Trofast, socialchef att säga upp hyresavtalet med Högkullen för Februarivägens gruppbostad.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-08-28

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Tillfällig korttidsverksamhet Åkerbohemmet
Förslag till beslut
Att tillfälligt öppna en korttidsverksamhet på Åkerbohemmet, Gläntan som
ligger intill Lunden med planerad start 180917.
Att bedömning om behov av korttidsverksamheten kvarstår görs
fortlöpande.

Ärende/bedömning
Det har under en längre tid varit ett stort tryck på korttidsplatser. Idag har vi
två brukare som har beviljat korttidsboende som är kvar på sjukhuset i
Kalmar då vi inte kan verkställa besluten. Det är 11 demenssjuka som
väntar på särskilt boende, där några är på korttidsboende och resterande
befinner sig i ordinärt boende och situationen innebär svårigheter då
förvaltningen inte kan säkerställa att ge god och säker vård och omsorg
inom lagstadgad tidsram.
Detta gör att planering har påbörjats för att öppna Gläntan i Löttorp som
tillfällig korttidsavdelning. Gläntan har 4 stora rum som kan delas av till
dubbelrum om det behövs. Lisa Petersson kommer att vara enhetschef för
Gläntan och personal kommer att lösas genom samverkan med Lunden och
hemtjänsten i norr.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Hemsida
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socialnamnden@borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 86

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/92-730 SN

Information; Tillfällig korttidsplats på Åkerbohemmet, Gläntan
Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO informerar att det idag är 10 till 12 personer som väntar på ett demensboende. Den tillfälliga lösningen av korttidsplatser startar upp 180917 och bemannas i första hand av befintlig personal.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-08-28

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Utvärdering av sommaren 2018
Äldreomsorgen
Semesterplaneringen var organiserad och förberedd i de flesta
verksamheterna. Flera av de vikarier vi anställt saknar utbildning och ibland
även körkort och en del har svårigheter att förstå språket. Trots detta har de
flesta verksamheterna fungerat väl. Alla medarbetare har fått ut sin
planerade semester. I norr och mellersta har vi haft ca 60 visstidare
föregående år var det ca 70. Antalet visstidare har inte ökat däremot har
många ett stort vårdbehov samt bor i en miljö som oftast inte är modern och
inte bostadsanpassad för hjälpmedel etc.
Det var tryck på korttidsboendet och behov av demensboende med en kö
på 11 personer i slutet av sommaren. Därmed tog socialnämnden ett beslut
att tillfälligt öppna ett korttidsboende på Åkerbohemmet, med planerad start
180917.
Det har gått bra inom äldreomsorgen trots värmen. Brukarna har nog klarat
det bättre än medarbetarna. AC-aggregat som gick att införskaffa köptes in
till Ekbacka och Strömgården. Framtida planering pågår där
fastighetsavdelningen har ett uppdrag att se över vilka åtgärder som
respektive fastighet kan tillämpa utifrån dess förutsättningar.
Verksamheterna har saknat teamträffar och APT som prioriteras bort under
sommaren. Inför nästa sommar föreslås kortare avstämningsmöten för att
följa upp verksamheten. Sammanfattningsvis har medarbetarna såväl
ordinarie som vikarie gjort ett mycket bra arbete under rådande
omständigheter.
Hälso-och sjukvårdsverksamheten
Inför semesterperioderna upprättades en prioriteringslista av ansvarig
enhetschef tillsammans med MAS. Chefer samt MAS med ssk-legitimation
ingick i ordinarie arbetet för att täcka behoven i verksamheterna. Färre
vikarier än tidigare år anställdes, på grund av få ansökningar, enheten hade
otur även med sjukdom och avhopp hos vikarier.
Många svårt sjuka och palliativa patienter som har bott i ytterkanterna av
områdena vilket resulterat i långa tidskrävande resor. Högt tryck från
landstinget med snabba utskrivningar och från hälsocentralen.
Inför sommaren rekryterades en semestervikare inom rehabenheten,
arbetsterapeut på 80%. Syftet med vikarie var att dels täcka eventuell
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oplanerad frånvaro och dels att ha bemanning för patienters hemgång enligt
den nya utskrivningslagen med snabbare vårdförlopp.
Inför sommaren förtydligades vad som gäller för lån av visstidernas
hjälpmedel. D.v.s. större hjälpmedel såsom säng hänvisades till KHS
(Kalmar läns hjälpmedelscentral) samt att mindre hjälpmedel såsom rullator,
ska man som patient själv ta med sig. Ett förslag kan vara att
administratören för beställningen använder checklista gällande hjälpmedel
samt inkontinenshjälpmedel. Rehabenheten har klarat av sitt uppdrag enligt
den prioriteringsordning som finns men bemanningen halveras under
semesterperioden och det innebär begränsad tillgänglighet och hårdare
prioriteringar.
Sammanfattningsvis har medarbetarna såväl ordinarie som vikarie
gjort ett mycket bra arbete under rådande omständigheter.
Verksamheterna har saknat teamträffar som prioriteras bort under
sommaren. Inför nästa sommar föreslås kortare avstämningsmöten för att
följa upp verksamheten.
Bemanningsenheten
Samtliga medarbetare i poolen har varit utbokade till olika enheter
under sommaren vilket gör det svårt att lösa korttidsfrånvaron som
uppstår på enheterna. Sammanfattningsvis har medarbetarna gjort
ett mycket bra arbete under rådande omständigheter.

OFN
Överlag har de flesta enheterna haft en stabil och ändamålsenlig
semesterplanering. Vissa enheter har haft svårare att rekrytera vikarier och
där har bemanningsenheten omfördelat ordinarie medarbetare i poolen.
Enheterna har även hjälpts åt över gränserna för att täcka
bemanningsbehovet, då det har funnits lediga boendeplatser inom
gruppbostäder.
Daglig verksamhet har endast haft öppet för ett fåtal brukare som haft
specifikt önskemål om mindre semester än fyra veckor. En del övriga
brukare har inte upplevt det optimalt att ha fyra veckors semester, utan har
velat gå till arbetet, när dagligverksamhets ordinarie verksamhet varit
stängd. En översyn pågår inför nästakommande semesterperiod för att se
över möjligheten att möta fler önskemål om sysselsättning under
sommaren.
Många medarbetare upplever att arbetskläderna inte är bra vid den höga
värme som varit.
Några enheter har fått möjlighet att under sommaren få arbetskläderna i
form av långbyxor och pikétröja utbytta till klänning och tights, vilket
underlättat betydligt.
Fläktar har funnits och/eller införskaffats till samtliga enheter. Alla
enheterna har blivit tillsagda att köpa glass till både personal och
brukare.
Sammanfattningsvis har medarbetarna såväl ordinarie som vikarie
gjort ett mycket bra arbete under rådande omständigheter.

Borgholms kommun
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Administration
Det var möten på telefontiden samt att tillgängligheten på
telefonerna var begränsad, vilket ledde till frustration hos brukare
och de i receptionen. Vissa handläggare har arbetat hemifrån under
semesterperioderna. Sammanfattningsvis har medarbetarna gjort
ett mycket bra arbete under rådande omständigheter.
IFO
Vuxen och försörjningsstöd var belastade under sommaren och
antalet ärenden i försörjningsstöd gick inte ner nämnvärt. Vidare var
det många inom missbruk som krävde större insatser av
handläggare samt ett LVM under sommarperioden. Därutöver har
boendefrågorna varit stora inom vuxen och försörjningsstöd särskilt
då flera sociala kontrakt skulle avslutas på en adress och andra
lösningar behövde hittas. Boendesituationen i Borgholm gör att
vuxen och försörjningsstöd har belastning av akuta
boendelösningar. Ett flertal skyddsärenden har varit under
sommaren. Långsiktiga lösningarna för boendesituationen är en
övergripande samhällsfråga med planering och förberedelser för
bostäder som är tillgängliga för flera målgrupper.
Barn och Familj har varit belastat utifrån att det skedde olika händelser i
diverse ärenden. En faktor som har betydelse var semesterplanering, under
vissa veckor var det få antal medarbetare i tjänst vilket gjorde att de som var
i tjänst hade svårt att hinna med och säkerställa god kvalitet i vård och
omsorg. Verksamheten behöver se över semesterplaneringen inför nästa
sommar och lägga upp plan för att uppnå större stabilitet i gruppen. När
verksamheten dessutom ska ha fler hemmaplanslösningar som är av
svårare karaktär kräver även det att sommaren planeras med vetskap om
att det kan hända saker och att verksamhetens insatser under sommaren
inte står still. Sammanfattningsvis har medarbetarna gjort ett mycket bra
arbete under rådande omständigheter.
Stödboende och öppenvårdsinsatser
Trots varm sommar har verksamheten fungerat bra. Enheten hade
inför sommaren bra med sommarvikarier, men då verksamheten
har haft många uppdrag har det i vissa lägen fattats vikarier och det
har varit svårt att tillsätta vid korttidsfrånvaro. Sammanfattningsvis
har medarbetarna såväl ordinarie som vikarie gjort ett mycket bra
arbete under rådande omständigheter.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 13

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/22-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – alkoholutskänkningstillstånd till
samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta söka alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

23 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 87

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/26-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Alkoholutskänkningstillstånd till samtliga
matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att låta söka alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboenden.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 21

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/30-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – snaps vid speciella tillfällen
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att vid speciella tillfällen som till exempel midsommar och jul ska serveras
kyld snaps till de boende vid våra äldreboende som så önskar.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

26 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 88

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/25-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Snaps vid speciella tillfällen
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att vid speciella tillfällen som till exempel midsommar och jul ska serveras
kyld snaps till de boende vid våra äldreboende som så önskar.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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28 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 20

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/29-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – återuppta Klockargårdsverksamhet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- - likadant eller nästintill – låta återuppta Klockargårdsverksamheten som
den utvecklats och bedrivits i Löt.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

29 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 89

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/24-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Återuppta Klockargårdsverksamheten
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- likadant eller nästintill – låta återuppta Klockargårdsverksamheten som
den utvecklats och bedrivits i Löt.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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31 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 19

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/28-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – husdjur inom äldreomsorgen
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att kommunens äldreboende på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur
av olika slag inom sin verksamhet.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

32 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 90

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/23-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Husdjur inom äldreomsorgen
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att kommunens äldreboende på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur
av olika slag inom sin verksamhet.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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34 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 17

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/26-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – veckoutflykt för boende på kommunens äldreboende
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboende allt efter önskan
ska ha rätt till minst en längre ledsagad utevistelse eller utflykt per vecka
(till exempel för besök i butiker, på konditori, hos vänner, nära och kära eller deltagande i kulturaktiviteter) som kan sträcka sig över flera timmar.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

35 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 91

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/21-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Veckoutflykt för boende på kommunens
äldreboenden
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboende allt efter önskan
ska ha rätt till minst en längre ledsagad utevistelse eller utflykt per vecka
(till exempel för besök i butiker, på konditori, hos vänner, nära och kära eller
deltagande i kulturaktiviteter) som kan sträcka sig över flera timmar.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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37 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 16

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/25-109 KS

ANMÄLAN: Motion (Per Lublin nÖP) – daglig utevistelse för boende på
kommunens äldreboende
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboenden allt efter önskan
ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

38 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 92

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/20-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – daglig utevistelse för boende på kommunens
äldreboende.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att slå fast att alla boende på kommunens äldreboenden allt efter önskan
ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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40 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 14

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/23-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – omvandla matsalarna på äldreboende till måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestaruranger, där även besökare till de boende (mot betalning) ska kunna
äta och dricka och delta i måltiden.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

41 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 93

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/19-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Omvandla matsalarna på äldreboenden till
måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltids
restaruranger, där även besökare till de boende (mot betalning) ska kunna
äta och dricka och delta i måltiden.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 18

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/27-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – vårdhundar inom äldreomsorgen
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att anställa personalägda vårdhundar att arbeta tillsammans med sina
ägare på lämpligt sätt inom äldreomsorgen.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

44 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 94

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/22-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Vårdhundar inom äldreomsorgen
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att anställa personalägda vårdhundar att arbeta tillsammans med sina
ägare på lämpligt sätt inom äldreomsorgen.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

45

46 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 10

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/19-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med menyer, på vilka det alltid ska finnas minst två rätter att
välja mellan vid varje huvudmål, samt ett salladsbord värt namnet.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

47 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 95

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/16-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsre
stauranger med menyer, på vilka det alltid ska finnas minst två rätter att
välja mellan vid varje huvudmål, samt ett salladsbord värt namnet.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

48

49 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 11

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/20-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – ersätt ett kvällsmål/månad vid
äldreboenden med ”fullmäktigesmörgåsar”
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- slå fast att samma kvällsmål – och lika färskt tillrett – som det som kommunfullmäktige trakteras med i samband med sina möten, ska under påföljande månad erbjudas som kvällsmål istället för gröt vid minst en vardagskväll efter varje kommunfullmäktigemöte.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

50 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 96

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/17-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Ersätt ett kvällsmål per månad vid äldreboenden med fullmäktigesmörgåsar.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- slå fast att samma kvällsmål – och lika färskt tillrett – som det som kom
munfullmäktige trakteras med i samband med sina möten, ska under påföl
jande månad erbjudas som kvällsmål istället för gröt vid minst en vardags
kväll efter varje kommunfullmäktigemöte.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

51

52 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 12

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-15

1-33

Dnr 2018/21-109 KS

ANMÄLAN; Motion (Per Lublin nÖP) – vin eller öl till de boende vid helger
och speciella tillfällen
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunfullmäktige beslutar
- att det vid helger och veckoslut samt specieilla tillfällen som till exempel
födelsedagar ska erbjudas valfritt ett glas vin eller öl - och alkoholfri variant - till de boende på kommunens äldreboenden som så önskar i samband med huvudmåltid.
- att det vid speciella tillfällen även ska kunna serveras mousserande vin för
att skåla med.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Presidiet föreslår att motionen lämnas till socialnämnden för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Utdragsbestyrkande

53 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 97

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/27-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Vin eller öl till de boende vid helger och speciella tillfällen.
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06:
- att det vid helger och veckoslut samt specieilla tillfällen som till exempel
födelsedagar ska erbjudas valfritt ett glas vin eller öl - och alkoholfri variant till de boende på kommunens äldreboenden som så önskar i samband med
huvudmåltid.
- att det vid speciella tillfällen även ska kunna serveras mousserande vin för
att skåla med.
- att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181012, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

54 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 157

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-08-20

154-176

Dnr 2018/91-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Gunilla Madegård) – krav på statistik och
publicering av vårdutredningars förslag
Gunilla Madegård, Oll Matts gata 28, 387 91 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2018-03-13 att statistik ska föras över vårdutredningars förslag och att förslagen ska publiceras.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att inte
delta.
Presidiet föreslår att förslaget lämnas till socialnämnden för ställningstagande
och beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till socialnämnden för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där medborgarförslaget
slutligt beslutas.
___________________________

Utdragsbestyrkande

55

56

57

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (1)

Datum

Beteckning

2018-08-31

2018/93 700-700

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Till

Medborgarförslag gällande statistik över vårdnadsutredningar och att
statistiken ska publiceras.
Förslag till beslut
Att avslå medborgarförslaget då upplysningar av efterfrågat slag kan härledas
till person då antalet vårdnadsutredningar inom socialförvaltningen inte uppgår
till ca 3 stycken per år.
Ärendebeskrivning
Inkommit medborgarförslag där medborgaren föreslår att statistik ska föras
över vårdnadsutredningars förslag och att förslagen ska publiceras.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inskickat av Gunilla Madegård
Offentlihets och sekretesslagen
Bedömning
Den personliga integriteten och skyddet för den enskildes förhållanden
riskeras att röjas då utredningarna är för få . Det är också svårt att på ett för
litet urval få en rättvisande statistik.
Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

Chefens namn.
Chefens titel.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Skickas till
Klicka här för att ange text.

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 90

Telefax

e-mail / www

Anna.HasselbomTrofast@borgholm.se
http://www.borgholm.se

58 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 98

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-12

83-99

Dnr 2018/93-700 SN

Anmälan; Medborgarförslag (Gunilla Madegård) – krav på statistik över
vårdnadsutredningar och att statistiken ska publiceras.
Gunilla Madegård, Oll Matts gata 28, 387 91 Borgholm, föreslår i medborgarförslag som inkommit 2018-03-13, till kommunfullmäktige, att statistik ska föras över vårdutredningars förslag och att förslagen ska publiceras.
Kommunfullmäktige beslutade 180820, att lämna medborgarförslaget till socialnämnden för ställningstagande och beslut.
Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde men har valt att inte
delta.
Förslag till beslut
Att avslå medborgarförslaget då upplysningar av efterfrågat slag kan härledas
till person då antalet vårdnadsutredningar inom socialförvaltningen inte uppgår
till ca 3 stycken per år.
Ärendebeskrivning
Inkommit medborgarförslag där medborgaren föreslår att statistik ska föras
över vårdnadsutredningars förslag och att förslagen ska publiceras.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inskickat av Gunilla Madegård
Offentlighets- och sekretesslagen
Bedömning
Den personliga integriteten och skyddet för den enskildes förhållanden riskeras att röjas då utredningarna är för få . Det är också svårt att på ett för litet urval få en rättvisande statistik.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avslå medborgarförslaget då upplysningar av efterfrågat slag kan härledas till person då antalet vårdnadsutredningar inom socialförvaltningen inte uppgår till fler än 3 stycken per år.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

