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§ 107

Dnr 2018/99-700 SN

Information; Laglighetsprövning av KF:s beslut gällande beslut om ny
ordförande för socialnämnden.
Inkommit beslut från Förvaltningsrätten, 180914, mål nr: 2636-18 där förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver kommunfullmäktiges beslut
den 21 maj 2018, § 127 diarienr 2014/220-116 KS, ny ordförande till socialnämnden.
Beslut
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Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 108

Dnr 2018/99-700 SN

Fastställande av socialnämndens beslut under perioden 180521–
180829.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

fastställa tidigare tagna beslut av socialnämnden, protokoll 180530,
§§ 60-71, protokoll 180627, §§ 72-89, protokoll 180709, §§ 90-91 och
protokoll 180829, §§ 92-106.

_____________________________

§ 109

Dnr 2018/12-700 SN

Information från socialchef
- Film om hemsjukhuset visas och information ges om Borgholms kommuns
framgångsrika arbete med hemsjukhuset.
- Individ och familjeomsorgen visar i senaste mätningen med riket att de har
en nettoavvikelse på 19 mkr.
- En avvikelse har inkommit gällande Soldalen, bemötande av brukare. Avvikelsen är utredd kommer fram till att händelsen inte kan härledas till Soldalen.
_____________________________

§ 110

Dnr 2018/13-792 SN

Tertial 2 2018
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att 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
Justerandes sign
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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 slutenvården (Landstinget)
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:
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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,
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dock kommer verksamheten inte kunna hämta in hela underskottet. Hemtjänstens verksamheter arbetar aktivt med att omfördela resurserna efter behoven, något som tagit längre 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.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

12 264

13 228

-964

-515

952

1 804

-852

-1 000

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenheten

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

Ensamkommande 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

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna tertialbokslut 2, 2018 som visar -13,9 mkr och årsprognosen som visar -19,3 mkr och lägga till handlingarna.

att

uppdra till socialnämndens ordförande och ledningsgruppen för socialförvaltningen att ta fram ett förslag som skapar balans mellan socialnämndens ekonomiska förutsättningar och den verksamhet som ska
bedrivas.

_____________________________
§ 111

Dnr 2018/13-792 SN

Socialnämndens ekonomiska situation
Inkommit skrivelse från kommunens revisorer genom Anders Marell och Jan
Engelholm. Skrivelsen ställer krav på socialnämnden att redovisa åtgärder
kopplat till beräkningar med ekonomisk effekt.
En åtgärdsplan för hur socialnämndens ekonomiska situation ska hanteras
ska redovisas till revisorerna senast 181130.
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 112

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.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

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

_____________________________

§ 113

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
Socialnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________
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Dnr 2018/97-700 SN

Information; 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.
Inför sommaren rekryterades en semestervikare inom rehabenheten, arbetsterapeut på 80 %. Syftet med vikarie var att dels täcka eventuell 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 beställJusterandes sign
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ningen 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.
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.
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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.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 115

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.
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 116

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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 117

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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________
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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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 119

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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 120

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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

13 (16)

SOCIALNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-26

107-126

Beslut
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 121

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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 122

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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________
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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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 124

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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________
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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
Socialnämnden beslutar
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO att till socialnämndens arbetsutskott 181010, redovisa ett förslag till svar på motionen.

_____________________________

§ 126

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.
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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.
Beslut
Socialnämnden beslutar
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.

_____________________________
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