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Information från socialchef
- Anna Hasselbom Trofast och Åke Åkesson från Hälsocentralen har varit i
Oskarshamn och föreläst om Hemsjukhuset.
- Borgholms kommun kommer medverka i en forskningsstudie som utförs av
Linneuniversitetet. De kommer att forska om hur privata konsulter har påverkat barnavårdsutredningarna. Forskningen kommer att redovisas 2021.
- Rekrytering pågår av verksamhetschefer för OFN och IFO. Parallellt rekryteras även enhetschefer för OFN och IFO.
- Fackförbundet kommunal har sagt upp avtalet för Time Care. Det innebär
att det är kollektivavtalet AB som gäller.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________
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1 Sammanställning
För november är avvikelsen -12,1 mkr mot budget. I budgetavvikelsen ingår KF-beslut §
186 budgetäskning om 12,0 mkr. Budgetökningen redovisas under centralt, vilket framgår
av tabellen under rubrik 4.1. Större delen av underskottet härleds till individ- och
familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.





Över hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och
familjeomsorgen. Underskott består av konsultkostnader, kostnader för
placeringar samt försörjningsstöd.
Andledningen till omsorgen om funktionsnedsattas underskott är att inom
gruppbostäderna har mer personalresurser använts än budgeterat, delvis på grund
av att verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter förändrade behov under
året. Två tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett
avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i budget.
Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen och Hälso- och
sjukvården. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet
skapar underskott.

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare
åtgärder vidtas är prognosen för 2018 -12,2 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader
som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för försörjningsstöd samt högre
kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorgen.

2 Analys av verksamheten
2.1 Centralt





Rutiner inom administrationen som är kopplade till receptionen har setts över. Vi
har nu ett enhetligt arbetssätt gällande bemötande och lösningar.
Arbetsuppgifterna omfördelas då administrationen återgår till budgeterat antal
tjänster under 2019.
Återhållsamhet gäller fortfarande för inköp av kontorsmaterial då det vid flytten
konstaterades att det finns stora lager.
MHFA (Mental Health First Aid) utbildning har genomförts och syftar till att öka
kunskapsnivån om bl.a. symptom vid psykisk ohälsa. Målsättningen är att det så
småningom ska finnas Förstahjälpare överallt i samhället – på samma sätt som
det finns hjärt- och lungräddare.

2.2 Äldreomsorg
Hälso- och sjukvård


Schemaplaneringen har varit i fokus då verksamheten önskar en stabilare
bemanning över veckan. Hemsjukhusets undersköterskor har påbörjat utbildning
med Hälsocentralens sjuksköterskor. Målet är att öka kompetensen för att kunna
få utföra delegerade arbetsuppgifter.

Särskilt boende


Utvecklingsarbetet med ökad aktivering fortskrider. Exempel på aktiveringar
under november är stående aktiviteter som erbjuds varje dag. Besök på Kalmar
läns museum. En tidsresa gjordes från mitten av 1800-talet då många svenskar
emigrerade till Amerika, brukarna som medverkade fick berätta om sina
erfarenheter. Oljemålning samt sociala aktiviteter visas genom fotografier på en
aktivitetsvägg i boendet.
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Flera verksamheter har haft planeringsdagar med syfte att diskutera
verksamhetens värderingar, värdegrunden, bemötande och hur vi kommunicerar
med varandra.

Ordinärt boende






Norr: Friskvårdsprojekt pågår och i det ingår föreläsningar på APT av "Calles
hälsa", friskvårdsansvarig, film av Anders Hansen, hälsoscreening. Enheterna har
morgongympa så gott som varje morgon. Syftet med föreläsningarna i projektet
är att lägga en kunskapsgrund hur vi påverkar vår hjärna och fysik om tid ägnas
åt någon fysisk aktivitet samt vad som sker om detta inte sker. Enhetschefer har
även börjat titta över om det finns intresse att skapa en gymnastikgrupp för våra
äldre med hemtjänstinsatser.
Mellersta: Verksamheten har haft många visstidare med många insatser men nu
har dessa avslutats och fakturering har skett till hemkommunerna. Det har
stundtals varit hög arbetsbelastning men verksamheten har mycket bra och
duktiga medarbetare som klarat uppdragen bra.
Centrum: Rekrytering av undersköterskor är svår då det ofta saknas
kvalificerade sökande. Justering av beviljad tid fortsätter så den anpassas till
verklighetens behov.

2.3 Omsorg om funktionsnedsatta












Arbete med resursfördelningssystem fortskrider. En beräkningsmodell har
arbetats fram.
Två personer har beviljats bostad med särskild service enligt Sol vilket inte
kunnat verkställas då Socialförvaltningen i nuläget saknar denna insatsform på
hemmaplan.
Hyresavtal för gruppbostad Februarivägen är uppsagt, sista tillträdesdag 190630.
Anledningen till uppsägningen är främst dyra lokalkostnader, ej ändamålsenliga
lokaler och mycket bristande underhåll från fastighetsägaren. Två brukare har
flyttat till annan gruppbostad och två brukare bor än så länge kvar på
Februarivägen. Viss personal från Februarivägen har bytt placering för att
övertalighet inte ska förekomma.
Daglig verksamhet på Äpplerum har flyttat från sina lokaler i Räpplinge. Numera
utgår gruppen från Februarivägens lokaler och därefter samlokaliseras denna
grupp med övriga grupper i Borgholm. Flytt pågår även av daglig verksamhets
grupp som utgått från Skördefestvillan. Denna grupp samlokaliseras redan i
december med Cikorian.
Utvecklingsarbete pågår i Boendestödet som syftar till att på ett smidigt sätt
kunna mäta resurser som krävs för att utföra insatserna samt för att få ett
smidigare och överblickbart planeringsverktyg.
Resurspass har införts på flera enheter där personalresurserna är mer omfattande
än verksamhetens behov.
Planering för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka fortskrider och
Klinta korttid är i stort behov av nya lokaler då antalet biståndsbeslut för korttid
har ökat. Kommunstyrelsen har fattat beslut om budget för investering av
fastigheterna både på Ekbacka och i Runsten.
Personligt utformat stöd avslutas i december -18.

2.4 Individ- och familjeomsorg



En konsult anlitades för ett specifikt ärende och avslutades i oktober.
Fortsatt utveckling och implementering av nytt arbetssätt där ett team
"Resursrådet", inventera hur individens behov skulle kunna tillgodoses på
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hemmaplan.
Fortsätta utveckling med hemmaplansinsatser från Stöd och insatsenheten.
Beslut gällande ny organisation har fattats och processen för att få igång den nya
organisationen är påbörjad, det handlar om ett nytt sätt att arbeta och fördela
resurser. Att korta processer och att få ut mer effekter av insatser.
Enhetschef och medarbetare har aktivt arbetat för att öka kostnadsmedvetenhet i
organisationen och även ställa större krav på de externa leverantörer som anlitas.
En placering enligt LVU, lagen om vård av unga togs 3 december. Öppenvård på
hemmaplan har prövats i olika former.
En placering inom missbruk enligt LVM, lagen om vård av missbrukare, som
sträcker sig till 14 dec 2018 har under oktober månad förflyttats till en friare form
av behandling och därmed också sänkt kostnaden för placeringen. Plan för
fortsatt öppenvårdsbehandling finns vid hemkomst.
Ett LVM beslutades i november och placeras from 1 december.
6 av 8 som varit på behandling för missbruk under senaste året har idag inte
återfallit i missbruk.

2.5 Stöd och insatser






Verksamhetsförändring är även gjord för att rikta stödboendet mot en större
målgrupp än enbart ensamkommande.
Avslag inkom nyligen från Migrationsverket gällande en placering för
ensamkommande sedan 1 mars 2018.
17 ungdomar på Stödboendet, var av 11 bor inne på boendet.
Familjeåterföreningar på gång. Troligen kan verksamheten inrymmas på ett plan i
slutet av januari. Planen är att Stödboendeformen åldrarna 16-21 fortsätter på
plan 1 och plan 2 kan användas liknande som Muraregatan dock utan kök på
rummen.
Ett nytt ärende är på gång in där annan kommun köper tjänst från Borgholm.

3 Personaluppföljning
Antalet fyllnads- och övertidstimmar har minskat jämfört med föregående år.
Kostnad för fyllnad- och övertid 2018: 4 054 tkr.
Kostnad för fyllnad- och övertid 2017: 5 720 tkr.
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Antalet årsarbetare är högre jämfört med samma period 2017.
Antal årsarbetare oktober 2017: 561
Antal årsarbetare oktober 2018: 594

Sjukfrånvaron har varit högre under perioden april till juli jämfört med 2017. I oktober är
sjukfrånvaron lägre, 1,12 % jämfört med föregående år.
Sjukfrånvaro oktober 2017: 8,41 %
Sjukfrånvaro oktober 2018: 7,29 %

4 Ekonomiuppföljning
Efter november är budgetavvikelsen -12,1 mkr (se tabell under rubrik 4.1). Större delen
av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om
funktionsnedsatta.
I budgetavvikelsen för september månad ingår KF-beslut § 186 om budgetäskning
12,0 mkr. Budgetökningen redovisas under centralt, vilket framgår av tabellen under
rubrik 4.1.
Det som ligger till grund för individ- och familjeomsorgens underskott är främst
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familjehemsplaceringar. Antalet placeringar har minskat (se diagram nedan) till följd av
att verksamheten har kunnat erbjuda vård på hemmaplan samt att några har avslutats helt.
Tidigare inhyrda konsulter som arbetat som socialsekreterare påverkar avvikelsen
negativt med 2,2 mkr.

Underskottet på försörjningsstöd härleds dels till att fler nyanlända går ur etableringen
utan att komma ut i sysselsättning, större antal stora familjer samt en ökning av individer
med psykisk ohälsa. För oktober månad har utbetalningarna av försörjningsstöd varit
lägre än tidigare, trots detta så visar prognosen på att kostnaden kommer vara fortsatt hög
jämfört med budget.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta övergick under hösten 2017 ett assistansärende från
Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning saknas för detta och beräknat
underskott för 2018 kommer att vara cirka 1,0 mkr. Boendestödet har utökat öppettiderna
främst på kväll och helg. Budget har täckt en del av utökningen men behovet har varit
högre. Inom gruppbostäder har bemanningskravet sänkts för perioden. Omfördelningen
av personal har tagit längre tid än beräknat, vilket gör att personalkostnaderna ökat
jämfört med budget. Förflyttning av två brukare har inneburit högre personalkostnader då
personal följt med brukare till ny enhet för trygg överlämning samt introduktion för
personalen. Kostnaderna för detta har blivit högre än förväntat.
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En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar budgettäckning, beräknat
underskott för 2018 är 1,2 mkr.
Ordinärt boende uppvisar underskott för perioden. Inom hemtjänsten har beviljade antal
timmar varit högre än budgeterat antal timmar vilket ger ökade kostnader. Den höga
sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön och fyllnad- och övertid. Under november har
behovet av hemtjänst minskat jämfört med oktober men är högre än budgeterad nivå.
Produktiviteten har ökat något i några områden vilket betyder att verksamheten blivit
något mer effektiv.

Vikariepoolen uppvisar underskott. Då verksamhetens inriktning förändrats under året
behövs budget för semesterlön. Sjukdom skapar också underskott då dessa personer inte
kan bokas ut på enheterna.

Inom särskilt boende har grundbemanningen varit högre än vad som budgeterats i början
på året. Verksamheterna försöker nu att kompensera det så att bemanningsnyckeln ska
vara på budgeterad nivå vid ingången på 2019. Diagrammet visar hur många tjänster per
boendeplats som funnits under perioden jämfört med budgeterad nivå, i genomsnitt.
Åtgärder har vidtagits på ett par av boendena för att sänka bemanningskravet, vilket gett
effekt. Underskottet i verksamheten beror dels på den fortsatt höga sjukfrånvaron vilken
skapar kostnader för över- och fyllnadstid men även den tillfälliga verksamheten Gläntan
påverkar avvikelsen negativt då mer resurser har nyttjats än vad det finns budgettäckning
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för. Bemanningsnyckeln för Gläntan ingår inte i diagrammet ovan.
Centralt belastas av installationskostnader samt kostnader för inköp av möbler och ITutrustning till Höken. Kostnaden för kläder inom verksamheterna ligger något över
budget men väntas stabiliseras över året. Kostnader för timanställning som till viss del
kan härledas till lokalflytten påverkar också avvikelsen negativt.
Hälso- och sjukvård uppvisar underskott främst på grund av kostnader för hjälpmedel.
Enligt diagrammet nedan har kostnaderna ökat jämfört med föregående period vilket
delvis beror på en översyn av hjälpmedel samt att fler tjänster köps in från Kommunal
hjälpmedelssamverkan i Kalmar län.

Verksamheten för stöd och insatser uppvisar överskott. Dock har överskottet minskat
jämfört med tidigare månad dels på grund av avslag från Migrationsverket men till största
del på grund av att antalet hemmaplansinsatser ökat. Intern debitering mellan stöd och
insatser och individ och familjeomsorg är ännu inte klar för månaden.
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4.1 Tabell: redovisning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

28 800

17 805

10 994

11 443

1 302

2 034

-733

-743

Total
70

Centralt

71

Bemanningsen
heten

72

Hälso- och
sjukvård

21 705

23 663

-1 958

-2 255

73

Särskilt boende

71 378

73 522

-2 144

-2 334

74

Hemtjänst o
sociala verks.

67 202

69 374

-2 172

-1 782

75

Omsorgen om
funktionsneds.

58 641

65 521

-6 880

-7 275

76

Individ- och
familjeomsorg

26 020

36 839

-10 819

-11 285

78

Boende och
insatser

56

-1 586

1 641

2 037

79

Projekt

0

0

0

0

275 103

287 173

-12 070

-12 193

Summa

5 Åtgärder
Total effektivisering socialförvaltningen: 23,3 mkr
Övergripande socialförvaltningen





1 tjänst administrationen 0,4 mkr
Se över inköpsorganisationen och e-handel 0,2 mkr
Oregistrerad frånvaro 0,1 mkr
Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1,0 mkr

Effektivisering: 1,7 mkr
Hälso- och sjukvården





Rehab ej sommarvikarie 100 000 kr 0,1 mkr
Sjuksköterskor inför flexklocka 250 000 kr 0,3 mkr
Verksamhetschef, ekonom och rehab-chef kommer i januari besöka KHS
(Kommunal Hjälpmedels Samverkan)
Fasta scheman i Time Care startas senast februari 2019 med syfte att skapa lugn i
arbetsgruppen samt att kunna planera frånvaro/ semester i schemat och ej bruka
vikarier

Effektivisering: 0,4 mkr
Särskilt boende





Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel 1,7 mkr
Anpassa resurser efter behov, bemanningsnyckeln påverkas dock negativt av att
beställning av vikarie/pool då dessa behöver beställas längre tid än enhetens
behov erhåller
Pågående arbete med hälsofrämjande verktyg/insatser, för arbetsgruppen samt
extra personal utifrån behov och samtal
Närvarande ledarskap för att påverka gott bemötande/arbetsmiljö för kollegor,
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anhöriga och medarbetare, dagligen
Effektivisering: 1,7 mkr
Ordinärt boende






Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet) 2,0 mkr
Ökade intäkter för omsorgsavgifter 1,0 mkr
Arbetet fortsätter med att göra verksamhetsanpassade scheman och dagsturer så
att bemanningen i så hög grad som möjligt speglar behovet av arbetade timmar
Se över anställningsformer för personal som gått på vikariat en lång tid, i syfte att
förbättra deras arbetsmiljö, trivsel och trygghet
Arbeta vidare med gemensamma mål, tillit i gruppen, arbetsmiljö och anställdas
frisknärvaro

Effektivisering: 3,0 mkr
Omsorgen om funktionsnedsatta












Uppsägning av avtal med Äpplerum 0,2 mkr
Samlokalisera Daglig verksamhet 0,2 mkr
Uppsägning av hyresavtal på Cikorian 0,2 mkr
Flytta Klinta korttid till nya lokaler 0,2 mkr
Hemtagning/avslut extern placering 190630 1,6 mkr
Fördela resurser efter behov 3,8 mkr
Uppsägning av tidningsprenumerationer 0,1 mkr
Effektivisering av boendestödets planering av insatser
Timanställda tillhör bemmaningsenheten from 1 jan men syfte att minska
kostnader för fyllnads och övertidsersättning samt frigöra tid för enhetschefer för
att möjliggöra närvarande ledarskap
Fortsatt regelbundna möten mellan enhetschef, verksamhetschef och controller
Fortsatt arbete med att utveckla resursfördelningsmodell för gruppbostäder

Effektivisering: 6,1 mkr
Individ- och familjeomsorgen









4 tjänster Individ- och familjeomsorgen 3,3 mkr
Uppsägning av avtal Markgatan 0,3 mkr
Tomhyror Markgatan och Äpplerum 0,1 mkr
Uppstartande av återbruk för att minska försörjningsstöd 3,6 mkr
Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd 0,7 mkr
Översyn externa placeringskostnader 1,8 mkr
Översyn av egna familjehem 0,5 mkr
Avsluta sociala kontrakt 0,1 mkr

Effektivisering: 10,4 mkr
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Budgetuppföljning november 2018
My Nilsson, ekonom informerar att för november är avvikelsen -12,1 mkr mot
budget. I budgetavvikelsen ingår KF-beslut § 186 budgetäskning om 12,0
mkr. Budgetökningen redovisas under centralt, vilket framgår av tabellen under rubrik 4.1. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.
• Över hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen. Underskott består av konsultkostnader, kostnader för placeringar
samt försörjningsstöd.
• Andledningen till omsorgen om funktionsnedsattas underskott är att inom
gruppbostäderna har mer personalresurser använts än budgeterat, delvis på
grund av att verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter förändrade
behov under året. Två tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i
budget.
• Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats
efter behovet skapar underskott.
Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare åtgärder vidtas är prognosen för 2018 -12,2 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för
försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorgen.
Total effektivisering socialförvaltningen: 23,3 mkr
Övergripande socialförvaltningen
• 1 tjänst administrationen 0,4 mkr
• Se över inköpsorganisationen och e-handel 0,2 mkr
• Oregistrerad frånvaro 0,1 mkr
• Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1,0 mkr
Effektivisering: 1,7 mkr
Hälso- och sjukvården
• Rehab ej sommarvikarie 100 000 kr 0,1 mkr
• Sjuksköterskor inför flexklocka 250 000 kr 0,3 mkr
• Verksamhetschef, ekonom och rehab-chef kommer i januari besöka KHS
(Kommunal Hjälpmedels Samverkan)
• Fasta scheman i Time Care startas senast februari 2019 med syfte att skapa lugn i arbetsgruppen samt att kunna planera frånvaro/ semester i schemat
och ej bruka vikarier

Utdragsbestyrkande
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Effektivisering: 0,4 mkr
Särskilt boende
• Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel 1,7 mkr
• Anpassa resurser efter behov, bemanningsnyckeln påverkas dock negativt
av att beställning av vikarie/pool då dessa behöver beställas längre tid än enhetens behov erhåller
• Pågående arbete med hälsofrämjande verktyg/insatser, för arbetsgruppen
samt extra personal utifrån behov och samtal
• Närvarande ledarskap för att påverka gott bemötande/arbetsmiljö för kollegor, anhöriga och medarbetare, dagligen
Effektivisering: 1,7 mkr
Ordinärt boende
• Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet) 2,0 mkr
• Ökade intäkter för omsorgsavgifter 1,0 mkr
• Arbetet fortsätter med att göra verksamhetsanpassade scheman och dagsturer så att bemanningen i så hög grad som möjligt speglar behovet av arbetade timmar
• Se över anställningsformer för personal som gått på vikariat en lång tid, i
syfte att förbättra deras arbetsmiljö, trivsel och trygghet
• Arbeta vidare med gemensamma mål, tillit i gruppen, arbetsmiljö och anställdas frisknärvaro
Effektivisering: 3,0 mkr
Omsorgen om funktionsnedsatta
• Uppsägning av avtal med Äpplerum 0,2 mkr
• Samlokalisera Daglig verksamhet 0,2 mkr
• Uppsägning av hyresavtal på Cikorian 0,2 mkr
• Flytta Klinta korttid till nya lokaler 0,2 mkr
• Hemtagning/avslut extern placering 190630 1,6 mkr*
• Fördela resurser efter behov 3,8 mkr
• Uppsägning av tidningsprenumerationer 0,1 mkr
• Effektivisering av boendestödets planering av insatser
• Timanställda tillhör bemmaningsenheten from 1 jan men syfte att minska
kostnader för fyllnads och övertidsersättning samt frigöra tid för enhetschefer
för att möjliggöra närvarande ledarskap
• Fortsatt regelbundna möten mellan enhetschef, verksamhetschef och controller
• Fortsatt arbete med att utveckla resursfördelningsmodell för gruppbostäder
Effektivisering: 6,1 mkr
Individ- och familjeomsorgen
• 4 tjänster Individ- och familjeomsorgen 3,3 mkr
• Uppsägning av avtal Markgatan 0,3 mkr
• Tomhyror Markgatan och Äpplerum 0,1 mkr
Utdragsbestyrkande
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• Uppstartande av återbruk för att minska försörjningsstöd 3,6 mkr
• Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd 0,7 mkr
• Översyn externa placeringskostnader 1,8 mkr
• Översyn av egna familjehem 0,5 mkr
• Avsluta sociala kontrakt 0,1 mkr
Effektivisering: 10,4 mkr
Fördjupad uppföljning av försörjningsstöd november 2018.
Försörjningsstöd går med underskott om -2,3 mkr för perioden jan-nov.
Anledningen är bla:
• Flera stora begravningskostnader under november månad, 44,5 tkr
• Extra julpeng till barnfamiljer som har varit minst 3 mån i försörjningsstöd,
ca 15 tkr utbetalade i november inför december månaden
• Pensionärer med t.ex. tandvårdskostnader
• större familjer
• fler med fullt försörjningsstöd där annan inkomst saknas eller är låg
• Avsluta ett hyreskontrakt med fastighetsägare tar mycket arbetstid för personal
• Fortsatt inkommande av nya ärenden som går ur etableringen
• Kostnader för renoveringar, saneringar och tomhyror av hyreslägenheter för
de som lämnat sociala kontrakt.
Åtgärder
• Kostnadsmedvetna handläggare som tar del av statistik och analys av verksamheten
• Uppdaterat hemsidan så mer svar finns att tillgå kring försörjningsstöd vilket
kommer ge färre ansökningar där de ej är berättigade bistånd.
• Mål utformas för att jobba aktivt med att få personer ut på arbetsmarknaden
mer effektivt.
• Riktlinjer har reviderats gällande sociala kontrakt där målgruppen inte inkludera vuxna som inte har andra insatser, och inte har barn. Detta kommer göra att personal kan arbeta mer aktivt med rätt saker. Avsluta de sociala kontrakt som går.
• Ett mer aktivt samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen för att se över
hur Extratjänster/resursjobb kan komma igång mer effektiv.
• Två extratjänster kommer igång nu under november och ytterligare fem innan januari.
• Effektivisering av försörjningsstöd ska ses över. Detta genom att under
2019 införa e-tjänster vilket skulle frigöra resurser för att jobba mer aktivt
med insatser. Insatserna ska få individerna självförsörjande i snabbare takt.
• Arbetsmarkandsenheten bidrar med att de jobbar mer aktivt med de inom
etableringen med handlingsplaner för att få ut dem i arbete/studier innan etableringstiden är slut.
Budget
Total
Utdragsbestyrkande
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Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

28 800

17 805

10 994

11 443

70

Centralt

71

Bemanningsenheten

1 302

2 034

-733

-743

72

Hälso- och sjukvård

21 705

23 663

-1 958

-2 255

73

Särskilt boende

71 378

73 522

-2 144

-2 334

74

Hemtjänst o sociala verks.

67 202

69 374

-2 172

-1 782

75

Omsorgen om funktionsneds.

58 641

65 521

-6 880

-7 275

76

Individ- och familjeomsorg

26 020

36 839

-10 819

-11 285

78

Boende och insatser

56

-1 586

1 641

2 037

79

Projekt

0

0

0

0

275 103

287 173

-12 070

-12 193

Summa

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen för november 2018 som visar -12,0
mkr och årsprognosen som visar -12,1 mkr och lämna över den till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

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

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län
och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 2019
Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige antar Överenskommelse mellan Landstinget i
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla
from 1 mars 2019.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar
likalydande beslut
2. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och
angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta
fram och besluta om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande
område hälso- och sjukvård har med hjälp av utsedd arbetsgrupp från
landstinget och kommunerna i Kalmar län reviderat överenskommelsen
gällande Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård som börjar att gälla 1 januari 2018.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver
insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller
landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är
att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som
möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i
fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig
trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när
sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara
dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för
2019 är 0,8.
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Borgholms kommun

www.borgholm.se
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Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med
fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar,
utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.

Konsekvensanalys
- Hälso- sjukvårdsförvaltningen, primärvården och psykiatriförvaltningen
behöver ytterligare förbättra sina arbetssätt för att effektivisera sina
processer och sin samverkan med länets kommuner.
- Digitala lösningar måste fortsatt användas och utvecklas för att underlätta
kommunikationen samt möjliggöra en vård nära patienten.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Överenskommelse mellan Region och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Överenskommelsens parter














Region Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

Kommunerna kallas nedan gemensamt ”Kommunerna” och var för sig ”Kommunen”. Region
Kalmar län kallas ”Regionen”. Kommunerna och Regionen gemensamt kallas nedan
”Parterna”.

Inledning
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården och/eller Regionens öppna hälso- och sjukvård.
Den enskilde ska så snart som möjligt kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre
behövs d.v.s. den enskilde är utskrivningsklar.
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet leder till att den enskilde känner sig
trygg och delaktig. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning
i slutenvården undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det preventiva arbetet.
Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning
kan få vård och omsorg av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län
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Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Ansvaret för Regionens
öppna vård i hemmet belyses särskilt.
Denna överenskommelse avseende somatiska och psykiatriska sjukdomar träder i kraft 1/3
2019.

Syfte
Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv
vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp
årligen för att nå målet.

Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt
Regionens öppenvårdsmottagningar. I avtalet kallad den enskilde.

Parternas ansvar
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att den enskilde kan komma
hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. En utskrivningsplanering och/eller en
samordnad individuell plan (SIP) ska göras inför hemgång. Arbetet ska organiseras på ett
sådant sätt att samordnad individuell plan (SIP) utförs utifrån vad som är bäst för den
enskilde, företrädesvis i hemmet. Det är Regionens öppenvård som kallar till SIP. I särskilda
fall ska samtliga parter kunna kalla till en SIP under sjukhusvistelsen. Alla berörda parter har
ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.
Regionens ansvar
Slutenvård








Inskrivningsmeddelande skickas till kommun och berörda öppenvårdsenheter i
Regionen inom 24 timmar efter inskrivning i slutenvården. Inskrivningsmeddelandet
ska innehålla: beräknad utskrivningsdag, samtycke, preliminär diagnos, status samt
behov av eventuella fortsatta insatser.
Har skyldighet att medverka vid utskrivningsplanering/SIP.
Behandlande läkare bedömer att enskilde är utskrivningsklar.
Den enskilde får skriftlig information inför hemgång.
Nödvändig information för den enskildes fortsatta hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-,
omsorgs- och/eller sociala insatser har överförts till de enheter som har fått ett
inskrivningsmeddelande.
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Den enskilde ska få information och sin utskrivningsplan/SIP inför hemgång.
o Informationen ska innehålla
 Uppgift och information om aktuell vårdtid
 Tydlig läkemedelslista
o Utskrivningsplan/SIP ska innehålla
 Vem som är den enskildes fasta vårdkontakt i förkommande fall
 Ansvar för vård-, rehabiliterings- och omsorgsinsatser
 Tidpunkt för fortsatt planering
 Kontaktuppgifter
Säkerställ hälso-, sjukvårds-, rehabiliteringsinsatser utifrån utskrivningsplaneringen
/SIP.

Öppenvård






Informera om den enskildes pågående insatser.
Vid behov av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ska:
o fast vårdkontakt utses innan utskrivning från slutenvården
o kallelse skickas till utskrivningsplanering/SIP.
Kalla till SIP inom tre (3) dagar efter meddelande om utskrivningsklar, om SIP ska
göras efter utskrivning från slutenvården.
Säkerställ hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser utifrån
utskrivningsplaneringen/SIP.

Kommunens ansvar
 Informera om den enskildes pågående insatser.
 Har skyldighet att medverka vid utskrivningsplanering/SIP.
 Vid enbart social omsorg och/eller enbart kommunala rehabiliteringsinsatser ansvarar
Kommunen för kallelse och utskrivningsplaneringen.
 Säkerställ kommunala hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala
insatser utifrån utskrivningsplaneringen/SIP.
Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård
Vid överföring av den enskilde från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan bifogas ansökan till förvaltningsdomstolen
som beslutar. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) respektive lagen om
rättspsykiatrisk vård (1991:1129).




Chefsöverläkaren inom psykiatrin ansvarar för kallelse och genomförande av en
samordnad vårdplan.
Den enskilde behöver inte ge sitt samtycke.
Av den samordnande vårdplanen ska det framgå vilka behov den enskilde har av
insatser, vilka enheter vid Region, Kommun eller annan huvudman som svarar för
respektive insats.

Processen om samverkan vid utskrivning
Processen stödjs av Praktiska anvisningar – Samordning av den enskildes insatser mellan
slutenvård, öppenvård och kommun som beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan.
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Kalmar läns modell
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den
enskildes och de närståendes bästa.
En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och
bygger upp effektiva processer och rutiner.

Indikator
Uppföljning sker med genomsnittligt antal dagar per kommun inom somatisk och psykiatrisk
vård. Dygnsbryt sker kl: 24:00. Länsgemensam ledning beslutar årligen målet för indikatorn
utskrivningsklara dagar.
Indikatorn för år 2019 är 0,8 genomsnittligt antal dagar inom somatisk och psykiatrisk vård.
Inom somatiken räknas genomsnittet månadsvis och inom psykiatrin kvartalsvis.
Antalet utskrivningsklara dagar följs per kommun och månadsvis. Den psykiatriska vården
redovisas separat.

Analys och uppföljning
Analysgrupp
De tre analysgrupperna i länet med representanter från Region och Kommun ska genomföra
analys av utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård samt föreslå
förbättringsåtgärder.
Förbättringsåtgärder dokumenteras i en handlingsplan vilken skickas till Informationsöverföringsgruppen och Samverkansgruppen (Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte).
Samverkansgrupp (Samverkansgrupp, KOLA-möte, Dialogmöte)
I de tre samverkansgrupperna ingår representanter på från sjukhus, psykiatri, öppenvård,
primärvård samt kommunerna. En punkt på agendan är handlingsplan från analysgruppen som
diskuteras och eventuella åtgärder vidtas.
Informationsöverföringsgruppen
Informationsöverföringsgruppen utses av Länsgemensam ledning i samverkan och består av
representanter från Kommun och Region. Ett av uppdragen är att sammanställa
handlingsplaner från de tre olika analysgrupperna samt samverkansgrupperna och
planera/genomföra förbättringsåtgärder på regional nivå.
Återrapportering sker till beredningsgruppen i Länsgemensam ledning i samverkan.
Se Praktiska anvisningar - Analys och ekonomisk reglering.

Ekonomisk reglering
För de kommuner som har mer än 0,8 utskrivningsklara dagar i genomsnitt under en månad
ska resultatet analyseras tillsammans med Regionens sluten- och öppenvård. Regionen
ansvarar för att kalla aktuell kommun. I analysen ska orsaken till överskridande
utskrivningsklara dagar tydliggöras utifrån Kommunens och Regionens ansvar (se parternas
ansvar).
Följande delar ska vara uppfyllda för den ekonomiska regleringen:
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Status i inskrivningsmeddelandet inom 24 tim.
Fast vårdkontakt i öppenvården när insatser behövs från den kommunala hälso- och
sjukvården.

De dagar där Regionen inte uppfyllt sitt ansvar ska exkluderas från totalen och genomsnittet
räknas om. Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter omräkning, fortsatt
överstiger 0,8 dagar per månad sker debitering på individnivå för de dagar som överstiger 3
utskrivningsklara dagar.
Kommunen debiteras enligt nationellt belopp som tas fram av Socialstyrelsen. Eventuella
kostnader betalas retroaktivt.
Psykiatrin följer reglerna som ovan men antalet genomsnittliga dagar räknas kvartalsvis.
Vid Länsgemensam ledning i samverkan sista sammanträde för året beslutas målet för
nästkommande år för genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar samt betalningsansvarsdagar på individnivå för Kalmar län.

Definitioner
Fast vårdkontakt
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården enligt 6:e kap
2 § Patientlagen (2014:821).

Hemmet
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende.

Regionens öppenvård
Innefattar öppenvårdsmottagningar inom somatik, psykiatri, primärvård och rehabilitering.

Samordnad individuell plan (SIP)
En samordnad individuell plan, SIP, beskriver mer långsiktigt den enskildes behov av
insatser/åtgärder från hälso-, sjukvårds-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala insatser.
Det går även att göra en SIP mellan olika verksamheter inom en och samma huvudman, allt
utifrån den enskildes behov. Den enskildes delaktighet är mycket viktig.

Samtycke
För informationsöverföring mellan huvudmän och tillgång till journaldokumentation
krävs samtycke, vilket inhämtas av aktuell vårdgivare.

Utskrivningsklar
Den behandlande läkaren har bedömt att den enskilde inte längre behöver vård vid en enhet
inom den slutna vården (Socialstyrelsens termer och begrepp).
Slutenvården och öppenvården ska uppfylla kriterierna under processen hemgångsklar. Den
enskilde ska kunna gå hem samma dag som utskrivningsklar.
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Utskrivningsplanering
En utskrivningsplanering beskriver den enskildes behov av insatser/åtgärder från hälso-,
sjukvård-, rehabiliterings-, omsorgs- och/eller sociala insatser inför hemgång.

Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse skall i första hand lösas
av
1. Verksamheterna på tjänstemanna-/chefsnivå
2. Länsgemensam ledning i samverkan
3. Kommunchef/direktör och Regiondirektör
4. Kommunförbundet Kalmar läns styrelses presidium och Regionstyrelsens presidium
I andra hand skall tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse lösas
genom förhandling parterna emellan. Kan tvisten ej lösas skall den hänskjutas till svensk
allmän domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar.

Revidering
Årlig översyn av överenskommelsen ska göras. Ändring av och/eller tillägg till denna
överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade av parterna
och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan.
Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen.

Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande
Denna överenskommelse gäller från 2019-03-01 till 2019-12-31 och förlängs automatiskt 1 år
i taget, uppsägningstid på 6 månader, under förutsättning att det godkänns av
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft, samt att
samtliga kommuner i Kalmar län, var för sig, ingår samma överenskommelse med Regionen.
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter, var för sig, efter beslut
i Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige.
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Överenskommelse mellan Region och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats mellan
parterna.
Region Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 131

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/120-701 SN

Reviderad överenskommelse mellan region och kommunerna i Kalmar
län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård har med hjälp av utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län reviderat överenskommelsen gällande Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar
att gälla 1 januari 2018.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller
landstingets öppna hälso- och sjukvård. Syftet med överenskommelsen är att
åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som
möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg
och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet. Indikatorn för 2019
är 0,8.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den enskildes och de närståendes bästa. Fokus är uppföljningar, utvärderingar och en fortsatt uppbyggnad av effektiva processer.
Konsekvensanalys
- Hälso- sjukvårdsförvaltningen, primärvården och psykiatriförvaltningen behöver ytterligare förbättra sina arbetssätt för att effektivisera sina processer
och sin samverkan med länets kommuner.
- Digitala lösningar måste fortsatt användas och utvecklas för att underlätta
kommunikationen samt möjliggöra en vård nära patienten.
Förslag till beslut
1. Landstingsfullmäktige antar Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018, att gälla from 1
mars 2019.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut
2. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande
Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta fram och besluta
om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

Landstingsfullmäktige antar Överenskommelse mellan Landstinget i
Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, daterad den 16 november 2018,
att gälla from 1 mars 2019.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunerna i Kalmar län fattar likalydande beslut
att

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län ansvarar för att ta
fram och besluta om praktiska anvisningar kopplade till överenskommelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 132

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/106-720 SN

Ansökan om föreningsbidrag för år 2019, Föreningen Omtanken
Anhörigföreningen Omtanken ansöker om förnyat bidrag inför år 2019.
Socialnämnden har för år 2018 lämnat bidrag med 33 000 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna bidrag med 33 000 kr för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 133

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/107-720 SN

Ansökan från Ölands Demensförening om föreningsbidrag för år 2019.
Ölands Demensförening ansöker om föreningsbidrag inför år 2019.
Socialnämnden har för år 2018 lämnat bidrag med 6 800 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna bidrag med 6 800 kr för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 134

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/95-720 SN

Ansökan från Hela människan-RIA om föreningsbidrag för år 2019.
Hela människan-RIA ansöker om bidrag med 175 000 kr för år 2019.
Socialnämnden har för år 2018 lämnat bidrag med 126 000 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna bidrag med 126 000 kr för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Borgholms kommun
Socialnämnden
Box 52
387 21 Borgholm

”Vill bara säga att ni har varit min
räddning denna sommaren när jag inte
kunnat prata med kuratorn eller
specialpedagogen på min skola”

FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över den psykiska ohälsan bland unga i Sverige. Barns samtal
med Bris, liksom den samlade forskningen, visar att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga i
Sverige från 1980-talet och fram till idag.

Barn berättar för Bris om stress och otrygghet i skolan, om föräldrar vars omsorgsförmåga brister eller om hur
tids- och resursbrist inom socialtjänsten påverkar deras hälsa negativt. De berättar också om vårdköer och brist
på information från hälso- och sjukvården. Möjligheten att få stöd skiljer sig stort beroende på var barnet bor.
Självmord är det allvarligaste uttrycket för psykisk ohälsa. Internationella studier visar att stödtelefoner, som
Bris, reducerar risken för självmord. I många de samtal vi har med barn och unga är Bris kuratorer den första
kontakt barnet har med en vuxen som lyssnar och stöttar.
Bris ligger i framkant digitalt och möter barn och unga på deras egna arenor och erbjuder ett tillgängligt stöd
utifrån barnets behov. Under 2017 hade Bris 28 415 samtal med barn och unga i hela Sverige via chatt, mejl och
telefon, där chatt och mejl stod för 73 % av kontakterna. 36 % av samtalen handlar om psykisk ohälsa

Barn är en särskilt utsatt grupp av det enkla skälet att de är barn. De har inte samma möjlighet att göra
sin röst hörd, då de saknar rösträtt. Det är därför helt avgörande att vi vuxna organiserar oss och tillsammans
står upp för barnets rättigheter. 2017 startade Bris nätverk som idag är mötesplatsen för barnets rättigheter.
Nätverket samlar 3000 personer från olika delar av samhället, kommun, landsting och civilsamhälle för att
utbyta erfarenheter och få fortbildning.

Bris är rörelsen för ett bättre samhälle för barn. 1971 föddes vi i revolt och protest mot barnaga. Att mobilisera
för ett samhälle där utsatta barn får stöd, och att vara en blåslampa på politiker och beslutsfattare när barnets
rättigheter inte tillgodoses går som en röd tråd sedan Bris startade. Vi ser just nu att folkrörelsen för barnets
rättigheter, Bris, växer och antalet medlemmar i organisationen ökar. En stark medlemsorganisation ger kraft,
engagemang och möjlighet till mobilisering för barnets rättigheter.
Vi är outtröttliga. Och vi vet att vi kan åstadkomma förändring. Vi är örat mot marken. Vi lyssnar på barnen. Vi
tar deras berättelser vidare och förvandlar dem till nya lagar, bättre utbildad barn- och ungdomspersonal,
tryggare miljöer, säkrare rättsprocesser. Det är varje barns rättighet att få vara trygg.

Tillsammans kan vi skapa vi ett bättre samhälle för varje barn i Sverige. Vi hoppas att
Borgholms kommun, vill vara med oss i kampen genom att bidra med 18 400 kronor, eller mer.

Alka Khanna| Regionombud Bris region Syd| bris.syd@bris.se
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Bris grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation.
Vår vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter
tillgodoses.

Vi arbetar med att stödja barn, mobilisera samhället för barnets rättigheter samt att påverka
genom göra barns röster hörda.

FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt
arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Vår verksamhet drivs av insamlade medel och vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt
relation till det ekonomiska stöd vi får.

Bris finns för alla barn och vår ambition är att alltid möta barn och unga på deras arenor och
erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.

Förra året hade Bris över 28 000 stödjande kontakter med barn. 4 av 10 samtal till Bris
handlar om psykisk ohälsa.

Bris- Barnens rätt i samhället
Stortorget 29 A | 211 34 Malmö
Tel: 0701-608807
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041

64

65

66
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 135

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/114-720 SN

Ansökan från BRIS om föreningsbidrag för år 2019.
BRIS ansöker om bidrag med 18 400 kr för år 2019.
Socialnämnden har för år 2018 lämnat bidrag med 4 000 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna bidrag med 4 000 kr för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 136

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/115-720 SN

Ansökan från IOGT-NTO om föreningsbidrag för år 2019.
IOGT-NTO ansöker om 15 000 kr i föreningsbidrag inför år 2019.
Socialnämnden har för år 2018 lämnat bidrag med 9 000 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna bidrag med 9 000 kr för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 137

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/109-720 SN

Ansökan från Kvinnojouren om lönebidrag för år 2019.
Kvinnojouren ansöker om lönebidrag med 24 169 kr för år 2019.
Socialnämnden har för år 2018 lämnat bidrag med 18 792 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna 18 792 kr i lönebidrag för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 138

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/110-720 SN

Ansökan från Kvinnojouren om verksamhetsbidrag för år 2019.
Kvinnojouren ansöker om verksamhetsbidrag med 42 866 kr för år 2019.
Socialnämnden har för år 2018 lämnat bidrag med 2 408 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna 2 408 kr i verksamhetsbidrag för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 230

Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-11-27

230

Dnr 2018/255 298 KS

Godkännande av åtgärder och anvisning av medel; Anpassning
och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus
6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslagna åtgärder och invändig upprustning av lokaler för
samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka, Hus 6, plan 2.

att

anvisa projektet 2 600 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

att

godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar
av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.

att

anvisa projektet 1 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med
lämplig lokalför verksamheten.
Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för återbruk.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 socialnämndens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen.
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åtgärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Dessa åtgärder förutsätter att samlokalisering kan ske i lokaler som är ändamålsenliga för
verksamheten samt godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljösynpunkt. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag tas fram för
samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att
förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade
kostnader för åtgärderna.
Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har tillsammans med berörda chefer, skyddsombud
och personal undersökt vilka åtgärder som måste göras i lokalerna för att de
ska fungera för verksamheten och att det bidrar till minskade kostnader, effektiviseringar, bättre arbetsmiljö för personal och brukare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-11-27

230

Tjänsteskrivelse 2018-10-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-1113 § 329 med förslag att godkänna
åtgärderna och anvisa medel.
Fastighetsavdelningens bedömning
Ekbacka Hus 06 plan 2
Lokalernas befintliga utformning stämmer ganska väl med verksamhetens
behov. Endast mindre ombyggnad krävs. Däremot är lokalerna nedslitna och
kräver upprustning av ytskikt, fönster, ventilation, nya kök, el, VVS och IT
samt byte till Led belysning. Lokalerna planeras för att inrymma daglig verksamhet med olika typer av aktiviteter för cirka 44 brukare tillsammans med
cirka 13 personal. Kostnaderna beräknas till 2 600 000 kronor.
Hammaren 9
Lokalytor frigörs då daglig verksamhet flyttar till Ekbacka. Dessa är i behov
av upprustning av ytskikt, mindre ombyggnad av rum för systuga, tvätt och
lunchrum. Ett nytt kök, tvättmaskiner och fler platser i omklädningsrum behövs också. Utifrån ett långsiktigt perspektiv bör en undersökning göras gällande energiåtgång då byggnaden är uppförd i plåt utan isolering.
En önskan finns om utbyggnad, alternativt placering av kontorsmodul för att
centralisera och effektivisera kommunens arbetsmarknadsåtgärder genom
ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen.
Kostnader för en första invändig upprustning för att komma igång med återbruket beräknas till 1 000 000 kronor.
Konsekvensanalys
Investeringarna och genomförande av åtgärderna leder till;
● Att lokaler som inte uppfyller krav på god arbetsmiljö och energiförbrukning kan sägas upp och eventuellt säljas och avetableras.
● Att kommunens befintliga fastigheter underhålls och används mer effektivt.
● Att satsningarna medverkar till att minska socialnämndens utgifter för lokaler och bidrag.
● Arbetsmarknadsavdelningen ges möjlighet att starta ett återbruk i samma
byggnad som deras befintliga verkstadslokaler finns, vilket skapar olika
samordningsvinster.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde ställs frågor om fortsatt anpassning av fastigheten Hammaren 9 och eventuell etablering av fritidsbank.
Fastighetsstrateg Maria Drott redogör för ärendet och informerar att det är arbetsmarknadsenheten som initierar fortsättningen av anpassning av Hammaren 9 och
eventuellt inrättande av fritidsbank.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-11-27

230

Skickas till
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Ola Davidsson, chef arbetsmarknadsavdelning
Johanna Karlsson, chef daglig verksamhet
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 139

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-12

129-142

Dnr 2018/9-700 SN

Information; Återbruk i Borgholms kommun, beslut från KS.
Inkommit beslut från kommunstyrelsen Dnr 2018/255 298 KS, där kommunstyrelsen beslutar följande:
att

godkänna förslagna åtgärder och invändig upprustning av lokaler för
samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka, Hus 6, plan 2.

att

anvisa projektet 2 600 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

att

godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar
av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.

att

anvisa projektet 1 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

81

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-12-10
Ert datum

1 (2)

.
Er beteckning

Handläggare

Johanna Karlsson
Tf. verksamhetschef OFN

Till Socialnämnden

Komplettering till tidigare beslut, Dnr 2018/255 298 KS - lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet
Förslag till beslut
att

samlokalisera alla arbetsgrupper inom daglig verksamhet till kommunägda
lokaler på Ekbacka.

Ärendebeskrivning
Idag finns det fem grupper inom Daglig verksamhet, fd. Äpplerum, Cikorian, Per
Lindströms väg, Ölandslego och Skördevillan. De är alla relativt små arbetsgrupper med 5-20 brukare i vardera grupp. Samtliga verksamheter är i behov av nya lokaler främst på grund av bristande arbetsmiljö men också för att personalen ska
kunna samverka effektivare. Syftet är också att minska driftskostnaderna för lokaler samt möjliggöra för arbetsmarknadsavdelningen att starta ett återbruk.
Beslutsunderlag
Ölandslego är idag beläget i stora industrilokaler vilket inte är optimalt då verksamheten bytt inriktning på grund av att många legojobb idag skickas utomlands. Lokalerna på Ölandslego nyttjas inte optimalt för den verksamhet som idag bedrivs där.
Per Lindströms väg är en barack som inte längre håller den standard som krävs för
att arbetsmiljön ska anses vara god. I lokalerna på Per Lindströms väg finns en
doft av avlopp sedan tidig höst 2017 och varken kommunens egna fastighetstekniker eller externt VVS bolag kan åtgärda problemet med doften vilket upplevs som
ett stort arbetsmiljöproblem både för personal och för de brukare som vistas i lokalen. Utegruppen bedriver sin verksamhet i anslutning till Skördefestvillan som sedan länge inte uppfyller arbetsmiljökraven, bland annat på grund av att golv saknas i vissa rum. Även denna grupp av personal och brukare som mestadels befinner sig utomhus i Ekbackaområdet behöver tillgång till matsal, toalett och uppehållsrum vid raster eller vid dåligt väder men lokalen Skördefestvillan är i så dåligt
skicka att det anses vara en fara för personalen och brukarna att vistas där. F.d.
Äpplerumsgruppen saknar idag en egen lokal då kontraktet på Äpplerum sades
upp med sista tillträdesdag 181130. För tillfället utgår gruppen från lokal i anslutning till gruppbostad Februarivägen men dessa lokaler ska tömmas för avflytt senast 190630. Cikorian bedriver sin verksamhet i en lokal som Socialförvaltningen
hyr till en hög kostnad i relation till hur stor gruppen av brukare och medarbetare
är.
Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Johanna.Karlsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Bedömning
Verksamhetschef OFN och fastighetsstrateg har tillsammans undersökt vilka kommunägda lokaler som finns tillgängliga och som skulle kunna fungera för daglig
verksamhet utifrån brukarnas specifika behov och funnit att lokalerna på gamla Ekbacka våning 2 och 5 rum på våning 3 anses vara lämpliga för ändamålet.
Konsekvensanalys
Daglig verksamhets grupper är små och består av få personal i varje grupp vilket
är sårbart vid personals frånvaro. Det finns svårigheter med att rekrytera vikarier
och en samlokalisering av tre grupper skulle innebära vinster i form av både minskade kostnader för vikarier samt främja samverkan för att driva utvecklingen av
verksamheterna framåt.
Lokaler som uppfyller kraven för en god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen ska kunna utföra sina arbeten samt för våra brukare att kunna delta i sin
dagliga verksamhet. Att samlokalisera verksamheterna kan också leda till en bättre
arbetsmiljö då inte arbetsgrupperna blir lika sårbara utan kan hjälpa varandra vid
behov.
Arbetsmarknadsavdelningen är i behov av Ölandslegos lokaler för att öppna ett
återbruk som i sin tur är tänkt att generera arbetstillfällen för andra grupper av individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och inte sällan lever på försörjningsstöd. Kan återbruket ge människor en sysselsättning och en väg ut på arbetsmarknaden så är förhoppningen att nivåerna för bland annat utbetalt försörjningsstöd minskar.
Driftkostnaderna för daglig verksamhet kommer minska om verksamheterna samlokaliseras. Troligtvis skulle en flytt av ovan beskriva verksamheter till en och samma lokal innebära en minskad driftskostnad på ca 120 000 kr om året.

Chefens namn.
Chefens titel.

Johanna Karlsson
Tf. verksamhetschef OFN

Skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef OFN
Lokalansvarig Socialförvaltningen
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Dnr 2018/9-730 SN

Komplettering till tidigare beslut, Dnr 2018/255 298 KS - lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet
Ärendebeskrivning
Idag finns det fem grupper inom Daglig verksamhet, fd. Äpplerum, Cikorian, Per
Lindströms väg, Ölandslego och Skördevillan. De är alla relativt små arbetsgrupper med 5-20 brukare i vardera grupp. Samtliga verksamheter är i behov av nya lokaler främst på grund av bristande arbetsmiljö men också för att personalen ska
kunna samverka effektivare. Syftet är också att minska driftskostnaderna för lokaler samt möjliggöra för arbetsmarknadsavdelningen att starta ett återbruk.
Beslutsunderlag
Ölandslego är idag beläget i stora industrilokaler vilket inte är optimalt då verksamheten bytt inriktning på grund av att många legojobb idag skickas utomlands. Lokalerna på Ölandslego nyttjas inte optimalt för den verksamhet som idag bedrivs där.
Per Lindströms väg är en barack som inte längre håller den standard som krävs för
att arbetsmiljön ska anses vara god. I lokalerna på Per Lindströms väg finns en
doft av avlopp sedan tidig höst 2017 och varken kommunens egna fastighetstekniker eller externt VVS bolag kan åtgärda problemet med doften vilket upplevs som
ett stort arbetsmiljöproblem både för personal och för de brukare som vistas i lokalen. Utegruppen bedriver sin verksamhet i anslutning till Skördefestvillan som sedan länge inte uppfyller arbetsmiljökraven, bland annat på grund av att golv saknas i vissa rum. Även denna grupp av personal och brukare som mestadels befinner sig utomhus i Ekbackaområdet behöver tillgång till matsal, toalett och uppehållsrum vid raster eller vid dåligt väder men lokalen Skördefestvillan är i så dåligt
skicka att det anses vara en fara för personalen och brukarna att vistas där. F.d.
Äpplerumsgruppen saknar idag en egen lokal då kontraktet på Äpplerum sades
upp med sista tillträdesdag 181130. För tillfället utgår gruppen från lokal i anslutning till gruppbostad Februarivägen men dessa lokaler ska tömmas för avflytt senast 190630. Cikorian bedriver sin verksamhet i en lokal som Socialförvaltningen
hyr till en hög kostnad i relation till hur stor gruppen av brukare och medarbetare
är.
Bedömning
Verksamhetschef OFN och fastighetsstrateg har tillsammans undersökt vilka kommunägda lokaler som finns tillgängliga och som skulle kunna fungera för daglig
verksamhet utifrån brukarnas specifika behov och funnit att lokalerna på gamla Ekbacka våning 2 och 5 rum på våning 3 anses vara lämpliga för ändamålet.
Konsekvensanalys
Daglig verksamhets grupper är små och består av få personal i varje grupp vilket
är sårbart vid personals frånvaro. Det finns svårigheter med att rekrytera vikarier
och en samlokalisering av tre grupper skulle innebära vinster i form av både minskade kostnader för vikarier samt främja samverkan för att driva utvecklingen av
verksamheterna framåt.
Utdragsbestyrkande
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Lokaler som uppfyller kraven för en god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen ska kunna utföra sina arbeten samt för våra brukare att kunna delta i sin
dagliga verksamhet. Att samlokalisera verksamheterna kan också leda till en bättre
arbetsmiljö då inte arbetsgrupperna blir lika sårbara utan kan hjälpa varandra vid
behov.
Arbetsmarknadsavdelningen är i behov av Ölandslegos lokaler för att öppna ett
återbruk som i sin tur är tänkt att generera arbetstillfällen för andra grupper av individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och inte sällan lever på försörjningsstöd. Kan återbruket ge människor en sysselsättning och en väg ut på arbetsmarknaden så är förhoppningen att nivåerna för bland annat utbetalt försörjningsstöd minskar.
Driftkostnaderna för daglig verksamhet kommer minska om verksamheterna samlokaliseras. Troligtvis skulle en flytt av ovan beskriva verksamheter till en och samma lokal innebära en minskad driftskostnad på ca 120 000 kr om året.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
a t t samlokalisera alla arbetsgrupper inom daglig verksamhet till kommunägda
lokaler på Ekbacka.
_____________________________
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-11-27

228

Dnr 2017/18 253 KS

Anvisning av medel till upprustning av fastigheten Södra Runsten
7:21 till korttidsboende
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anvisa projektet 2 500 000 kronor från kontot Fastigheter ny, om- och
tillbyggnad i Investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen har, i enlighet med beslut § 17/18, tillsammans med
socialchef och verksamhetschef undersökt förutsättningar för anpassning och
ombyggnad av fastigheten Södra Runsten 7:21 (Näktergalens förskola) till lokaler för korttidsboende enligt kraven för LSS (Lagen om Särskilt Boende).
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Öland beslutade 2016-06-13 att förelägga Borgholms
kommun vidta åtgärder för brandskydd gällande lokalen för Klinta korttids-boende LSS. Lokalerna som kommunen hyr av Svenska Bostadsfonden uppfyller inte kraven enligt LSO. Bristerna måste åtgärdas genom utökat brandskydd till en beräknad kostnad på cirka 1,5 - 2 miljoner kronor. För närvarande har verksamheten dispens genom att ha en personal vaken nattetid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 § 23 med uppdrag att ta fram
underlag för försäljning av fastigheten Södra Runsten 7;21 (förskolan Näktergalen). I samband med uppdraget har socialförvaltningen meddelat att de
kan ha behov av lokalerna.
Socialnämnden beslutade 2017-11-20 § 143 Dnr 2017/25-730 SN;
- att ge fastighetsavdelningen uppdraget att se över möjligheterna att flytta
korttidsverksamheten till kommunägda lokaler och beräkna kostnader för
att lokalen ska uppfylla de brandkrav som gäller för korttidsverksamhet
enligt LSS.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-09 § 17 Dnr 2017/18253 KS;
- Att avvakta försäljningen av fastigheten Södra Runsten 7:21 under på gå
ende utredning gällande ersättningslokaler för LSS korttidsboende.
- Att undersöka möjlighet att anpassa fastigheten Södra Runsten 7:21 enligt
krav för LSS korttidsboende och återkomma med beräknad kostnad för
åtgärderna.
Tjänsteskrivelse 2018-10-24 med förslag att avsluta försäljningsuppdraget,
godkänna åtgärderna samt anvisa medel.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 § 331 beslut att avsluta uppdrag samt förlag till kommunstyrelsen att anvisa medel.
Fastighetsenhetens bedömning
Bedömningen är att byggnaden som är uppförd som förskola 1990 i grunden är välhållen men sliten av flera års förskoleverksamhet. Den är i behov av upprustning
och en del ombyggnad för att lokalerna ska uppfylla kraven för LSS boende.
Förutom att lokalerna ska utrustas med sprinklers behövs ny ventilation och värmepump, nytt kök med tillgänglighet för brukarna, nya ytskikt, belysning och utvändig
målning. En del åtgärder behövs också för att anpassa utemiljön.
Kostnaderna beräknas till 2 500 000 kronor och föreslås belasta kontot för ny, omoch tillbyggnad, Investeringsbudget 2019.
Konsekvensanalys
● Genom ombyggnad av Näktergalen beräknas kostnaden på längre sikt bli
lägre än om brandåtgärderna utförs i verksamhetens befintliga lokaler.
● Anpassningen innebär att verksamheten får godkända och ändamålsenliga lokaler och att fler platser kan erbjudas.
● Verksamhetens personalkostnader kan minskas.
● Hemtjänsten får tillgång till lokaler för rast och uppehåll i den sydöstra delen
av kommunen vilket bidrar till att minska restider för personalen.
Skickas till
Fastighetsenheten
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Johanna Karlsson, verksamhetschef
Registrator
______________

Justerandes sign
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Dnr 2015/45-700 SN

Information; Anvisningar av medel till upprustning av fastigheten Södra
Runsten 7:21 till korttidsboende, beslut från KS
Inkommit beslut från kommunstyrelsen Dnr 2017/18 253 KS, där kommunstyrelsen beslutar följande:
att

anvisa projektet 2 500 000 kronor från kontot Fastigheter ny, om- och
tillbyggnad i Investeringsbudget 2019.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________
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Sammanträdesplan för 2019
Sammanträdesdag

Onsdagar kl 13.00

Månad

SNAU

SN

IVAU

Januari

9

16

30

Februari

6

13

27

Mars

6

13

27

April

3

10

24

Maj

8

15

29

Juni

5

12

26

Juli

3

10

24

Augusti

7

14

28

September

4

11

25

Oktober

9

16

30

November

6

13

27

December

4

11

18
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§ 141

Dnr 2018/122-700 SN

Sammanträdesplan för år 2019.
Följande datum föreslås för sammanträden 2019:

Månad

IVAU

SNAU

SN

Januari

9

16

30

Februari

6

13

27

Mars

6

13

27

April

3

10

24

Maj

8

15

29

Juni

5

12

26

Juli

3

10

24

Augusti

7

14

28

September

4

11

25

Oktober

9

16

30

November

6

13

27

December

4

11

18

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna föreslagna datum för sammanträden år 2019.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

