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My Nilsson, ekonom
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Dnr 2018/12-700 SN

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 av verksamhetschefer för OFN och IFO är klara, Johanna
Karlsson för OFN och Beatrice Solhjort för IFO är rekryterade. Rekrytering av
enhetschefer för OFN och IFO pågår.
- Fackförbundet kommunal har sagt upp avtalet för Time Care. Det innebär
att det är kollektivavtalet AB som gäller.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 161

Dnr 2018/13-792 SN

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. Avslag från Migrationsverket om ca 1,0 mkr påverkar
även avvikelsen negativt.
• 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
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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
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
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• 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
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.
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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

Redovisat

Avvikelse

Årspro
prognos

28 800

17 805

10 994

11 443

Total
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
Socialnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen för november 2018 som visar -12,0
mkr och årsprognosen som visar -12,1 mkr och lägga till handlingarna.

_____________________________
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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. Kommunfullmäktige 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
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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.
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Kommunfullmäktige 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.

_____________________________

§ 163

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.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lämna bidrag med 33 000 kr för år 2019.

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

§ 164

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.
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Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lämna bidrag med 6 800 kr för år 2019.

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

§ 165

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.
Socialnämnden beslutar
Beslut
att

lämna bidrag med 126 000 kr för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
Eddie Forsman (M) deltar ej i beslutet.
_____________________________

§ 166

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.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lämna bidrag med 4 000 kr för år 2019.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2020 är 2019-11-15.
_____________________________
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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.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lämna bidrag med 9 000 kr för år 2019.

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

§ 168

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.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

lämna 18 792 kr i lönebidrag för år 2019.

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

§ 169

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.
Beslut
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Socialnämnden beslutar
att

lämna 2 408 kr i verksamhetsbidrag för år 2019.

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

§ 170

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
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 171

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.
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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.
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
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Socialnämnden beslutar
a t t samlokalisera alla arbetsgrupper inom daglig verksamhet till kommunägda
lokaler på Ekbacka hus 6.
att

uppdra till fastighetsavdelningen att ta fram ett beslutsunderlag som
innefattar samlokalisering på Ekbacka hus 6 av samtliga dagliga
verksamheter till kommunstyrelsen.

_____________________________

§ 172

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
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

_____________________________

§ 173

Dnr 2018/122-700 SN

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

Justerandes sign

Månad

IVAU

SNAU

SN

Januari

9

16

30

Februari

6

13

27

Mars

6

13

27

April

3

10

24

Maj

8

15

29

Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2018-12-19

160-175

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
Socialnämnden beslutar
att

godkänna föreslagna datum för sammanträden år 2019.

_____________________________

§ 174
Redovisning av delegationsärenden
1. Delegationsbeslut VoO, Dnr 2018/32-730 SN
2. Delegationsbeslut IFO, Dnr 2018/33-750 SN
3. Dom från Förvaltningsrätten, bifaller överklagande av beslut gällande ordförande för SN 180115.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

_____________________________

§ 175

Dnr 2018/124-750 SN

Fortsatt behov av del av plan 3 Ekbacka, hus 6, till Individ och familjeomsorgen för hemmaplanslösningar och öppenvård.
Sammanfattning av ärendet
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-12-19
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Individ och familjeomsorgen har idag en verksamhet på plan 3, gamla Ekbacka. Behovet att fortsätta bedriva verksamhet på plan 3 fortsätter. Del av
plan 3 kan överlämnas till OFN, Omsorgen för funktionsnedsatta, för daglig
verksamhet.
Tidigare har plan 3 och plan 2 använts till HVB, Hem för vård och boende, för
ensamkommande. När verksamheten minskade har lokalerna kunnat användas för att utveckla hemmaplanslösningar som också ger effektivare insatser
för individ och familjeomsorgen.
Halva våningen på plan 3 används till en familj med behov av stöttning. Tidigare var detta en extern tjänst kommunen köpte och nu bedriver kommunen
det i egen regi. Hemmet kan även användas vid skyddsbehov/vårdbehov
och/eller behov av vägledning i föräldraskapet och/eller utredningsbehov, en
så kallad utredningslägenhet. Lagrum för verksamheten är: ”Hem eller öppen
verksamhet för vård del av dygn SoL 7.1.4”.
Verksamheten har även öppnat ”Bron”, en öppenvård för beroendemottagning som har gruppverksamhet och enskilda samtal. Bron har idag ett 30 tal
individer som verksamhetens beroendeterapeut tar emot. I gruppverksamheten används 12- stegsmetoden. Han har även anhöriggrupper.
Konsekvensanalys
Om kommunen inte har lokaler att fortsätta med hemmaplanslösningar blir
det kostandsdrivande då tjänsten behöver köpas från externa företag. Även
för individen och familjen är det mer gynnsamt att arbeta på hemmaplan där
verksamheten ser att det skulle fungera. Likaså är det mer gynnsamt för
kommunen och individen med en öppenvård i egen regi för beroendeproblematik. Verksamheten kan arbeta med tidigare insatser och motiverande
grupper på ett annat sätt och även minska kostnaderna för externa placeringar.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

till kommunstyrelsen påtala det fortsatta behovet av plan 3 Ekbacka
hus 6 för hemmaplanslösningar och öppenvård inom individ och familjeomsorgen.

att

ge uppdrag till fastighetsavdelningen att lägga en planering likt för
plan 2 på Ekbacka, hus 6, gällande upprustning av lokaler.

_____________________________
Ordförande tackar all personal inom förvaltningen för ett gott samarbete under mandatperioden och önskar alla en god jul.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

