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§ 56

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

56

Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

att

ge Anna Hasselbom Trofast, socialchef i uppdrag att undersöka möjligheten
av en objektiv kartläggning av IFO.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:
-

Branden på Åkerboskolan, socialchef framför ett stort tack till alla hjältar inom
socialförvaltningen som tillsammans hanterade situationen vid branden på ett
imponerande sätt.
Medarbetare som var på plats på Åkerbohemmet vidtog direkta åtgärder och
ringde in enhetschef och extrapersonal. Socialchef var uppkopplad på telefon.
Denna händelse påminner oss om vikten av att alltid ha uppdaterad brandpärm
och återkommande brandövningar ute på samtliga enheter i alla våra verksamheter. Och att så långt det är möjligt, ha evakueringsplaner, förberett med boendeplatser.

-

Uppföljnings- och avstämmningsmöte 2019-08-13; socialnämndens budget/åtgärdsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en givande dialog och framför sina
gratulationer till bra ledarskap med tanke på de genomförda effektiviseringarna
inom verksamheterna.
IFO-chefrekrytering avbröts och organisationen ska ses över innan ny rekrytering.
Hälsosamtal – nytt projekt tillsammans med hälsocentralen och kommunen.
Förebyggande arbete för de äldre måste följas upp.
Socialnämndens medskick till kommunstyrelsen, är att verksamheterna måste
få vara med i planeringen av äldreboende på Ekbackaområdet. Och att behov
finns även av nybyggnation av LSS-boende.

Justerandes sign

-

Inom alla verksamheter upplevs sommaren ha fungerat bra över lag. De flesta
semestervikarierna har varit duktiga och välfungerande. Ett par vikarier har haft
språksvårigheter. Sjukfrånvaron har varit hög.

-

Magnus Ståhl (S), ordförande för socialnämnden är fortsatt sjukskriven tom
2019-10-31. Ulrika Lindh (C) är ordförande tillsvidare.
Utdragsbestyrkande
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-

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

56

Eddie Forsman (M) har kommit in med ett förslag om en organisationsanalys
av IFO. Anna Hasselbom Trofast, socialchef får i uppdrag att undersöka möjligheten av en objektiv kartläggning

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

57

Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning juni-juli 2019
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna den preliminära budgetuppföljningen för juni-juli månad 2019.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för juni – juli l 2019 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.
Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning juni-juli 2019
Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerar om budgetuppföljningen för juni-juli månad 2019.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

58

Dnr 2019/91 701 SN

Stimulansmedel att rekvirera för förstärkning inom äldreomsorgen 2019
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att

socialnämnden rekvirerar medel från Socialstyrelsen

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom
den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst.
Borgholms kommun har tilldelats medel om 899 101 kr att rekvirera för perioden 27
juni till och med 31 december 2019.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen.
Bedömning
Rekvirerade stimulansmedel kommer företrädesvis att användas till
-

Utbildning gällande mål och målformulering

-

Kvalitetsutveckling

-

Hjälpmedelsutveckling

Skickas till
Verksamhetschef ÄO och HSV
Socialt ansvarig samordnare, SAS
Ekonom, Linda Andreen,
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

59

Dnr 2019/83 750 SN

Återuppstartat HVB Ekbacka
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har återuppstartat HVB Ekbacka from 4 juli 2019 men ändrat
inriktning från ensamkommande till placering för akut eller utreningsbehov för barn
0-18 år för båda könen.
Verksamheten är registerad hos Inspektion för vård och omsorg (IVO).
HVB Ekbacka är ett akuthem/utredningshem och personal finns att tillgå vid en placering. När det inte är någon aktuell placering är boendet obemannat. HVB hemmet kommer vara för kortare placering.
Verksamheten har sina lokaler i Bryggan på Ekbacka hus 6, plan 3.

Skickas till
Verksamhetschef IFO och AME
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

60

Dnr 2019/84 730 SN

Remiss; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

avstå från att yttra oss.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och
målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.
Socialstyrelsen har tillsammans med ett stort antal samverkansparter arbetat med
utformningen av handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller vision och övergripande mål, förutsättningar för en säker vård samt fem fokusområden med förslag
på nationella åtgärder inklusive en plan för uppföljning på nationell nivå.

Skickas till
Verksamhetschef ÄO/HSV
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

61

Dnr 2019/85 701 SN

Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna och lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till kommunerna
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Detta finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad
av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).
Förvaltningen ansluter sig till SKL:s rekommendation och vill vara med i den nationella samlade kunskapsstyrningen med en årskostnad för Borgholms kommun på
ca 21 tkr/år. Att ansluta sig tillsammans med övriga kommuner och landsting blir
mer förmånligt. Detta leder till att reducera framtida kostnader i samband med kunskapsstyrning på nationell nivå, med kvalitetsregister och brukarundersökningar.
Ärendet
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga
kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och
deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
lärande.
De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för
SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling
med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är
de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle
kunna utformas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa medel ska användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan,
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna
tillsammans med SKL.
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling
för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i
ledning och styrning av:
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla
andra register för socialtjänstens verksamheter.
• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.

Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-14

62

Dnr 2019/92 700 SN

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt jobbförberedande aktiviteter
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att

lyfta behov av att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunsstyrelsen.

Att

lyfta behovet av att ingå avtal med Kunskapsnavet till kommunstyrelsen

Att

skyndsamt färdigställa lokalerna för start av aktiviteter i det planerade återbruket för att motverka ökad kostnad för ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning
Borgholms Kommun har under senaste åren haft ett förhållandevis stort mottagande
av nyanlända. Nu börjar det gå att utvärdera insatserna som gjorts för insteg i arbetslivet eller i vidare studier.
Det har visats sig att ett stort antal personer inte har fått tillräckligt goda kunskaper i
svenska språket för att kunna vara anställningsbara trots genomgången SFI.
De yrkesinriktade utbildningar som är relevanta för att kunna ta steget närmare arbetslivet har inte varit tillgängliga för alla individer som haft behov, då kommunen inte haft avtal med Kunskapsnavet i Kalmar där flertalet av dessa utbildningar erbjuds.
Under flera år har ett återbruk och insatser/aktiviteter runt detsamma saknas. Återbruket är planerat att starta, men lokalerna är ännu inte klara för användning. Behovet är stort och arbetet med att färdigställa för uppstart bör ske skyndsamt.
För att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt motverka psykisk
ohälsa på grund av utanförskap behöver avtal om utbildning och möjligheter till aktivitet/insatser ses över.

Skickas till
Verksamhetschef IFO/AME
Enhetschef AME
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

