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§ 92

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

92

Dnr 2019/19 700 SN

Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen.

Ärendebeskrivning
Annelie Legell och Lise-Lott Nilzon, enhetschefer inom omsorgen för funktionsnedsatta informerar socialnämnden om verksamheten.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

93

Dnr 2019/1 700 SN

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i socialnämndens arbetsutskott.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

välja Lars Ljung (S) som ledamot och ordförande i socialnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Magnus Ståhl (S) har begärt entledigande från sina uppdrag inom socialnämnden.
Kommunfullmäktige valde 191021 Lars Ljung (S) till ny ordförande för socialnämnden.

Skickas till
Personalavdelningen.
Kommunsekreteraren.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

94

Dnr 2019/1 700 SN

Fyllnadsval av ledamot och ordförande i socialnämndens individutskott.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

välja Lars Ljung (S) som ledamot och ordförande i socialnämndens individutskott.

Ärendebeskrivning
Magnus Ståhl (S) har begärt entledigande från sina uppdrag inom socialnämnden.
Kommunfullmäktige valde 191021 Lars Ljung (S) till ny ordförande för socialnämnden.

Skickas till
Personalavdelningen.
Kommunsekreteraren.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

95

Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:
- Regeringens utredare Anna Nergårdh besökte fredagen den 25 oktober Borgholm
för att studera Borgholmsmodellen på plats. ”Det är fantastiskt att få komma hit och
ta del av det fina arbetet med Borgholmsmodellen. Vi har följt arbetet sedan start
och sett på det utifrån men det är så bra att nu få träffa medarbetare som arbetar i
den här modellen. Vi lyfte Borgholmsmodellen redan i vårt andra delbetänkande och
har fortsatt följa den kontinuerliga utvecklingen i Borgholm med stort intresse”, säger
Anna Nergårdh.
- I det fortsatta utvecklingsarbetet som sker i samverkan med Mörbylånga kommun,
geriatriska kliniken och Linnéuniversitet genomfördes på Linnéuniversitetet en utvecklingseftermiddag med fokus på undersköterskor i tjänsten.
- Daglig verksamhet har flyttat till nya lokaler på Ekbacka, återkommer med datum
för invigning.
- Runstens korttidsboende flyttar v.47. Två dagar innan öppning är brukare och anhöriga inbjudna för att titta på lokalerna och verksamheten. Öppet hus för ”allmänheten” kommer framöver.
- 28 oktober startar en träffpunkt för pensionärer inom OFN, två tillfällen i veckan á
2,5 timmar. Lokal träffpunkt Prio.
- På uppdrag genomförs en kartläggning och analys av befintlig organisation och i
arbetet har ett organisationsförslag presenterats och lyfts i samverkan. Det är pågående processer i uppbyggnad av IFOs öppenvård med rutiner, riktlinjer och att arbeta med att bygga tillit och förtroende internt.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

96

Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning september 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna budgetuppföljningen för september månad 2019 som visar en avvikelse på -2,3 mkr för perioden och en prognos för år 2019 på -0,9 mkr.
Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 2,3
mkr efter perioden. I augusti månad tog kommunfullmäktige beslut om att bevilja
tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. Tilläggsbudgeten är periodiserad på
lika delar över månaderna augusti till december under centralt, vilket gör att avvikelsen för förvaltningen successivt minskar.
Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.
Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däremot kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna.
Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar den centrala verksamheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utanför budget bidrar
till den negativa avvikelsen.
Särskilt boende visar en positiv budgetavvikelse vilken härleds till att samarbetet
mellan enheterna har ökat och bemanningen har under juli, augusti och september
nått budgeterad nivå. Enheterna uppvisar en ökad kostnadsmedvetenhet.
I och med att gruppbostaden i Rälla kunnat stängas tidigare än beräknat och de resurser som varit knutna dit kunnat omfördelas visar omsorgen om funktionsnedsatta på en positiv avvikelse efter perioden, vilket reducerar förvaltningens totala avvikelse.
Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det
innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras
kostnader varit lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
Prognos
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 0,9 mkr.
Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut
under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra
ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen. I augusti månad beslutade kommunfullmäktige om att bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-30

96

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under
september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den
prognostiserade avvikelsen negativt med 0,9 mkr. Även egna familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut individer i sysselsättning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och
beviljas försörjningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den prognostiserade avvikelsen. Den budget som är beräknad till hemmaplanslösningar
förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring tidsbestämda uppdrag
förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför budgeterad ram kommer
att riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimulansmedel som kommer täcka hela kostnaden.
Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en positiv avvikelsen i slutet av
året. De kostnader som rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från Migrationsverket och de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av individ- och familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.
Verksamheten har under året även kunnat sälja stödboendeplatser externt vilket
medfört högre intäkter.
Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Detta baseras på periodens utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs.
Hänsyn har även tagits till nedläggning av en gruppbostad under våren och den effektivisering som detta medför. I prognosen har verksamheten även tagit höjd för
att nytillkomna ärenden kan uppstå under året samt eventuella återställningskostnader i samband med utflytt från lokaler i Rälla. Förutsättningen för att nå en positiv
avvikelse är att det aktiva arbetet med personalresurserna ute på enheterna fortsätter vilket innebär att personalresurserna följer verksamhetens behov.
För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre beläggning än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket
genererat en positiv avvikelse. Under slutet på juli och under augusti och september är återigen boendena fullt belagda. Detta samt införandet av Heltid som norm
medför att den positiva avvikelsen inte ökar i samma takt som tidigare under året.
Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en budget i balans. Resultatet hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av
personella resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräknas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjukfrånvaro är andra faktorer som påverkar prognos och behov.
Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på hög belastning på sjuksköterskorna relaterat till äldre befolkning, samt snabb utskrivning från
sjukhuset. Personalgruppen i kommunrehab är något överbemannad.
Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året.
Verksamheten förväntas anpassas efter behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete med integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett
överskott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovisas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning september 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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97

Dnr 2019/109 792 SN

Verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna socialnämndens verksamhetsplan med budget 2020 och
plan 2021-2023.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2020 och plan 2021-2023 beslutades av kommunfullmäktige i juni. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd
ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinvesteringar och intern kontroll.
Av verksamhetsplanen framgår
- budgetramen 309 779 tkr som fördelats ut per socialförvaltningens
verksamheter, internbudget.
- nämndens mål, nyckeltal och målvärden.
- Systematisk kvalitetssäkring.
- Intern styrning och kontroll.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 2021-2023
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-30

98

Dnr 2019/77 700 SN

Sjukfrånvaro- analys och statistik, tertial 2
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och
familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt omsorgen och funktionsnedsatta under tertial 2 2019.

Ärendebeskrivning
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
180101–180831 och 190101–190831 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen.
Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro – analys och statistik tertial 2 2019.
Bedömning
Sjukfrånvaron för förvaltningen har ett medelvärde på 8,1 % vilket kan jämföras med
år 2018 då medelvärdet för sammaperiod var 8,3 %. Planerade åtgärder finns och
arbetet fortsätter med att minska frånvaron ytterligare.
För personer under 29 år finns inga riktade insatser utan de följer samma plan som
för övrig personal.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-30

99

Dnr 2019/108 792 SN

Rapportering av oregistrerad frånvaro.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sedan avtalet med Medhelp sades upp 170101 är det varje medarbetares ansvar
att registrera sin frånvaro i löneportalen senast den dagen då de är åter i arbete.
Med Medhelp registrerades frånvaron automatiskt.
Oregistrerad frånvaro innebär att medarbetare inte har rapporterat sin frånvaro och
då vikarie är insatt blir det synligt att arbetsgivaren står för dubbla lönekostnader.
HR avdelningen skickar listor till Socialförvaltningen för att uppmärksamma problematiken och för att möjliggöra korrigering sedan Medhelp-avtalets upphörande.
Den totala kostnaden för oregistrerad frånvaro januari – augusti är ca 235 000 kr
baserat på en genomsnittlig lön för timavlönade vikarier (139,75/timme + semesterersättning 15,40/timme) inom Kommunals avtalsområde.
Månad

Timmar

Kostnad

Januari

141,5

21954

Februari

156,25

24242

Mars

164

25445

April

98,25

15243

Maj

173,25

26880

Juni

74,25

11520

Juli

129,5

20092

Augusti
Totalt

152,75
inkl PO

23699
235267

Samtliga poster för perioden januari till augusti är upprättade och inga dubbla lönekostnader utgår.

Beslutsunderlag
Listor över oregistrerad frånvaro från HR-avdelningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Förbättra rutin över oregistrerad frånvaro hos timvikarier som tillhör bemanningsenheten men är frånvarande på annan enhet.
Fortsatt arbete för chefer att tydliggöra medarbetarens eget ansvar i frånvarorapportering.
Fortsatt stöd från HR avdelningen med månadslistor så korrigering möjliggöra.
Skickas till
Verksamhetschef OFN
Verksamhetschef ÄO/HSV
HR-chef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-30

100

Dnr 2019/47 700 SN

Övergripande lokalförsörjningsplan för framtida behov inom socialförvaltningen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att

påvisa vikten av att kommunen snarast uppför ett särskilt boende med 80 lägenheter för att kunna säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda
och att medarbetarna får en god arbetsmiljö.

Att

belysa möjligheten från nämndens perspektiv, att kommunen bör bygga om
Ekbacka 5/6 till 18 platser som fördelas på 16 tvårumslägenheter och 2 enrumslägenheter.

Att

påvisa vikten av att kommunen snarast behöver bygga bostad med särskild
service LSS gruppbostad för att kunna säkerställa att individen får sina behov
tillgodosedda.

Ärendebeskrivning
Lokalförsörjningsplanen behandlades på KSAU 191001 men på grund av tidsbrist
blev bara delar av den behandlad.
Idag uppmärksammas att socialförvaltningens synpunkter som skickats in utifrån
en remissrunda inte är med i utkastet till lokalförsörjningsplan 2020-2025.
Beslutsunderlag
Utkast till lokalförsörjningsplan 2020-2025.
Bedömning
Se bilaga 1, tjänsteskrivelse LSS boenden
Se bilaga 2, tjänsteskrivesel SÄBO boenden.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

101

Dnr 2019/70 730 SN

Slutgiltig revisionsrapport; Granskning av hemtjänsten inom Äldreomsorgen, 2-3 september 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att redovisa åtgärder som bör göras utifrån de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen till socialnämndens arbetsutskott 191211.
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av socialnämndens ekonomiska situation har revisorerna utifrån en
bedömning av risk och väsentlighet funnit det angeläget att granska hemtjänstverksamheten inom äldreomsorgen, då verksamhetens kostnader är relativt höga jämfört med strukturellt liknande kommuner.
Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig långsiktig, effektiv styrning och ledning av hemtjänstverksamheten?
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig uppföljning, styrning och ledning av hemtjänstverksamheten.
Vi grundar vår bedömning på att det idag skapats rutiner för styrning ledning och
uppföljning. Det finns ett utvecklat egenkontrollssystem där enhetschefer är delaktiga i denna kontroll. Vidare följs ekonomi regelbundet upp och det finns en delaktighet hos enhetschefer i både prognosarbete och åtgärdsplaner. Vi ser att det skett en
stark utveckling på dessa områden. Inom enskilda områden på myndighetsområdet
kan tydligare uppföljning göras. Speciellt ser vi det som viktigt att följa upp om ärenden följs upp regelbundet av handläggare. Förvaltningen bör också ha en långsiktig
planering av hemtjänsten inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Slutgiltig rapport: Granskning av planering och styrning av hemtjänsten (ordinärt boende) inom äldreomsorgen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-30

102

Dnr 2019/97 730 SN

Avisering tillsyn LSO Ekbacka
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkommit kallelse om tillsyn LSO gällande Ekbacka från Räddningstjänsten Öland.
Tillsynen utfördes 191024 för Ekbacka 2,4,5 och 6. Kommer att utföras 191107 för
resterande delar av Ekbacka.
Beslutsunderlag
Kallelse från Räddningstjänsten Öland om tillsyn enl. 5 kap 1 § Lag om skydd mot
olyckor.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-30

103

Dnr 2019/104 730 SN

Riktlinje för handläggning av insatser enligt SoL inom Omsorgen om
funktionsnedsatta
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

hänskjuta beslutet till socialnämndens möte 2019-11-27.

Ärendebeskrivning
I tidigare riktlinje för handläggning av ärenden inom Omsorgen om funktionsnedsatta beskrivs hur handläggning av både SoL och LSS insatser ska ske. Den nya
föreslagna riktlinjen tillsammans med en riktlinje för handläggning av insatser enligt
LSS inom Omsorgen om funktionsnedsatta avser ersätta befintlig riktlinje, antagen
190130, Dnr 2019/3 SN. Syftet med två olika riktlinjer är att tydliggöra skillnaderna
mellan de olika lagstiftningarna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-30

104

Dnr 2019/103 730 SN

Riktlinje för handläggning av LSS-insatser inom OFN
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

hänskjuta beslutet till socialnämnen 2019-11-27.

Ärendebeskrivning
I tidigare riktlinje för handläggning av ärenden inom Omsorgen om funktionsnedsatta beskrivs hur handläggning av både SoL och LSS ärenden ska ske. Den nya
riktlinjen som avser ersätta befintlig riktlinje, antagen 190130, Dnr 2019/3 SN beskriver endast hur LSS-ärenden ska handläggas vilket skapar en tydlighet då de
olika lagstiftningarna skiljer sig åt.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

105

Dnr 2019/92 700 SN

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt jobbförberedande aktiviteter
Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, 191001, § 234, där Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomiavdelningen att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI samt
eventuellt övertagande i egen regi till kommunsstyrelsen.
Uppdraget återrapporteras december 2019.
Vidare beslutas att avvakta frågan gällande avtal med Kunskapsnavet tills Kalmar
kommun har utrett sin organisation runt vuxenutbildningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 106

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

106

Dnr 2018/122 700 SN

Utlokalisering av socialnämndens sammanträden
Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämndens sammanträden 2 gånger per år, ska förläggas på någon av
nämndens verksamheter
Ärendebeskrivning
Sterfan Wiberg (V) föreslår att socialnämndens sammanträden ska utlokaliseras 2
gånger per år på någon av socialnämndens verksamheter.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-30

107

Dnr 2019/7 700 SN

Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

godkänna redovisade delegationsärenden.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2018/33-750
- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2018/32-730
- Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämndens
budget/åtgärdsplan.
- Antagande av kommunens digitaliseringsstrategi 2019-2021.
- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut OFN Dnr 2019/54-730 SN

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

