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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 116/2019

SN 2019/7

§ 116 Godkännande av dagordning.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.
Sammanfattning
Dagordningen har varit utsänd med kallelsen till dagens sammanträde.
_____
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 117/2019

SN 2019/366

§ 117 Verksamhetspresentation, Funktionsstöd.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden tackar för presentationen och tar densamma till protokollet.
Sammanfattning
Robert Schelin, verksamhetschef Funktionsstöd, informerar tillsammans med
enhetscheferna Ramona Malmberg och Håkan Ahlstrand ger en inblick i
pågående omställning och genomförda, samt kommande, processer i
anledning av omställningen inom Funktionsstöd. Bland annat kommer en
stödbehovsmätning att genomföras.
Informationsdag hölls den 4 september 2019 för de som är direkt berörda av
omställningen, d v s brukare, anhöriga och personal. De som inte hade
möjlighet att närvara vid informationsmötet delgavs samma information den 5
september medelst telefonsamtal från verksamhetschefen.
_____

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4(28)

Protokoll

5(28)

Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 118/2019

SN 2019/2000

§ 118 Drogförekomsten i Olofströms kommun, information.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden tar informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Drogsamordnare Ulf Clang ger en lägesrapport avseende drogförekomsten i
Olofströms kommun, samhällets upplevda känsla av narkotikaläget samt
redovisning av årets skolundersökning om skolelevers levnadsvanor.
Det sker en nära samverkan mellan skola, polis, socialtjänsten och gym i
kommunen. Föräldrar som tar tydlig ställning mot alkohol- och
droganvändande är det viktigaste i det förebyggande arbetet.
Drogtest erbjuds ungdomar vid misstanke om droganvändande, samtycke från
vårdnadshavare inhämtas för minderåriga.
Inflödet av människor som söker hjälp via öppenvården har ökat.
Doping med anabola steroider är ett ökande samhällsproblem som har en
tydlig koppling till våldsbrott av olika slag.
Ulf berättar vidare om det förebyggande arbete såsom fältarbetet samt
teaterföreställningar, föreläsningar och en rad andra aktiviteteter.
Den nya tobakslagen från 1 juli 2019 om tobaksfria miljöer har redan
anammats i kommunen.
Kaj Torrika informerar om att det för närvarande finns fyra hemmasittare i
kommunens grundskolor, år 7, 8 och 9. Kaj berättar om det relationsskapande
arbetet med att få hemmasittarna att gå tillbaka till skolan samt arbetet med att
identifiera de elever som är i riskzonen.
_____
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 119/2019

SN 2019/19

§ 119 Ordförandens information
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Ordföranden informerar om:
Ordföranden informerar om:


att samtliga ledamöter och ersättare medges deltagande den nationella
anhörigdagen den 6 oktober 2019 samt i årets Psykiatrivecka som
pågår mellan den 7 och den 11 oktober 2019.

Justerandes signatur
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Socialnämnden

SN § 120/2019

SN 2019/20

§ 120 Förvaltningschefens information
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar


med anledning av fråga från Max Nielsen (SD) ställd vid SN 190828
om försäkringar vid skadade personliga tillhörigheter under daglig
verksamhet. Verksamhetschef Robert Schelin redogör för gällande
försäkringsvillkor. Ersättning kan utgå om skadan beror på något som
verksamheten kan hållas ansvarig för.



om att Robert Schelin, utöver sin tjänst som verksamhetschef inom
Funktionsstöd, tillträder som biträdande förvaltningschef för
Socialförvaltningen fr o m den 1 oktober 2019.
Robert ersätter Pernilla Andersson, förvaltningsekonom och
administrativ chef.

_____
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 121/2019

SN 2019/1959

§ 121 Driftbudget år 2020, Socialnämnden
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom besparingsalternativ 2 vilket
innebär avveckling av 15 särskilda boendeplatser samt minskning av en
enhetschefstjänst. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med denna besparing
under förutsättning att kommunstyrelsen fastställer socialnämndens förslag till
beslut.
Sammanfattning
Socialnämndens budgetram för år 2020 är 345,5 mkr vilket är en ökning mot
föregående år med 3,6 mkr. Denna utökning består av:
Löner
9,4 mkr
Prisjustering
0,6 mkr
Volymförändring
0,5 mkr
Allmän besparing
-6,9 mkr
Utgångsläget efter volym, löneförändringar, prisjusteringar och allmän
besparing var 17,8 mkr över budgetram.
Följande neddragning och effektiviseringar har resulterat i en besparing på 8
mkr, vilket täcker den allmänna besparingen;














Omställning inom FS/ÄO på Garvaregården 1,9 mkr/ år
Medicinskt färdigbehandlade personer 0,2 mkr/ år
Insats personligt utformat stöd hanteras via boendestöd 0,2 mkr/ år
Höjda intäkter inom hemtjänsten 1,2 mkr/ år
Ingen bostadsanpassning enl. lag Säbo 0,1 mkr/ år
Minskad budget för externa placeringar inom missbruk 1 mkr/ år
Minskat budget försörjningsstöd 0,2 mkr/ år
Minskad budget kontaktpersoner inom IFO 0,4 mkr/ år
Minskning en enhetschef inom äldreomsorgen 0,7 mkr/ år
Minskning 0,5 åa IFO 0,35 mkr/ år
Minskning en åa funktionsstöd 0,5 mkr/ år
Minskning en åa arbetscenter 0,5 mkr/ år
Minskade föreningsanslag 0,1 mkr/ år

Ytterligare besparingsförslag
För att nå tilldelad budgetram krävs ytterligare besparingar med 10,0 mkr
Förvaltningen föreslår åtgärd i form av avveckling av särskilda boendeplatser
inom äldreomsorgen samt neddragning av en enhetschef;

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden
Alternativ 1. Avveckla 20 särskilda boendeplatser samt minskning av en
enhetschef 10,0 mkr/ år
Alternativ 2. Avveckla 15 särskilda boendeplatser samt minskning av en
enhetschef 7,6 mkr/ år

Yrkanden
Miroslav Milurovic (S) yrkar på att nämnden ställer sig bakom
besparingsalternativ 2 innebärande avveckling av 15 särskilda boendeplatser
samt minskning av en enhetschef 7,6 mkr/ år och ge förvaltningen i uppdrag
att arbeta med detta när kommunstyrelsen fattat beslut i ärendet.
Patrik Krupa (M) instämmer i Miroslav Milurovics yrkande.
_____

Delges:
Pernilla Andersson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 122/2019

SN 2019/1849

§ 122 Taxor och avgifter 2020 2
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att anta taxor och avgifter och lämnar information till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Siffror inom parentes avser år 2019.
Förslag
Trädgårdshjälp
Avgift exkl. moms:
Trädgårdshjälp/snöskottning
Borttransport av trädgårdsavfall
i samband med trädgårdshjälp
(avståndsberoende)

237 kr/timme och person (230)
55-205 kr/tillfälle (50-200)

Denna hjälp utförs i mån av tid och resurser, ingen begränsning till vem.
Om man har biståndet gräsklippning/snöskottning/vedinhämtning enligt SoL är
avgiften 77 kr/timme (75 kr) och person exkl moms för övrig trädgårdshjälp.
_____
Transport av avlidna
Avgift tas ut med självkostnad.
_____
Hyror i särskilt boende
Hyrorna beräknas med samma %-sats som Olofströmshus höjer hyrorna med
för motsvarande bostäder.
_____
Resor inom funktionsstöd
Resor till och från dagligverksamhet inom funktionsstöd.
Avgift enligt länstrafikens taxa.
_____
Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

Pedagogiska måltider
Huvudrätt
Efterrätt
Frukost
Kvällsmat

30,00 kr (29,00)
6,00 kr (5,00)
16,00 kr (15,00)
16,00 kr (15,00)

Delges:
Pernilla Andersson
Kommunstyrelsen för kännedom
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 123/2019

SN 2019/1847

§ 123 Taxor och avgifter socialnämnden år 2020
Socialnämndens beslut:
Socialnämndens beslutar att överlämna förslag på avgifter för 2020 enligt
nedanstående till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Siffror inom parentes avser föregående års belopp.
Förslag
Matavgifter
Matavgifterna ökar i samma takt som kostenhetens prisökningar 5% (3%).
Matavgifterna för 2020 börjar att gälla 1/3-20 och gäller till 28/2-21.
Särskilt boende, korttids och växelvård SoL:
Helkost/sondmat per dag

120,00 kr (115,00)

Frukost
Huvudrätt
Efterrätt
Kvällsmat

30,00 kr (29,00)
54,00 kr (52,00)
6,00 kr (5,00)
30,00 kr (29,00)

Huvudrätt, gäst
Efterrätt, gäst
Kvällsmat, gäst
Frukost, gäst

84,00 kr (80,00)
18,00 kr (17,00)
37,00 kr (35,00)
37,00 kr (35,00)

Avgift för mat för parboende på säbo, se riktlinjer för parboende.
Dagverksamhet Skogsbacken:
Dagvht Skogsbacken inkl mellanmål

79,00 kr (75,00)

Matdistribution, hemtjänst:
Portionspris Huvudrätt
Portionspris Efterrätt
Portionspris Huvudrätt, gäst
Portionspris Efterrätt, gäst

54,00 kr (52,00)
6,00 kr (5,00)
84,00 kr (80,00)
18,00 kr (17,00)

Daglig verksamhet / Daglig sysselsättning:
Daglig verksamhet, Huvudrätt
Daglig verksamhet, Efterrätt

54,00 kr (52,00)
6,00 kr (5,00)

Barn och tonårskorttids / korttidstillsyn, under 16 år:
Portionspris Frukost

16,00 kr (15,00)

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden
Portionspris Huvudrätt
Portionspris Kvällsmat
Portionspris Mellanmål

28,00 kr (27,00)
16,00 kr (15,00)
0 kr (0)

Barn och tonårskorttids / korttidstillsyn, över 16 år:
Portionspris Frukost
Portionspris Huvudrätt
Portionspris Efterrätt
Portionspris Kvällsmat
Mellanmål

30,00 kr (29,00)
54,00 kr (52,00)
6,00 kr (5,00)
30,00 kr (29,00)
0 kr (0)

Omsorgsavgift enl SoL
Omsorgsavgiften för 2020 börjar att gälla 1/3-20 och gäller till 29/2-21.
Särskilt boende exkl fristående servicelägenheter, korttids och växelvård
enl SoL:
I omsorgsavgiften ingår omsorg och viss sjukvård samt trygghetslarm. Även
tekniska hjälpmedel och vårdsängar ingår i omsorgsavgiften.
I omsorgsavgiften ingår inte personliga omkostnader, vilka du själv får betala.
Exempel på kostnader du själv får betala är läkarbesök, läkemedel, tandvård,
glasögon, hårvård, fotvård och privata förbrukningsvaror. Även hemförsäkring
får man bekosta själv.
När man bor i särskilt boende, förutom fristående servicelägenheter, är
avgiften 2 125 kr (2 089 kr), vilket är det samma som maxtaxan. (Pbb *
53,92% * 1/12).
Särskilt boende exkl fristående servicelägenheter äldreomsorgen
Omsorgsavgift maxtaxa.
Hyra betalas direkt till hyresvärden.
Mat heldag 120 kr/dag 3 600 kr/mån (115, 3 450).
Gruppboende socialpsykiatri
Omsorgsavgift maxtaxa.
Hyra betalas direkt till hyresvärden.
Korttidsplats Äldreomsorgen
Omsorgsavgift maxtaxa.
Matavgift 120 kr/dag (115)
Växelvårdsplats
Omsorgsavgift maxtaxa.
Matavgift 120 kr/dag (115)

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

Hemtjänst / Boendestöd, ordinärt boende och fristående
servicelägenheter
Avgiften för hemtjänst utgår ifrån 8 nivåer. Dessa bygger på vilken typ och
omfattning av insats enl schablontid man får hjälp med.
Nivå 1:
267 kr
(262 kr)
Nivå 2:
534 kr
(524 kr)
Nivå 3:
801 kr
(786 kr)
Nivå 4:
1 068 kr (1 048 kr)
Nivå 5:
1 335 kr (1 310 kr)
Nivå 6:
1 602 kr (1 572 kr)
Nivå 7:
1 869 kr (1 834 kr)
Nivå 8:
2 125 kr (2 089 kr)
*Maxtaxan är en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet för 2019 utgör 47 300 kr (46 500 kr).
Följande insatser är avgiftsfria:
Avlastning i hemmet: Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt hemtjänsttaxa, individuell prövning
görs.
Telefontjänst: Ingen avgift tas ut (0 kr).
Social aktivering: Biståndsbedöms, max 1 tim/vecka avgiftsfri.
Över 1 tim/vecka medför avgift enligt hemtjänsttaxa, individuell
prövning görs.
Trygghetslarm, ordinärt boende och fristående servicelägenheter
259 kr per månad (255 kr)
Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift. Kopplas larmet ur före
den 14:e i månaden, ingen avgift.
Dagverksamhet Skogsbacken
Matavgift: 79 kr/dag (75)
Omsorgsavgift enligt hemtjänstavgift. Har man ingen hemtjänst tidigare blir det
ingen omsorgsavgift.
Ledsagning
153 kr per tillfälle (150)
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

Gräsklippning / Snöskottning / Vedinhämtning
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp (biståndsbedömd):
Gräsklippning
78 kr/timme och person (77)
Snöskottning
78 kr/timme och person (77)
Vedinhämtning
78 kr/timme och person (77)
Utryckningsavgift
51 kr/tillfälle (50)
Boendestöd av mobilt team socialpsykiatrin
Personer med långvarig psykisk diagnos (mer än 2 år) som får boendestöd i
form av handledning och hjälp att klara sin dagliga livsföring själv men som
själv deltar vid städning, matlagning etc betalar ingen hemtjänstavgift.
Avgiften för hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, biståndsbedömd
trädgårdshjälp kan dock aldrig uppgå till mer än 2 125 kr (2 089 kr).
Hemsjukvård / Rehab
För hembesök av kommunsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast tar
kommunen ut en avgift om 122 kr (120 kr) per besök, max 305 kr (300 kr) per
månad. Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning.
Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan enligt socialtjänstlagen.
För personer som är hemsjukvårdspatienter tar kommunen ut en avgift om
högst 305 kr (300 kr) per påbörjad månad. Avgiften gäller för
hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt eller särskilt boende. Avgiften ingår i
den kommunala maxtaxan enligt socialtjänstlagen.
Avgiften för hembesök och hemsjukvård omfattas av det kommunala
högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxan).
Undantag:
Barn och ungdom t.o.m. det år man fyller 19 år.
Personer som har en palliativ diagnos (z-diagnos).
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

Maxtaxa
Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (föregående
års exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2020 baseras på 2020 års
inkomster.
Lämnas inga inkomstuppgifter in tas högsta avgiften ut för insatsen. Ingen
retroaktiv återbetalning när inkomstuppgifter kommer in.
Hänsyn tas även till boendekostnaden samt ett schablonmässigt
förbehållsbelopp.
Beräkning

Förbehållsbelopp,
kr/månad

Ensamstående över Pbb*135,46%*(1/12)
65 år

5 339 (5 249)

Sammanboende
över 65 år

Pbb*114,46%*(1/12)

4 512 (4 435)

Ensamstående
yngre (-64 år)

Pbb*135,46%*(1/12)
*110%

5 873 (5 774)

Sammanboende
Pbb*114,46%*(1/12)*
yngre (-64 år)
110%
(prisbasbeloppet (Pbb) för 2020 är 47 300 kr)

4 963 (4 879)

Förbehållsbeloppet ska täcka normala kostnader för följande poster:
Livsmedel, förbrukningsvaror, kläder/skor, telefon, hygien, tandvård,
läkemedel, öppen hälso- och sjukvård, dagstidning, hemförsäkring, resor,
möbler, husgeråd, fritid.
Förbehållsbeloppet kan höjas om fördyrningen är varaktig och överstiger 200
kr per månad.
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är
 Fördyrade matkostnader (utgår från Konsumentverkets rekommendationer
vid beräkning)
 Fördyrade reskostnader (t.ex. arbets- och sjukresor)
 Kostnad för god man
 Underhållsskyldighet för barn
 Övrigt efter individuell prövning
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

Reduktioner:
Avgiften för omvårdnad reduceras:
 I särskilt boende endast om varit frånvarande hela månaden. Ingen övrig
reduktion eftersom
brukaren fått omsorg över 8 tim redan under en dag.
 Hemtjänst reduktion om man fått mindre än 8 tim (enl schablontiden).
 Korttids/växelvård/trygghemgång beräknas avgifter per dag. Dvs 1/30 av
maxtaxan per dag.
Mat i hemtjänsten som är levererad (antingen hem eller till
hemtjänstpersonalens lagringsplats) ska betalas utan reduktion.
Under förutsättning att det finns ett avgiftsutrymme så får man betala avgifter
för ovanstående delar. Dessa avgifter får tillsammans inte överstiga
avgiftsutrymmet eller maxavgiften på 2 125 kr (2 089 kr) per månad. Kostnad
för mat och hyror ingår inte i maxavgiften utan dessa får man alltid betala för.
Samtliga avgifter inom rubriken hemtjänstavgifter ingår i kommunens maxtaxa
enligt socialtjänstlagen. Dessa taxor gäller inte personer med insatser enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

Övriga avgifter, gäller från om med 2020-01-01
Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enl SoL
Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren
inte angivit kostnad för måltid i avtal.
Avgift för omvårdnad erläggs enligt kommunens fastställda taxa för särskilt
boende enligt SoL.
Hyra erläggs motsvarande de minsta rummen (28 m2) på det särskilda
boendet Jämsegården i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal
eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i juni
2018 är 4 024 kr/mån (3 984 kr).
Avgifter för personer på köpt vårdplats (annan vårdgivare) enl LSS
Avgift för måltid erläggs enligt kommunens fastställda taxa i de fall vårdgivaren
inte angivit kostnad för måltid i avtal.
Hyra erläggs motsvarande de minsta rummen (28 m2) på det särskilda
boendet Jämsegården i de fall vårdgivaren ej angivit kostnad för hyra i avtal
eller att vårdgivaren fakturerar den enskilde direkt. Motsvarande hyra i juni
2019 är 4 024 kr/mån (3 984 kr).
Avgifter för läger inom LSS
Egenavgift vid läger inom LSS 205 kr/dygn (204).
_____
Ersättningsnivåer 2020 som vistelsekommun ska fakturera Olofströms
kommun, då brukare från Olofströms kommun tillfälligt vistas i annan
kommun
SoL insats service, omsorg (inkl larminsatser)

565 kr/utförd
kundtimme (452)

(pris per tim enl kpb plus 3,2% (löneökn 2018) och 3,2 (löneökn 2019)

Larminstallation
Matdistribution
Hemsjukvård

565 kr (452)
63 kr/portion (60)
565 kr/tim (500)

(med timme menas utförd hos brukare plus färdtid och tid för dokumentation).

Övriga insatser meddelas om kunden omfattas av andra beslut än
ovanstående.
Tid hos kund för insatser och larm ska dokumentareras i manuell tidrapport
som skickas med fakturan. Om utförd tid överstiger beställd schablontid, måste
skälen för detta redovisas skriftligt.
_____

Justerandes signatur
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Protokoll

19(28)

Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

Ersättningsbelopp för personlig assistans enl LSS vid extern utförare
Det yrkade timbeloppet ska vara verkligt och skäligt. För att kommunen ska
kunna göra sin utredning avseende detta behöver den enskilde inkomma med
underlag för att styrka det yrkade timbeloppet. I de fall den enskilde inte i
tillräcklig omfattning medverkat i utredningen kan kommunen tillämpa ett
förenklat förfarande och då blir timbeloppet 275 kr (270 kr).
_____
Delges:
Pernilla Andersson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 132/2019

SN 2019/2009

§ 132 Delårsredovisning, socialnämnden 2019
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner delårsredovisningen till och med augusti 2019.
Sammanfattning
Resultatet, till och med augusti 2019, visar ett överskridande med 2 920 tkr
och en helårsprognos på 9 000 tkr över budgeten.
_____

Delges:
Pernilla Andersson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 124/2019

SN 2019/704

§ 124 Remissvar avseende återremitterat medborgarförslag från
SPF och PRO om inrättande av fixarservice.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till remissvar på det
återremitterade medborgarförslaget om inrättande av fixarservice som sitt eget
och tillställer kommunstyrelsen detsamma.
Socialnämnden står fast vid sitt tidigare ställningstagande att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att fixarservice inte inrättas inom
socialförvaltningens uppdrag, varken inom servicetjänster eller IT-tjänster.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har lämnats in av SPF och PRO i Olofström med förslag
om att kommunen inrättar kostandsfria fixar-tjänster samt erbjuder utökning av
tjänster inom arbetsmarknadsenheten för äldre i kommunen.
Socialnämnden beslöt 190424 under § 59 föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fixarservice inte inrättas inom socialförvaltningens
uppdrag, varken inom servicetjänster eller IT-tjänster.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 190521 under § 87 att återremittera
medborgarförslaget till socialnämnden för att undersöka om intentionerna i
medborgarförslaget är möjligt under andra former och ev. samverkan med
andra aktörer samt undersöka behov och syfte.

Delges:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 125/2019

SN 2019/1518

§ 125 Remissvar avseende motion från Sverigedemokraterna om
teamledare inom vård och omsorg.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till remissvar som sitt
eget. Socialnämnden beslutar vidare föreslå kommunfullmäktige att med
hänvisning till socialnämndens yttrande anse medborgarförslaget besvarat.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion daterad 190605
om teamledare inom vård och omsorg. Motionärerna menar att teamledaren
kunde ta hand om det administrativa arbetet och därigenom avlasta
vårdpersonalen så att de kunde fokusera på vården och kvaliteten i den.
Nuläge och framåt
I dagsläget finns medarbetare i grupperna som utför visst administrativt arbete.
Exempelvis schemaplanerare, Life Care-planerare och Heromansvariga. Det
kan vara olika personer som har olika uppdrag.
Det finns både för- och nackdelar med att samla alla delar på en person,
alternativt dela upp ansvaret.
Grannkommunen Karlshamn har i flera år arbetat med teamledare men har
sedan en tid tillbaka avslutat teamledaruppdraget. Sölvesborgs kommun har
börjat titta på teamledareuppdraget men har inga former klara för ett eventuellt
upplägg.
Socialförvaltningen behöver se över de administrativa arbetsuppgifter som
åvilar verksamheterna. I samband med denna översyn kommer möjligheterna
att inrätta uppdraget som teamledare eller annan funktion att ses över. Denna
funktion skulle i så fall kunna avlasta omvårdnads-personalen i det
administrativa arbetet.
_____
Delges:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 126/2019

SN 2019/9

§ 126 Fyllnadsval som ersättare i socialnämndens arbetsutskott.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att som ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter
Linda Röman (SD) utse Tommy Holmgren (SD).
Sammanfattning
Linda Röman (SD) avsäger sig sin plats som ersättare i socialnämndens
arbetsutskott.
Gruppledare för SD Max Nielsen föreslår i skrivelse 190521 att Tommy
Holmgren (SD) ersätter Linda Röman.

Delges:
Christin Törgren, Kommunledningskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 127/2019

SN 2019/24

§ 127 Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden tar redovisningen av förvaltningens sjukfrånvarostatistik till
dagens protokoll.
Sammanfattning
HR-strateg Lena Olsson redogör för förvaltningens sjukfrånvarostatistik.
Den totala sjukfrånvaron är 8,17 %.
Sjukfrånvaron dag 1-14 är 1,34 %.
Sjukfrånvaron dag 15-90 är 3,08 %.
Sjukfrånvaron dag 91 och därutöver är 3,75 %.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 128/2019

SN 2019/1443

§ 128 Redovisning av protokoll från förvaltningsövergripande
samverkansmöte (FÖSAM).
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden tar redovisningen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde 190925 redovisas följande FÖSAM-protokoll:


Protokoll från FÖSAM 190424.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 129/2019

SN 2019/21

§ 129 Meddelande och rapporter.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden tar redovisningen av inkomna meddelanden och rapporter till
dagens protokoll.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde föreligger följande meddelanden och rapporter:


Justitieombudsmannen (JO) 2019-09-27 kritik avseende handläggning
och dokumentation i ärende, socialförvaltningen.
Dnr 19/1859

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

SN § 130/2019

SN 2019/22

§ 130 Redovisning av delegationsbeslut, socialnämnden.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta redovisningen med godkännande till dagens
protokoll.
Sammanfattning
Förteckning över delegationsbeslut har varit utsänd med kallelsen till dagens
sammanträde.
_____

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2019-09-25

Socialnämnden

§ 131 Övervägande enligt 14 § 3 st LVU gällande prövning av
umgängesbegränsning jml 14 § 2 st p 1 LVU samt beslut om
hemlig vistelseort jml 14 § 2 st p2 LVU avseende ***** *****
*****

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

