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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Som § 74

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades utan anmärkningar till handlingarna.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-09-12
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Allmänna ärenden

Som § 75

H6jt lunchpris pa hemlunch

Bakgrund och 4rendebeskrivning
Det nuvarande priset pa 60:- plus 5:- for transport for hemlunchharinte hdjts pa 3 ar.
For att tacka dem kostnadsdkningar pa livsmedel pa ca 10-15% samt löneökningar på
2,5% per ar sa behövervi från januari 2023 , höja priset med 10:- till 70:- plus 5:- för
transport, sammanlagt 75:-/måltid.

Förvaltningens ståndpunkt
Nya lunchpriset är i rimlig nivå för kostnadstäckning.

Förvaltningens förslag till beslut
Att godkänna nya lunchpriset på hemlunch.

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att godkänna nya lunchpriset på hemlunch.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:

SW AR



Sida

BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(14)

Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-09-12
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 76

Ansékan om kommunalt bidrag — SPF Seniorerna Stenbocken

Bakgrund och drendebeskrivning
SPF Seniorerna Stenbockens verksamhet innefattarolika aktiviteter för social

samvaro och trivsel för pensionärer. Föreningen hänvisar till prisökningar och

budgeterar för ett underskott enligt bifogad budgetför tidigare år och för 2022. De

ansöker om 15 000 kr i bidrag för den fortsatta verksamheten hösten och vintern
2022. Även program och planering finns bifogat i ansökan.

Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen ser att föreningslivet och pensionärsföreningar bidrartill

mervärde för våra äldre och förordar att social- och myndighetsnämnden ska bifalla
bidraget.

Förvaltningens förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår att social- och myndighetsnämndenställer sig bakom det

ansökta bidraget på 15000 kr och föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna
det.

Beslutsunderlag

Ansökan, budget och planering för SPF Seniorerna Stenbocken, inkommet 2022-05-
25, diarienr 2022/216-805

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden, KS

Digital fil till författningssamlingen: JA

Social-och myndighetsnämnden beslutar

Att mer underlag gällande tidigare utbetalningartill aktuell förening krävs och

beslutet skjuts upp till nästkommande nämndsammanträde.
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Som § 77

Aktuell information fran individ — och familjeomsorgen

Arbetet med att få ihop personalgruppenfortsätter. Inga förändringar sedan senaste
nämndsammanträdet.

Varje år tilldelas kommunenett antal kvotenheter. Storleken på varje enhet
presenteras när kommentilldelas en person eller en familj. Kommunen välkomnar
under veckan en familj om fem personer.

Kommunenhartagit emot ytterligare familjer och ensamkommande barn som flytt
kriget i Ukraina. Alla har nu egna boendenochflera har fått arbeten. En av de som
kommit ut i arbete har fått en deltidstjänst med administrativa arbetsuppgifter på
socialkontoret i Boxholm. Utbildningsbakgrunden hos ukrainarna som kommittill
Boxholm är varierande men hög. Gemensamtför de alla är den stora viljantill att
kommauti arbete samtatt lära sig svenska. De harinte rätt till svenska för
invandrare, SFI, men kommunenharsökt pengarför att bekosta SFI och planenär att
de ska komma igång med SFI i Tranås inomkort.

Susanna Kullman, socialchef, och Louise Hagberg, flyktingsamordnare, har för det
fina arbetet med mottagande av ukrainska flyktingar blivit inbjudna som föreläsare
till slottet i Linköping om integration och hur det arbetas med frågan i Boxholm.
Projektet innebär brett stöd för mottagande flyktingar och det drivs av Louise.
Medlentill projektet kommer från Länsstyrelsen.

I Dentals gamla lokaler får man skänka kläder och husgeråd som medborgarei
Boxholm. Samordnare söker också volontär för uppdraget. Lokalen har blivit en
samlingspunkt för de ukrainska flyktingarna. Allt i lokalen är gratis för flyktingarna
att ta vid behov.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:

SW AR



Sida

BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14)

Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-09-12
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 78

Aktuell information från sektion behandling och omsorg.

Erbjudande omflytt för brukare från en gruppbostadtill en servicebostad där
personella resurserstärks kring brukaren. Flytten ärett steg för att säkra upp för
såväl brukaren och att denne får det denne harrätt till samt att inte vara nära andra
brukare och det stimuli som kantrigga. Åtgärden innebär ett eget boende men med
högre stöd av personal. Arbetet med att skapa trygghet hos personalen fortlöper med
bland annatfortsatt förstärkt personalstyrka. Fortsätter gör även arbetet med
kompetensutveckling för att kunna möte varje brukares behov.
Handledning/utbildning i gruppenlöperpå.

Brukare som bor på gruppbostäderhartillgångtill fritidsaktiviteter efter
dagverksamheten om behov av detta råder. Ofta anordnasfritidsaktiviteter av
boendet, men några brukare är också engagerade i olika föreningar.

Verksamheten inom BeOm är emellertid svår att planera då det är en stor ovisshet
om brukarna kommertackaja till insatser som de beviljats. Man har kommit fram till
att vi behöver vara tydligare vad gäller insatsernas innebörd, vad som är möjligt att
bevilja utifrån individens specifika behov samt vad insatserna och dess utformning
innebär. Det har även uppdagats att något beslut har rullat på trots att brukaren inte
längre harrätt till insatsen, gäller insatser på korttids när brukare överskridit
alderskravet där. I dessa fall behöver vi arbeta mer informerande om att vilka andra
insatser som kan erbjudas och vad de innebär för brukaren och dennes
självständighet.

Grönaprojektet har bytt namn till Grönan och kommervara en större del i
kommunens preventiva arbetsmarknadsinsatser. Målet med insatsen är att personer
ska kommaut i arbete och därmed också minska försörjningsstödet i kommunen.

Förrådets verksamhet fortlöper men det lyfts att lokalerna är trånga och det är en stor
variation på brukarnas behov och förmågor.

Det pågår olika nätverksträffar för bland annat arbete för schizofreni samtett arbete
medatt inrätta ett team i västra länsdelen för samsjuklighet, ett ACT-team för
personer somfaller inom ramen för samsjuklighet.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Som $ 79

Aktuell information från äldreomsorgen

Sedanförra nämndsammanträdet är trycket på verksamheterna fortsatt högt. På

korttidsboendet är det fullbelagt och antal växelvårdsplatser har nått rekord.

Korttidsboendet har bemannat upp extra delar av morgon, delar av kväll samtnatt.
Trycketharlett till att rum som inte är godkända ur arbetsmiljösynpunkt fått

användas. Även de korttidsplatserna som är belägna på särskilda boenden är

fullbelagda.

Flera av de som vistas på korttidsboendet är där i väntan på att beslutet om särskilt
boende kan verkställas.

Dagverksamheten har högt tryck och kan idag bara ta emot fem brukare åt gången.
Lokalernaär inte anpassade för ändamålet och synpunkter har inkommit efter

brandinspektion. Lokalen innebär idag inte bara begränsningar utifrån brandskydd

utan innebär även att brukarna inte hartillgång till utemiljö då balkongen är mycket

liten och utgången smal. Lokalerna innebär även att viss hygien måste utföras i
korridoren då toaletterna inte är anpassade.

Det ökade trycket på växelvård och dagverksamhet tyder på att anhöriga harett stort
behov av avlastning och vi behöver utvecklas för att möta detta behov.

Hemtjänsten har också ett stort tryck med många brukare som är anslutnatill den

lasaretts anslutna hemsjukvården, LAH, samt fyra brukare som är beviljade särskilt

boende och väntar på ledig plats. Man har även haft möte LAH för att förbättra

samarbetet. Efter mötet har bland annat den praktiska problematiken som funnits

gällande läkemedeltill brukarna lösts genom att LAH ansvarar för läkemedelsskåp

samt alla läkemedel. LAH delar upplevelsen om att brukarna är sjukare och behöver
merinsatser.

Manser ävenett problem med att brukare inte får stanna kvar på sjukhus utan

skickas hem. För många brukare innebär det här att de åker fram och tillbaka utan att
bli färdigbehandlade. För hemtjänsten innebär det utökade insatser och ibland

dubbelbemanning vilket ger ett ökat tryck på personalen.

Dethar de senaste månaderna även funnits samarbetsproblem med

ambulanspersonal. Dialog förs för gällande ett bättre samarbete och samsyn kring

vården av våra brukare.

 

Justerare:
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Ävenarbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskorhar ett högt
tryck. Den tjänst som annonserats ut under sommaren har ännu intetillsats och
personalstyrkan är därmed en fysioterapeut kort.

Denlegitimerade personalen i kommunenär en del i minnes- och

demensutredningar. Utredningarna tar idag väldigt lång tid. Tommy Hallén,

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, deltar i ett arbete för att korta ner

utredningstiden. Man ser även att minnessvårigheter ökar i kommunen och vi
behöver därmed öka möjligheternatill hjälp.

På de särskilda boendenaär trycket fortsatt högt. Personalen harsignalerattill

ordförande i social- och myndighetsnämnden om den höga belastningen.

Idag väntar 10 personer på ledig plats och ytterligare fem beräknas att inom kort
beviljas insatsen. Några av de som väntar på ledig plats väntar på kommunens

korttidsboende medan andra väntar i sitt hem med insatser från hemtjänsten. Man har

även sett flera fall där personen som väntar på ledig plats hinner avlida i sitt hem
eller på korttidsboendet.

Möten hålls gällande den rådande situationen och utredningar görs. Nu ligger fokus

på att kommatill ett beslut och börja agera. För att lösa situationen behöver mantitta

både kortsiktigt och långsiktigt, att dels lösa den nuvarande akuta situationen men
ävenplanera och agera för att möta behovet över lång sikt. För att se en långsiktighet

är det även viktigt att utöver byggkostnader även beräkna personalkostnader. Bygger

man smarta boenden kan man spara in på personalkostnader vilket man inte kan med

de befintliga avdelningarna eftersom de är separerade från varandra. Politiker och

tjänstemänhartidigare besök olika boenden i andra kommunerför att se hur man kan
bygga smart utifrån behovet.

Diskussion förs även gällande idéer om vart nytt särskilt boende kan placeras samt

idéer om hur trygghetsboenden kan skötas för att få en bra kontroll på vilka som
behöver omsorg och vård. Inspiration lyfts från bland annat Ödeshög som äri

jämförbar storlek med Boxholm.

Trots det stora trycket på inom verksamheterna får kommunen goda resultat på
undersökningar som genomförts och presenterats på Koladas hemsida
(www.kolada.se) samt på socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se).

Resultatet visar bland annat att kommunen haren god kvalitet på palliativ vård samt
att våra brukare är nöjda med personalen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Flera brukare vill ta del av kamerabevakning och GPS. Insatsernaärhelt frivilliga

och bygger på samtycke. Insatserna innebär ökad frihet och trygghet hos flera

brukare.

Beslutet som tagits om fast omsorgskontakt har redan börjat implementerasi
verksamheten. Hemtjänsten har påbörjat ett arbete med att informera och utbilda

personal samt informera brukare och delge dem en fast omsorgskontakt.

Även införande av digitala genomförandeplaner inom hemtjänsten har påbörjats och

nu finns ett antal genomförande planer i verksamhetssystemet. Stort fokus kommer
framöveratt ligga på att fortsätta upprätta och följa upp genomförandeplanerför alla

brukare.

Tommy Hallén kommerta över som medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR,
när Boelavslutar den delen av sin tjänst. Tommy fortsätter utöver uppdraget som

MARbehålla sitt uppdrag som MASochprojektledare inom

kvalitetsledningssystem.

Manarbetar aktivt med att se över möjligheterna för att behålla de tre personal som

avlastat omvårdnadspersonalen på kommunens boenden genom att ta hand av

städningen av brukarnas rum. Derastjänster går ut i slutet av året och manser över
tänkbara sätt att fortsätta finansiera satsningen.

Aktiviteterna som kommit igång för våra äldre har fått goda recensioner och trycket

har emellertid varit så högt att man behövt säga nej på grund av platsbrist. Arbetet
fortsätter för att alla kommunens äldre ska kunna ta del av aktiviteterna och minska

ensamheten.

 

Justerare:
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Som $ 80

Kvalitetsledningssystem

Presentation av arbete med kvalitetsledningssystem.

En projektgrupp hartillsatts för arbetet med kvalitetsledningssystem. Gruppen
bestående av projektledare Tommy Hallén samt Erja Kumpulainen och Lars Carlberg
ansvarar för projektet och svarar mot socialförvaltningens ledningsgrupp samtsocial-
och myndighetsnämnden.

Arbetet påbörjades under våren 2022 då projektgruppen träffade alla arbetsgrupper
på deras arbetsplatsträffar, APT. Inom varje arbetsgrupp har manutsett
kvalitetsombud och de kommerarbeta tillsammans med projektgruppenföratt få ut
arbetet i verksamheterna.
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Som § 81

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Lars Carlberg presenterar resultatet från socialstyrelsens undersökning Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?

Resultatet är varierande inom både hemtjänst och särskilda boenden, på en del
punkter ligger Boxholm överrikssnittet och ibland under. De punkter som ligger
sämretill är punkter somi flera fall redan identifierats av verksamheterna och arbete
påbörjats. Det gäller bland annat aktivitetsutbudet på våra särskilda boenden.
Samtidigt uppger 100240 av de svarande på våra särskilda boenden att de får bra
bemötande från personalen. Aven inom hemtjänsten svarar 100% av de som svarat
på enkäten att personalen brukar bemöta dem på ett bra sätt. 9890 uppger också att de
känner förtroende för personalen som kommerhem till dem. Resultatet är högre än
snittet i Ostergétland och riket.

 

Justerare:

SNAR
Utdragsbestyrkare:



Sida

BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(14)

Social- och myndighetsnamnden Sammantridesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-09-12
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 82

Diskussion kring ekonomin

Delårsrapporten är inte helt färdigställd ännu. Mer detaljerad presentation och vidare
diskussion tas därmed upp på nästkommande nämndsammanträde.

Det som hittills kan konstateras äratt budget är långt överskriden när det gäller
placeringar och försörjningsstöd. Aven 2021 översteg kostanden för placeringar
budgeten och inför 2022 var budgeten för just placeringar lägre än föregående år.

Kostandenför en placering varierar efter vårdbehov, en del placeringar är väldigt
kostsamma medan andra är mindre kostsamma. Det görs även en prisjustering varje
år utifrån en procentsats motsvarande utvecklingen av omsorgsprisindex, OPI, vilket
för oss resulterar i högre kostnader.

Placeringar avslutas alltid när de inte längre behövs och man vidtar andra insatser
som t.ex öppenvård. Verksamheten har sett över sina placeringar och fastställde att
alla de som ärplacerade är i behov av den vård som de får.

Fler personer söker vård för missbruk vilketlett till fler placeringar. Detta var inte
lika vanligt för ett par år sedan. Det har även skett en ökning av ärenden med våld i
nära relationer.

Arbete för att minska försörjningsstödet pågår. Arbetet innebär bland annat tydligare
planerför hurvarje klient ska kommaut i arbete. Man arbetar även medatt få till ett
bättre samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa då det är viktigt att
personenfår rätt ersättning. Man arbetar även med att se över olika arbetssätt föratt
ge merpraktisk hjälp till personer i deras jobbsökande.

Verksamheterna ser även över andra, både små och stora, utgifter för att minska
kostnaderna. Budget påverkas också av de ökade priserna i samhället. Man ser en
ökning av både bränslekostnader och matkostnader.
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Som § 83

Delgivning allmänna ärenden

Inga inkomna delgivningar.
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Som § 84

Ovrigt

Inga övriga punkter.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:

SV AR


