
BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatam \(11)
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Plats och tid Trivselhuset Bjursdalen,lilla samlingssalen och digitalt 2022-04-11 klockan
09.45- 11.50

Beslutande Sören Norrby, (M) ordförande, på plats
Siw Karlsson, (S), pa plats
Annsofi Ramevik (S), pa plats
Janet Akesson (S), pa plats
Solveig Agnevik (C), paplats
Linda Fjellborg (S), pa plats

Ovriga deltagande Susanna Kullman,socialchef, pa plats
Therese Falck nämndsekreterare, på plats
Josefine Fridlund 1:e socialsekreterare, på plats
Lolitha Rungård, socialsekreterare, på plats
Felicia Edenblad, socionomstudent, på plats
Louise Hagberg, flyktingsamordnare, på plats
Erja Kumpulainen, enhetschef, på plats
Karin Ekstam, enhetschef, på plats
Helen Rocklar-Rickardsson, enhetschef, på plats
Helena Berminge, enhetschef, digitalt
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Protokollet är justerat. Justeringen hartillkännagivits genom anslag.

Organ Social och myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-04-11

Datum för 2022-04-21 Datum för 2022-05-12
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Sida

BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011)
Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 30

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades utan anmärkningartill handlingarna.

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(11)

Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 31

Aktuell information fran sektion behandling och omsorg.

Enhetschef Helena Berminge informerar om verksamheterna pa behandling och
omsorg. Verksamheterna har ett antal sjukskrivning varav några längre. Samt ett
antal personer som slutar inom kort. Vikarier och rekrytering pågår. Inför sommaren
pågår rekrytering.

Galaxen

Två lediga platser finns. Kommunikatör har hjälp till att ta fram ett nytt
informationshäfte som delats ut till andra kommuner.

Månen
Inget specifikt att tillägga.

Ugglan
Händelse av hot och våld harlett till sjukskrivningar. Riskbedömning är gjord samt
har samtalsstöd erbjudits och handledning är tillsatt. Enhetschef närvarar och arbetar
extra på enheten.

Träffpunkten
Det harvarit svårt att rekrytera deltagare efter pandemin. Kommunikatören hartagit
fram informationsblad som kommeratt delas ut.

Helhetsteamet
Elin Trygg, ny medarbetare, hälsas välkommen.

Utslussen
Inget specifikt att tillägga.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(11)

Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 32

Aktuell information från äldreomsorgen

Enhetschef Karin Ekstam går i pension 1 maj. Hennes efterträdare Helen Rockler-
Rickardsson hälsas välkommen och började sin tjänst 1 april.

Rekrytering inför sommarenfortsätter då ett antal personal saknas.

Denfortsatta långa köntill särskilt boende som oroar enhetscheferna.

På grund av köntill särskilt boende är korttidsboendet också fullt. Korttidsplatser
köps i Odeshög.

Susanna Kullman, socialchef, informerar om att arbete med att utöka särskilt
boendeplatserna är igång.

Erja Kumpulainen informerar om att hemtjänsten inte kunnat starta igång med kylda
matlådor. Detta på grund av avsaknaden av utrustning. Förhoppning om att komma
igång med kylda matlådor i maj men det riskerar att inte komma igång förrän efter
sommaren.

Hemtjänsten startar nattprojekt som sträcker sig året ut. Projektet finansieras av
stimulansmedlet Återhämtningsbonusen. Projektet innebär att personalstyrkan stärks
upp med en extra personal varje natt. Personen ska i första hand täcka vakanser och
värna om arbetsmiljön.

Hemtjänsten startar också ett demensteam. Målet är att öka kontinuiteten för
personer med demensi ordinärt boende.

Hemtjänsten startar också ett arbete med trygg hemgang.Ett arbete mellan
biståndshandläggare, hemtjänst och rehab för de individer som kommer hem till
ordinärt boende från sjukhus eller korttidsboende. Målet med trygghemgångsteam är
att få den enskilde trygg i sin bostad med särskilda träningsmöjligheter för att kunna
öka självständigheten.

 

Justerare: | Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(11)

Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 33

Aktuell information från individ — och familjeomsorgen

Det har sedanentid tillbaka varit en stor rotation på personal. Rekrytering pågår.

Receptionen har åter öppnats upp efter pandemin. Nuvarande öppettider för obokade
besök är vardagar 10.00 till 12.00. Oppettiderna planeras att utökas.

Samarbete med vårdcentral och skola utökas.

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11)
Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 34

Aktuell information om flyktingar

Louise Hagberg,tidigare le socialsekreterare, arbetar som flyktingsamordnare.

Boxholms kommunhar mottagit 20 personer varav 7 barn.

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 711)
Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum

Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 35

Delgivning allmänna ärenden

Inga inkomna delgivningar.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (11)
Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 36

Temaarbete: Ekonomiskt bistand

Lolitha Rungard, socialsekreterare, presenterar en ny riktlinje for ekonomiskt bistand
samt informerar nämnden om arbetet. Lolitha presenterar hur trenden för utbetalning
har sett ut i Boxholms kommunfrån 2017. Orsakertill ökning samt socialstyrelsens
normer presenteras också.

Riktlinje ekonomiskt bistånd

Bakgrund och ärendebeskrivning
Efter omorganisation av socialkontoret planerades det att upprätta nya riktlinjer för
ekonomiskt bistånd då de tidigare var inaktuella. Riktlinje daterad 2010-10-01 är
uppdaterad och rättad och behöver antas i den nya formen.

Förvaltningens ståndpunkt
Syftet medriktlinjerna är att säkerställa likabehandlingen och rättssäkerheten i
handläggningen av ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning för
arbetet samt att den sökandens ärende i kommunenblir behandlat rättssäkert vad
gäller bidragsnivå och förutsättningar för rätten till ekonomiskt bistånd.

Utredningar om ekonomiskt bistånd ska genomföras med ett barnrättsperspektiv för
att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Det är särskilt viktigt vid ett
långvarigt biståndsbehov. När ett beslut kan få påtagliga konsekvenser för ett barn
ska en barnkonsekvensanalys göras, där det framgår hur barnets behov tillgodoses.

Finansiering
Arendet ryms inom befintlig budget.

Förvaltningens förslag till beslut
Att Social- och myndighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för ekonomiskt bistånd med tillämning från
2022-04-11.

Beslutsunderlag
Riktlinje för ekonomiskt bistånd, daterad 2022-04-11

Beslutet expedierastill

 

Besluttill: Socialchef
Författningssamling

Akt

Justerare: Utdragsbestyrkare:

SM SE.



Sida

BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (il)
Social- och myndighetsnémnden Sammantridesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Social- och myndighetsnämnden beslutar:

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa riktlinjer för
ekonomiskt bistånd med tillämning från 2022-04-11.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Loci)
Social- och myndighetsnémnden Sammantrédesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 37

Kolada- Nationella undersékningar, analys och verksamhetsplanering

Lars Carlberg, kvalitetsansvarig, presenterar hur man kan arbeta med
undersökningar, statistik, analys och verksamhetsplanering.

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(11)

Social- och myndighetsnéamnden Sammantridesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-04-11
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 38

Ovrigt

Fråga har framkommittill ledamot varför det inte går att få kontakt med någonforatt
bokalokaler i Trivselhuset Bjursdalen.

Susanna Kullman, socialchef, svarar att bokning av lokaler inte varit möjligt under
pandemin men att bokningen inom kort ska öppnas och då kommerfinnas en
kontaktperson.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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