
BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Social- och myndighetsnämnden Sarbnatitradesdatim 1(15)
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Plats och tid Trivselhuset Bjursdalen, lilla samlingssalen 2023-01-16
klockan 09:15-12:00

Beslutande Solveig Agnevik (C), ordförande
Monica Karlsson (S)
Sofia Carlsson (M)
Liselott Karmesten (SD)
Janet Akesson (S)

Ovriga deltagande Therese Falck, nämndsekreterare
Susanna Kullman, socialchef
Lars Carlsberg, kvalitetsstrateg
Daniel Edvinsson, enhetschef
Jenny Sundelius, enhetschef
Erja Kumpulainen, enhetschef
Helene Rockler Richardsson, enhetschef
Patrik Lindgren, enhetschef
Helena Berminge, enhetschef
Carin Petersson, ekonomichef

Åke Karlsson (M), ersättare
Utses att justera Liselott Karmesten

Justeringens Socialkontoret måndag 2023-01-26 klockan 11:00
plats och tid
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Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.
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Social- och myndighetsnamnden Sammantridesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ I

Föregående mötesprotokoll

Social- och myndighetsnämnden beslutar:

Att ändra i $ 102 i föregående mötesprotokoll.

Att datum för nämndsammanträde ändras från 2023-11-23 till 2023-11-13.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(15)
Social- och myndighetsnamnden Sammantradesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 2

Aktuell information fran individ — och familjeomsorgen

Enhetschefpresenterar.

Det ar hög belastning och rekryteringen som påbörjats under hösten 2022 pågår
fortsatt för att täcka upp vakanser och planerade tjänstledigheter. Det har under
rekryteringsprocessen varit svårt att få sökande med rätt kompetens.

Verksamhetens stora utmaningar framöver är att hantera kostnaderna koppladetill
försörjningsstöd och placeringar. I riksnormenför försörjningsstöd 2023 har normens
samtliga poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022.
Riksnormens höjning på samtliga poster från 2021 till 2022 låg på 1,6 %. Det
påbörjade samarbetet med kommunens arbetskonsulent fortsätter för att fler individer
ska kommaut på arbetsmarknaden.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 3

Aktuell information från sektion behandling och omsorg.

Enhetschefer presenterar.

Verksamheterna fungerar väl och det har varit relativt lugnt över jul och nyår som är
en känslig period. Verksamheterna är påverkade av mycket sjukskrivningar kopplade
till Covid-19 och influensa men frånvaron har hanterats väl. Verksamheterna har
även ett antal långtidssjukskrivningar där ett gott samarbete förs med övriga aktörer
för att individerna ska kunna återgåtill arbete.

Verksamheterna har påbörjat arbetet med upprättandet av genomförandeplaner.
Arbetet har haft en god effekt på brukare och personal.

Ett klagomål rörande en enhet inom verksamheten har inkommittill TVO, som har
avslutat ärendet och hänvisat dettill verksamheten. Då klagomålet inkommit
anonymttill IVO gårdet inte att besvara klagomålet, vilket annars är krav.
Enhetschef genomför dock kontinuerliga åtgärder som rör problematiken som tas
upp i klagomålet.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 4

Aktuell information från äldreomsorgen

Enhetschefer presenterar.

Enhetschef för hemtjänsten avslutar sin anställning och ny chefär tillsatt och
tillträder tjänsten 8 februari 2023.

Hemtjänsten har fortsatt hög belastning. En anledningtill den höga belastningen är
platsbristen på kommunens särskilda boenden samt korttidsboende. Verksamheten
har fått utöka personalstyrkan dagligen och insatser så som städ och dusch harfått
ställas in för att möta det utökade behovet.

Cirka 160 stycken genomförandeplaner har upprättats under hösten och arbetet
fortsätter. Det nya verksamhetssystemet används nu fullt ut men verksamheten har
problem med programvarani telefonernavilket lett till att personalen emellanåt inte
kunnat använda systemet. Handlingsplan vid den typen av situationerna finns och
vården har inte påverkats.

Arbetet med att byta ut trygghetslarmen pågår men på grund av förseningar från
leverantören är arbetet inte färdigt enligt tidsplan. De gamla trygghetslarmen
fungerarfortsatt i väntan på de nya.

Korttidsboendet har fortsatt hög belastning. Extra personalär fortsatt insatt och rum
som inte är godkända ur arbetsmiljösynpunkt används för att hantera belastningen.

Projektet med utökad nattpersonal har haft goda effekter och övertiden hos den
ordinarie personalen har minskat. Projektet fortsätter.

Rehabgruppen har under lång tid haft vakanser och svårt att rekrytera. Gruppen är nu
fulltalig. Gruppen har en krävande tid framåt för att komma ikapp med arbete som
hamnatefter.

Till de särskilda boendenaär det fortsatt lång kö. Satsningen med aktiviteter för de
boende harhaft god effekt och fortsätter.

Detre personal som varit anställda för att avlasta omvårdnadspersonalen på
kommunens boenden genom att bland annat ta hand av städningen av brukarnas rum
har fått förlängd anställning.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 5

Ekonomigenomgång

Ekonomichefpresenterar årshjul för 2023 samt de preliminära siffrorna för

arsbokslutet 2022 for placeringar och försörjningsstöd.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnamnden Sammantridesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 6

Förändringari attestlista

Bakgrund och ärendebeskrivning
På grund av förändringar i verksamheternaharattestlistorna för samtliga
verksamheter uppdaterats.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår social- och myndighetsnämndenatt besluta att godkänna
de uppdaterade attestlistorna.

Beslutsunderlag
Attestlista äldreomsorgen 2023-01-01
Attestlista individ- och familjeomsorgen 2023-01-01
Attestlista behandling och omsorg 2023-01-01

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden

Digital fil till författningssamlingen: JA

Social- och myndighetsnämnden beslutar:

Att godkänna de uppdaterade attestlistorna.

 

Justerare: , Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnémnden Sammantradesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 7

Nytt virdegrundsdokumentfor Socialfé6rvaltningen i Boxholm

Bakgrund och 4rendebeskrivning
I samband med arbetet med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 har
representanter fran alla verksamhetertillsammans med projektledarnatagit fram ett
forslagtill ett nytt vardegrundsdokument. Representanterna fran verksamheterna ar
de nytillsatta ”kvalitetsombuden”, som även fortsättningsvis kommeratt vara viktiga
i kvalitetsarbetet. Syftet med värdegrunden är att den skall vara personligt hållen och
lätt att förstå, men ändå inte förenkla för mycket.

I värdegrundsdokumentet finns även specifika exempel, samttips på i vilka
sammanhang det är extra viktigt att man lyfter fram värdegrunden. Layouten på
dokumentet kan kommaatt förändras något, om det är så att den skall tryckas upp
som enfolderatt halätt tillgänglig.

Socialförvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen ser vikten av att det finns ett tydligt värdegrundsdokument som
refererartill det som är centralt med vård och omsorg samt myndighetsutövning, men
även hur manska förhålla sig till varandra som medarbetare. Socialförvaltningen ser
vikten av att det är ett dokument som hela verksamheten kan använda praktiskt i det
dagliga arbetet, på vilken nivå i organisationen man än befinner sig. Förvaltningen
föreslår att social- och myndighetsnämndenställer sig bakom dokumentet.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att social- och myndighetsnämndenställer sig bakom
dokumentet ”Värdegrund för socialförvaltningen i Boxholm”.

Beslutsunderlag
Utkast Värdegrund Socialförvaltningen Boxholm 2023-01-03.

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden

Digital fil till författningssamlingen: JA

Social- och myndighetsnämnden beslutar:

Att ställa sig bakom dokumentet ”Värdegrund för socialförvaltningen i Boxholm”.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 8

Val av Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2023-2026 samt förslag till
namnbyte

Bakgrund och ärendebeskrivning
Valberedningenföreslår att social- och myndighetsnämnden väljer kommunala
handikapp- och pensionärsrådet för perioden 2023-2026 enligt nedanstående förslag.

I samband med detta föreslås även att social- och myndighetsnämnden bestämmerett
annat namn för rådet, som bättre speglar uppdraget. Det är även så att uttryck som
”handikapp-”inte används idag, utan begrepp som till exempel
”funktionsnedsättning” eller ”funktionsvariationer”är i så fall att rekommendera. Ett
förslag som har diskuterats är ”Kommunala tillgänglighetsrådet”, vilket även
socialförvaltningen anser täcka rådets uppdrag på ett bra sätt.

Nedanär valberedningensförslag:

Kommunala handikapp- och pensionärsrådet
1. Solveig Agnevik (C)
2. Linda Fjellborg (S)

Ersättare

1. Monica Karlsson (S)
2. Sofia Carlsson (M)

Ordförande: Solveig Agnevik (C)

Socialförvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att valberedningens förslag till ledamöter, samt att
namnförslaget ”Kommunalatillgänglighetsrådet” skall fastslås av social- och
myndighetsnämnden, eller annat förslag som nämnden anser vara lämpligt.

Förvaltningens förslag till beslut
- Att social- och myndighetsnämnden väljer föreslagna personertill Kommunala
handikapp- och pensionärsrådet.
- Att social- och myndighetsnämndenfastställer ett nytt namn på rådet.

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden, samt de som representerar olika föreningar som
ingår i handikapp- och pensionärsrådet (återkoppla till handläggare av ärendet).

Digital fil till författningssamlingen: JA

 

Justerare: ) die
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum

Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Social- och myndighetsnämnden beslutar:

Att välja följande personer till Kommunala handikapp- och pensionärsrådet.

1.Solveig Agnevik (C)
2. Linda Fjellborg (S)

Ersättare
1. Monica Karlsson (S)
2. Sofia Carlsson (M)

Ordförande: Solveig Agnevik (C)

Att byta namn på Kommunala handikapp- och pensionärsrådet till Kommunala
tillgänglighetsrådet.

 

Justerare;. Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnamnden Sammantriidesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 9

Årlig hyreshöjning i Socialförvaltningens boenden

Bakgrund och ärendebeskrivning
Höjningen 2023 börutgå ifrån allmännyttans (det kommunala bostadsbolaget
Boxholmshus) beslutade höjning. Höjningen avser Boxholmshus fastighetsbestånd
för brukare med beslut om boende från socialförvaltningen.

Detta beslut gällertills vidare och innebär fortsatt årlig höjning utifrån allmännyttans
årliga hyreshöjningar, med första höjning 2023-04-01. De årliga höjningarna sker
första april varje år.

Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningens anseratt årliga hyreshöjningar bör göras i de fastigheter där
förvaltningen driver boendeverksamheter, såsom särskilda boenden enligt SoL eller
bostad med särskild service enligt LSS.

Förvaltningens förslag till beslut
Att social- och myndighetsnämnden fastslår att årliga hyreshöjningar för
socialförvaltningens boenden, med början 2023, skall följa allmännyttans
(Boxholmshus) höjningar.

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden, Boxholmshus

Digital fil till författningssamlingen: JA

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att årliga hyresjustering för socialförvaltningens boenden, med början 2023, skall
följa allmännyttans (Boxholmshus) justeringar.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnamnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 10

Stadigvarandetillstand for serveringtill allmainheten—Restaurang Palace

Bakgrund och ärendebeskrivning
Boxholms Restaurang och Pizzeria AB, 559392-9200, ansöker om stadigvarande

tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdryckertill
allmänheten på Restaurang Palace, Postgatan5B, 59011 Boxholm, med anslutande

uteservering, och serveringstid från klockan 11:00 till 01:00 inomhus året runt och

11:00 till 01:00 utomhus årligen under perioden 1 april till 30 oktober. Bolaget
ansöker om nytt stadigvarande serveringstillstånd på grund av att ägarna ska driva
restaurangen via aktiebolag istället för som i nuläget som enskild firma.

Förvaltningens ståndpunkt
Utredningen gjord av alkoholhandläggare med datum 2022-12-07 visar att

alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås social-och
myndighetsnämnden i Boxholms kommunbevilja ansökan om stadigvarande

tillstånd för servering till allmänheten.

Förvaltningens förslag till beslut
Att Social-och myndighetsnämnden i Boxholms kommunbeslutar att bevilja
Boxholms Restaurang och Pizzeria AB, 559392-9200, ansökan om stadigvarande

tillstånd för serveringtill allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker på Restaurang Palace Postgatan 5B, 59011 Boxholm, med

anslutande uteservering, från klockan 11:00 till 01:00 inomhus året runt och från
klockan 11:00 till 01:00 utomhus4rligen under perioden 1 april—30oktober.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 2$ alkohollagen.

Beslutsunderlag
Utredning Alkoholtillstand Palace dnr 20-2022-00204

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnémnden

Digital fil till forfattningssamlingen: JA

 

Justerare:_ Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Social- och myndighetsnämnden beslutar:

Att bevilja Boxholms Restaurang och Pizzeria AB, 559392-9200, ansökan om

stadigvarandetillstånd för servering till allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Palace Postgatan 5B, 595 70 Boxholm,

med anslutande uteservering, från klockan 11:00 till 01:00 inomhus året runt och från

klockan 11:00till 01:00 utomhus årligen under perioden 1 april—30 oktober.

Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 2$ alkohollagen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 11

Delgivning allmänna ärenden

Inga inkomna delgivningar.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2023-01-16
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 12

Ovrigt

Integrationsradet

Solveig Agnevik efterträder Sören Norrby i integrationsrådet.

Ändring av tid för nämndsammanträde 13 februari

Tiden för nämndsammanträdet den 13 februari ändras efter önskemål från ledamöter

från 8:30-12:00 till 13:15-16:45.

Information från nämndsekreterare

Nämndsekreterare presenterar rutin vid ledamöters frånvaro samtjustering.

Nuvarande nämndsekreterare kommervara tjänstledig. Ny nämndsekreterare
tillträder i april.

 

Justerare; Utdragsbestyrkare:
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