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Social- och myndighetsnämnden Sammantiträdesdatum (17)
Individ och familjeomsorgen 2022-08-22
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Plats och tid Trivselhuset Bjursdalen, Stora samlingssalen 2022-08-15 klockan
09:05- 11:40

Beslutande Sören Norrby (M) ordförande
Siw Karlsson (S)
Annsofi Ramevik (S)
Janet Akesson (S)
Solveig Agnevik (C)

Ovriga deltagande Susanna Kullman, socialchef
Therese Falck, nämndsekreterare

Josefine Fridlund, 1e socialsekreterare
Lars Carlberg, kvalitetstrateg
Linda Fjellborg, ledamot
Jenny Sundelius, enhetschef
Patrik Lindgren, enhetschef
Helena Berminge, enhetschef

Utses att justera Siw Karlsson

Justeringens Socialkontoret måndag 2022-08-22, klockan 09:00
plats och tid
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Protokollet är justerat. Justeringen hartillkännagivits genom anslag.

Organ Social och myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-08-15

Datum för 2022-08-24 Datum för 2022-09-14
anslagsuppsättande anslags nedtagande
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 62

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades utan anmärkningartill handlingarna.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 63

Kontaktpolitiker för olika verksamheter inom Social- och myndighetsnamnden

Bakgrund och 4rendebeskrivning
Föratt underlätta kontakten mellan förtroendevalda, kommuninvånare och anställda
avser social- och myndighetsnämnden utse kontaktpolitiker som riktastill de olika
verksamheterna inom Socialförvaltningen.

Finansiering
Arvode rapporteras och utbetalas som för nämndsammanträden. Ryms inom befintlig
budget.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att kontaktpolitiker tillsätts enligt det bifogade
dokumentet.

Beslutsunderlag
Fördelning av verksamheter för kontaktpolitiker 2022-08-15

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att kontaktpolitiker tillsätts enligt förslaget.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 64

Remiss- Utvidgat utresefoérbud for barn (Ds 2022:9)

Bakgrund och drendebeskrivning
Den 1 juli 2020 infördes möjligheten att meddela utreseförbud för barn när det finns
en påtaglig risk för att barnet utomlands kommeratt utsättas för könsstympning eller
ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Utifrån detta har totalt har 35
barn (samtliga flickor) i Sverige meddelats utreseförbud enligt 31 a $ LVU under
2020 och 2021. Så kallat tillfälligt utreseförbud harfastställts för 33 barn.

Utreseförbud kan enligt dessa regler dock meddelas endast om det finns påtaglig risk
för att ett barn förs utomlandsjust i syfte att ingå äktenskap eller en
äktenskapsliknande förbindelse, eller könsstympas. Regeringskansliet har utrett om
det behövs ett utvidgat utreseförbud för barn och tagit ställning till hur ett utvidgat
tillämpningsområde borde se ut, samt hur det kan upprätthållas på ett effektivt sätt.
Utredningen rör även om straffansvaret för egenmäktighet med barn borde utvidgas
till att omfatta fall där beslut om omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVU
har meddelats men inte verkställts.

Utredningen gör bedömningen att fler barn behöver skyddas mot skadliga
utlandsvistelser än vad som är möjligt med dagens regler. Främst lyfter utredningen
fram så kallade uppfostringsresor bland annat med koppling till miljöer med
hedersrelaterat våld och förtryck; resor som syftartill att ”omvända” hbtqi-personer;
samtresordär syftet är oklart eller hålls hemligt, men där barnen i övrigt lever i en
tydlig hederskontext och där det finns starka skäl att misstänka att utlandsvistelsen
kan vara skadlig för barnet. Utredningen lyfter också fram skadliga vistelser i
krigsdrabbade områdeneller i närhettill terroristorganisationer. Utredningen gör
vidare bedömningen att regler om utreseförbud är ett bra verktyg för att hindra
skadliga utlandsvistelser. Utredningen visar också på att det finns fall där barn förs
utomlandsför att undvika att beslut om vård eller omedelbart omhändertagande ska
verkställas, och bedömeratt det finns behov av åtgärderför att utvidga straffansvaret
för egenmäktighet med barn.

Utifrån utredningen föreslår Regeringskansliet att tillämpningsområdet för
utreseförbudet utvidgas. Dessutom föreslår Regeringskansliet olika åtgärder för att
beslutade utreseförbud ska kunna upprätthållas effektivt. Regeringskansliet föreslår
att straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas. De föreslagna lagändringarna
trader i kraft den 1 juli 2023.

Boxholms kommunharutsetts till remissinstans i ärendet.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum

Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen har inga synpunkter på den rubricerade remissen.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att social- och myndighetsnämndenställer sig bakom att
inte lämna några synpunkter på remissen.

Beslutsunderlag
Utredningen Utvidgat utreseförbudför barn (Ds 2022:9)

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden

Remissvaren ska ha kommitin till Socialdepartementet senast den 3 oktober 2022.
Svaren bör lämnasper e-posttill s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopiatill
s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer $2022/02585 och remissinstansens
namn 1 ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena
i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format(t.ex. pdf) som följer
tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighettill digital offentlig
service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommeratt publiceras på regeringens webbplats.

Digital fil till författningssamlingen: JA

(Övrigt - sista steget är att skicka ärendeberedningsdokumentet, samt tillhörande
bilagor, via e-post, till nämndsekreterare alternativt utskottsekreterare. Dokumentet
medbilagor skickas i Word-format så att texten kan kopieras och klistras in. Bilagor
kan även vara i PDF-format om Word-format saknas.)

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att lämna remissvaret att Social- och myndighetsnämndenställer sig bakom
utredningen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 65

Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård, Dnr. RL 2022-7931

Bakgrund och ärendebeskrivning
Region Östergötland har tillsammans med länets 13 kommunergjort en
gemensamavsiktsförklaring kring omställningen till Nära vård där man förtydligar att
detta är ett gemensamt åtagande och ett delat ansvar. Problembilden kring bland
annat svårigheter med bemanning och möjligheter att följa den medicintekniska
utvecklingen sammanfattas, samt förändrade krav utifrån bland annat digitalisering,
tillgänglighet, samverkan och demografi. Avsiktsförklaringen innehåller en
gemensam målbild där likvärdighet, tillgänglighet, delaktighet, effektivare
användning av resurser samt primärvårdens roll som navet i Nära vård lyfts fram.
Parterna ansvarar för att resurser avsätts och att lokala beslut fattas så att det
gemensamma arbetet uppnår målen. Vidare beskrivs ett antal primära
åtgärdsområden påstrategisk nivå, där tyngdpunkten ligger på tydliggöra och stödja
förflyttning av ansvar inom regionen; mellan regionen och kommunerna; samt vikten
av utveckling för kommunernas vård- och omsorg. Vidare tas vikten av att samordna
och säkerställa kompetensförsörjning, infrastruktur och investeringar upp.

Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen i Boxholm ställer sig bakom den avsiktsförklaring om
omställning till Nära vård som presenteras i dokumentet. Omställningen till Nära
vård kräver stora och långsiktiga förändringar i kommunernas arbetssätt, och
tydliggörande av hur samordning och samverkan ska ske behövs. Detta framkommer
1 avsiktsförklaringen.

Förvaltningens förslag till beslut
Att social- och myndighetsnämndenställer sig bakom avsiktsförklaringen rörande
omställningen till Nära vård och föreslår kommunstyrelsen att göra det samma, med
hänvisning att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna
avsiktsförklaringen.

Beslutsunderlag .
Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nara vard, Dnr. RO 2022-7931

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnamnden, KF, KS

Digital fil till forfattningssamlingen: JA

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Äldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att ställa sig bakom avsiktsförklaringen rörande omställning till Nära vård och
föreslå kommunstyrelsen att göra det samma, med hänvisning att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att godkänna avsiktsförklaringen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 66

Aktuell information från sektion behandling och omsorg.

Bemanningsmässigt har det fungerat väl under första semesterperioden menvarit
tufft under senare delen av sommaren på grund av sjukdomar och
långtidssjukskrivningar. Arbetande personal har fått arbeta extra men ingen har
behövt beordrats in från semester.

Verksamheterna har kunnat göra utflykter under sommaren samt kunnat dela på
gruppernaför att anpassa extra. Det är lugnt inom verksamheterna med undantag från
Ugglan där det fortsatt är tungt. Den extra bemanningen där fortsätter enligt plan.

Munskydd används återigen av personal enligt rutin. Ingen brukare har drabbats av
Covid-19.

Utflyktentill Fiskarp där samtliga verksamheter deltog blev lyckad. Brukare önskar
få göra detta nästa år igen. Fiskarp är ett bra alternativ till denna typ av aktivitet då
stor del av personalen kan behålla sina ordinarie arbetstider trots att utflykten
sträcker sig över två nätter.

Kollot blev också lyckat och deltagare hade en fin vecka. Intresset var något lägre än
tidigare år.

Värmenharvarit hanterbar. Tidigare inköpt portabel AC har använts och underlättat
för personal och brukare.

 

Justerare:

SAT

Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnamnden Sammantrédesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 67

Aktuell information från äldreomsorgen

Enhetschef sammanfattar att det överlag varit en bra sommar men med högt tyck på
framför allt nattpersonal, hemtjänst samt överbeläggningar på korttidsboende. De
extra resurser som nattprojektet innebär samt bemanningen har underlättat det höga
trycket.

Ett gott samarbete har förts med den lasarettsanslutna hemsjukvården, LAH. Delar av
det ökade trycket på verksamheterna har kunnat kopplastill att sjukvården har
minskat sina vårdplatser under sommaren.

Under sommaren hartvå stora IT störningar inträffat. Störningar ledde till extra
bemanningar då bland annat telefoner och läkemedelsskåp förlorade sin funktion.

Samtal förs med ITSAM för att i framtiden kunna få snabbare support vid denna typ
av störningar. Ingen brukare har kommittill skada på grund av störningarna.

Personalen har god kännedom om brukarna och extra insatser sattes in för att säkra

en god vård och omsorg.

På grund av matsalens stängning under fyra veckor har hemtjänsten märkt av en ökad
ensamhet hos de äldre som vanligtvis besöker matsalen.

Att dagverksamheten Skogsduvanhållit stängt i fyra veckor har lösts genom utökade

hemtjänstinsatser för de berörda brukare samt en ökad flexibilitet av växelvård på

korttidsboendet Domherren.

Korttidsboende Domherren har bemannat upp extra för att möta trycket från

sjukvården samt dagverksamheten.

Inför sommaren övergick hemtjänsten till verksamhetssystemet LifeCare och
övergången har fungerat relativt väl.

Aktivitetsutbudet som haft uppehåll under sommaren kommerigång igen och utökas

underhösten.

Det har framkommit att både brukare och boende i området Bjursdalen som inte har

insatser från kommunen saknar information om aktiviteter som anordnas.
Verksamheterna för samtal kring hur kommunikationen kan förbättras.

Väntjänsten som tidigare varit en stor och fungerande verksamhet finns inte idag.

Förslag om att eventuellt starta igång lyfts.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum

Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Samtal förs utifrån brukarundersökning att aktiviteterna på våra särskilda boenden

behöver öka.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 68

Aktuell information från individ — och familjeomsorgen

Verksamheten har fungerat väl under sommaren. Det har varit högre personaltäthet
än under sammaperiod tidigare år vilket har upplevts som positivt. Ett högt tryck har
funnits inom barn och bistånd.

Ny enhetschef Daniel Edvinsson hälsas välkommenförsta november. Daniel har
tidigare chefserfarenhet med fina referenser. Rekryteringen har skett av en
rekryteringsgrupp om fyra anställda på socialkontoret varav en facklig representant
samt socialchef Susanna Kullman.

Felicia har efter sin praktikperiod på socialkontoret arbetat som timvikarie under
sommaren. Felicia kommer underhösten fortsätta sin timanställning och förstärka
barngruppen då en handläggare går på föräldraledighet.

Familjehemssekreterare Gitte ersätts av Therese som lämnarsitt uppdrag inom
biståndshandläggning. Therese kommerfortsatt ha kvar sina administrativa
arbetsuppgifter som fakturahantering samt nämndsekreterare.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som $ 69

Remiss- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
enligt lag (2003:773) om skydd mot olyckor för Mjölby och Boxholm

Bakgrund och ärendebeskrivning
Remissen utgörs av Räddningstjänsten Mjölby/Boxholms gemensamma
handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 38 LSO och för
räddningstjänst enligt 3 kap. 8$ LSO, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammetpresenterarstatistik och bakgrund för Mjölby och Boxholm.I
programmet beskrivs förutom räddningstjänstens arbete med utryckningar även
sådant som utbildningar och insatser för att förbättra enskildas förebyggande
förmåga vid olyckor. Vidare beskrivs även nationella och lokala mål och uppföljning
av dessa, samt en värdering kring vilka olika områden som behövereller inte
behöverförbättras. Informationen och målen är indelad i kategorier av olyckor:
bränder i byggnader eller utomhus, trafikolyckor, olyckor medfarliga ämnen,
naturolyckor, drunkning och nödställda personer.

Räddningstjänsten bedömer att behovet av att öka medborgarnas kunskap om hur
skador och olyckor undviks fortsatt är ett fokusområde för räddningstjänsten (Mål 1).
Räddningstjänsten bedömer också att området brand i skog och mark fortsatt behöver
ses över och utvecklas, samt att riskerna för översvämningar kommeratt öka och att
förmågan att hantera översvämningar därmed behöver öka (Mål 2).

Räddningstjänsten ser även att det i framtiden kommer bli nödvändigt för
kommunerna att mer aktivt förbereda sig för förhöjda säkerhetslägen i riket.

Remissutlåtande: Nödställda personer och hot om suicid
Av särskilt intresse för social- och myndighetsnämnden i Boxholm är
olyckskategorin nödställda personer. Majoriteten av dessa insatser innefattar att
Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm sedan mars 2015 åker på larm vid hot om suicid.
Räddningstjänsten ser därför en ökning av räddningsinsatser kopplat till nödställd
person från 2015 i samband med insatser vid hot om suicid, men också en nedgång
av både sjukhusvårdade med anledning av suicidförsök samt fullbordade suicid. Den
vanligaste dödsorsaken på grund av olyckor, självtillfogade skadoreller brott i
Boxholm mellan 2011 och 2020 är dock suicid, vilket gäller i en tredjedel av fallen
för de minst 26 personer som omkom i Boxholms kommun. Räddningstjänsten har
en strategi för hanteringen för hur hot om suicid ska hanteras och vid vilka händelser
räddningstjänsten ska larmas. Socialförvaltningen i Boxholm har sedan juni 2022
antagit en lokal handlingsplanför suicidprevention och i den finns beskrivet vikten
av att samverka med många olika instanser i det självmordspreventiva arbetet
(däribland i högsta grad räddningstjänsten).
2006-09-08

 

Justerare:

IM
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Förvaltningens ståndpunkt: remissutlåtande
Socialförvaltningen i Boxholm skulle om möjligt önska att det region- och
kommunövergripande arbetet med suicidprevention tas upp mertydligt i
handlingsprogrammet, utifrån till exempel samverkan och medvetandegörande
insatser/utbildning. Detta med anledning av den stora andelen insatser som rör hot
om suicid, vilket skiljer sig från förhållandena i Mjölby, och att socialförvaltningen
arbetar med att bygga upp mer samverkan och utveckla arbetet med
suicidprevention. Arbetet med lokala suicidpreventionsplaner förordas nationellt och
regionalt. Detta skulle i så fall (som ett förslag) kunna innefattas under Mål 1 i
handlingsprogrammet. Socialförvaltningen har inga synpunkter i övrigt.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att social- och myndighetsnämnden görett yttrande,
utifrån möjligheten att lämna remiss på handlingsprogrammet. Yttrandet skulle vara
enligt remissutlåtandet ovan.

Beslutsunderlag
Samrådsremiss: HANDLINGSPROGRAM- För förebyggande verksamhet och
räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, MJOLBY OCH
BOXHOLMS KOMMUN 2022 — (remissversion av handlingsprogrammet)

Remiss av Mjölby och Boxholms kommunsförslag till handlingsprogram enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor - (beskrivning av remissförfarandet)

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden

Jan-Erik. Forsen(Wmjolby.se - ansvarig handläggare på Räddningstjänsten
Mjölby/Boxholm.
 

Digital fil till författningssamlingen: JA

(Övrigt - sista steget är att skicka ärendeberedningsdokumentet, samt tillhörande
bilagor, via e-post, till nämndsekreterare alternativt utskottsekreterare. Dokumentet
medbilagor skickas i Word-format så att texten kan kopieras och klistras in. Bilagor
kan även vara i PDF-format om Word-format saknas.)

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att göra yttrande enligt förvaltningens ståndpunkt med vissa nämndatillägg.

 

Justerare: Utdragsbestyrkare:
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Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
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Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 70

Förslag till riktlinje för fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Bakgrund och ärendebeskrivning
Enhetschef för hemtjänst på Socialförvaltningen i Boxholm har tagit fram ett förslag
till Riktlinje för fast omsorgskontakt, utifrån de nya bestämmelserna i
socialtjänstlagen, SoL. De nya bestämmelsernaträder i kraft 2022-07-01 och fastslår
att brukare som beviljats hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 eller 2 a $ SoL ska erbjudas
en fast omsorgskontakt. Denna ska vara en utpekad person inom hemtjänstens
personalgrupp med särskilt ansvar för omsorgen och kontakter. Riktlinjen följer de
formuleringar som presenteras av socialstyrelsen och beskriver vem, vad och hur
som gäller för fast omsorgskontakt i hemtjänsten i Boxholms kommun.

Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen föreslår att riktlinjen ska antas av social- och
myndighetsnämnden. Till stor del handlar de nya bestämmelserna i SoL om att
förtydliga och reglera uppdrag och roller som tidigare inte varit tydliga, som
benämntstill exempel kontaktman eller kontaktpersonal. Detta ska ledatill förbättrad
kontinuitet i verksamheten och ökad trygghet för brukare och anhöriga inom
hemtjänst, och större likvärdighet nationellt. Det finns också en kopplingtill den
funktion inomhälso- och sjukvården som benämns fast vårdkontakt.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att social- och myndighetsnämnden antar Riktlinjen om
fast omsorgskontakt i hemtjänst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Social- och myndighetsnämnden i Boxholm — Fast
omsorgskontakt i hemtjänsten

Beslutet expedierastill
Social- och myndighetsnämnden, Enhetschef för hemtjänst på Socialförvaltningen

Digital fil till författningssamlingen: JA

Social- och myndighetsnämnden beslutar

Att anta riktlinjen om fast omsorgskontakt i hemtjänst med viss justering i
formulering om vilka insatser det gäller.
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Social- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 71

Lex Sarah och Lex Maja

Presentation av innebörden av Lex Sarah och Lex Maja samt redovisning av en Lex
Sarahutredning inom äldreomsorgen. Åtgärdslista är skapad utifrån utredningen och
aktiviteter igångsatta.
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(17)
Social- och myndighetsnémnden Sammantridesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 72

Delgivning allmänna ärenden

Inga inkomna delgivningar.
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BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(17)

Social- och myndighetsnamnden Sammantréidesdatum
Individ och familjeomsorgen 2022-08-15
Aldreomsorgen
Sektion behandling och omsorg
Allmänna ärenden

Som § 73

Ovrigt

Vid nästa nämnd kommer Lars Carlberg presentera resultatet av den
brukarundersökning som gjorts samt hur Boxholms Kommunsresultatställer sig mot
Övriga landet.

Fråga kom upp gällandetidsaspekter innan hjälp är på plats då brukare larmat samt
hur man gör om brukareär stora/tunga och medarbetare inte kan lyfta eller förflytta
dem. Svaret blev att ibland kan det ta uppemot 30 minuter innan personal kommer
till den som larmat, beroende på orsak. Samt att personal sertill att brukaren ligger
bra i väntan på hjälp med upptagning. I några specifika fall kan brandförsvaret vara
behjälpliga med väldigt tunga brukare.
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