Protokoll

1(19)

Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

Plats och tid

Folkets Hus, Dahlian, samt via
Teams

Beslutande

(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(V)

Övriga deltagande

Utses att justera

2021-03-31

13:30-15:10

Miroslav Milurovic
Yvonne Andreasson, digital närvaro
Patrik Krupa, digital närvaro
Fredrik Svensson, digital närvaro
Siw Henriczon
Birgit Johnsson tom § 25, Annika Lande
fr om § 26
(KD) Christina Gustafsson
(C) Bengt Olof Nilsson, digital närvaro
(C) Agnetha Andréasson, digital närvaro
(SD) Max Nielsen
(SD) Linda Röman, digital närvaro
Tommy Holmgren, ersättare (SD)
Nedjo Diljkan, ersättare (S), digital närvaro
Birgit Johnsson, ersättare (V), fr om § 26
Robert Schelin, förvaltningschef
Ingela Colleen, verksamhetschef, digital närvaro
Helen Hagegren, verksamhetschef, digital närvaro
Kate Olsson, verksamhetschef, digital närvaro
Annika Bujukliev, tf verksamhetschef, digital närvaro
Nuray Iliev, MAS, digital närvaro
Karin Bergman, kvalitetssamordnare, digital närvaro
Lena Olsson, HR-strateg
Pernilla Andersson, förvaltningsekonom, digital närvaro
Johan Ny, förvaltningsekonom, digital närvaro
Cecilia Roskvist, nämndsekreterare
Inger Lilja, nämndsekreterare

Siw Henriczon (S)

Paragraf 22-34

Justeringens plats och tid

Folkets Hus 2021-03-31

Sekreterare

...................................................................................
Cecilia Roskvist

Ordförande

...................................................................................
Miroslav Milurovic

Justerande

...................................................................................
Siw Henriczon

ANSLAGSBEVIS
Justerat protokoll finns på Socialkontoret och har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Beslutsinstans
Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-31
Datum för anslags
2021-04-01
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

2021-04-23 kl 23:59

Underskrift ....................................................................................................
Cecilia Roskvist
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Sammanträdesdatum
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 22/2021

SN 2021/8

§ 22 Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen.
Sammanfattning
Dagordningen har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(19)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 23/2021

SN 2021/9

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

att hyresavtal är tecknat med Posten om lokaler för hemtjänsten Östra.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 24/2021

SN 2021/10

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

att lägesrapport avseende omställning,Västralid. kommer att ges under
punkten Verksamhetschefernas information.

Kvalitetssamordnaren informerar om:
•
•
•
•
•

Utredning enligt lex Sarah avseende brister i personlig omvårdnad, särskilt boende.
Dnr 20/2309
Utredning enligt lex Sarah avseende brist i omsorg, särskilt boende.
Dnr 20/2721
Utredning enligt lex Sarah avseende brist i tillämpning av rutiner, särskilt boende.
Dnr 21/111
Utredning enligt lex Sarah avseende missbruksvård, IFO.
Dnr 20/1619
Hur förvaltningen bedriver arbetet med lex Sarah, rapporter och utredningar samt återkoppling till verksamheterna.

Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) informerar om:
•

Utredning enligt lex Maria avseende läkemedelshantering.
Dnr 21/608

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 25/2021

SN 2021/11

§ 25 Aktuell lägesrapport med anledning av Covid -19/Coronaviruset
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar, med upphävande av SN AU § 66/20, att munskydd
kan slippas bäras kontinuerligt på boende eller i hemtjänstgrupper där mer än
80% av brukare och omsorgspersonal är vaccinerade. Beslutet gäller fr o m
den 1 april 2021. Förvaltningen kommer vara fortsatt noggrann med efterlevnaden av basala hygienrutiner och fysisk distansering samt användande av
munskydd och visir vid all närkontakt inom en meter med individerna.
Socialnämnden beslutar att, i övrigt, ta informationen till dagens protokoll.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
MAS ger en aktuell lägesrapport med anledning av Covid -19/Coronaviruset.
inom socialförvaltningens verksamheter.
MAS redovisar vidare statistiken för vaccinerade personal och vårdtagare i
kommunen.
MAS lyfter upp önskan att gå efter smittskyddsläkarens rekommendationer
gällande att munskydd kan slippas bäras kontinuerligt på boende eller i hemtjänstgrupper där mer än 80% av brukare och omsorgspersonal är vaccinerade. Förvaltningen kommer vara fortsatt noggrann med efterlevnaden av basala hygienrutiner och fysisk distansering samt användande av munskydd och
visir vid all närkontakt inom en meter med individerna.

_____
Delges:
MAS
Ledningsgrupp och stab

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 26/2021

SN 2021/237

§ 26 Verksamhetschefernas information
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Verksamhetschef Ingela Colleen, Hemtjänst och Hemsjukvård, informerar om:
•
•
•
•
•

att växelvården har återupptagits denna veckan, i första hand för de
som är fullvaccinerade.
möte denna vecka angående dagverksamheten för demensdrabbade
om hur och när även denna verksamhet kan öppnas upp.
att rekrytering pågår av handläggare då en handläggare slutar i juni.
planering för återupptagande av Trygg Hemgång pågår
att inflytt i postens lokaler för Hemtjänst Östra planeras den 1 november 2021

Verksamhetschef Helen Hagegren, IFO, informerar om:
•
•

att revidering av det länsövergripande samverkansavtalet med Regionen pågår. Det handlar om barn och unga, beroende och psykiska
funktionshinder.
att förvaltningen håller på att se över Barnahus och framtiden gällande
detta.

Tf verksamhetschef Annika Bujukliev, Funktionsstöd, informerar om:
• pågående rekrytering av verksamhetschef
• rekrytering av enhetschef.
• att sommarrekryteringar är på gång.
• att vaccineringen inom FS är pausad både för våra brukare och personal.
• att planering av covid-team pågår

Verksamhetschef Kate Olsson, SÄBO, informerar om:
Teknik
• E-tjänst om att söka insatser är skapad
• Malin Johansson är systemadministratör för Mitt Vaccin
• På Borggården är två av fem kameror monterade för digital tillsyn på
natten.
Arbete pågår med att övriga tre kameror inom kort ska installeras hos
individer där det finns behov.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

Särskilt boende
Jemsegården
• Jemsegården till somatisk boende
• Inga individer som bor på Borggården vill flytta till Jemsegården
• Inga medarbetare som arbetar på Borggården vill flytta till Jemsegården
• Besök på Jemsgården förra veckan och luften i renoverade delen är
bättre. En flygel är klar.
• Uppstartsarbetet pågår
Västralid
• Avvecklingsplanering pågår och en checklista – att göra, med alla berörda funktioner är utskickad och synpunkter lämnas till verksamhetschef
• Avvecklingen följer den struktur som vi hade för Rosa huset.
Det innebär bla att kostnader som uppstår i samband med individernas
flytt kommer att hanteras på samma sätt som vid avflyttning från Rosa
huset.
Vi följer likabehandlingsprincipen.
• En sammanfattande dokumentation kring avvecklingen av Västralid ansvarar Karin Bergman för.
• Omställningsarbetet gällande medarbetarna på Västralid startar 7/4
med möte med HR-centralt, HR-lokalt och verksamhetschef.
Ekbacken
• Ekbacken ändrar inriktning till demensboende.
• Omställningsarbetet gällande medarbetarna på Ekbacken startar 7/4
Anhörigkonsulent
• Planerar digitala aktiviteter
• Har vissa fysiska möten men smittskyddsäkert

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 27/2021

SN 2021/238

§ 27 Förvaltningsekonomernas information
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll.
Sammanfattning
Förvaltningsekonomerna informerar om:
•

statsbidrag avseende kostnader som relateras till corona-pandemin,
habiliteringsersättningar, motverkande av ensamhet och isolering av
äldre, trauma p g a covid-19, Omvårdnadslyftet och IBIC, PRIO-medel,
arbete med nära vård, SIP-samordnare och MiniOve, Äldreomsorgslyftet mm

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 28/2021

SN 2021/98

§ 28 Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll.
Sammanfattning
HR-strateg Lena Olsson redovisar socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10(19)

Protokoll

11(19)

Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 29/2021

SN 2021/539

§ 29 Pilotprojekt inom Södra hemtjänst avseende schemaläggning
utan delade turer.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att bifalla projektet.
Sammanfattning
Under åren har grundbemanningen i hemtjänstgrupperna varit för låg för att
kunna ta bort delade turer samt klara korttidsfrånvaron.
Många årsarbetare används som timvikarier istället för att utöka antalet fastanställda. Det finns en politisk vilja att fasa ut de delade turerna.
Nuläge
Idag har alla hemtjänstgrupper delade turer och helgtjänstgöring från varannan
helg, till två och en halv helg på sex veckor.
Ansvaret blir tyngre för de fastanställda då de timanställda inte är med och delar på olika ansvarsbitar såsom kontaktansvar, dataombud, hygienombud med
mera.
Personalkontinuiteten försämras också då timanställda ofta får tas in. Trycket
från regionen innebär idag att insatser krävs snabbt och i stor omfattning vilket
innebär att en hög bemanningsflexibilitet krävs.
Förvaltningen tappar idag undersköterskor till andra kommuner och regioner
då fasta tjänster med fats placering inte kan erbjudas.

Delges:
Verksamhetschef, hemvård och hemsjukvård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 30/2021

SN 2021/536

§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2020.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att anta Patientsäkerhetsberättelsen för 2020.
Sammanfattning
Patientsäkerhetsberättelsen fokuserar på åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. Kommunen har som mål att invånarna ska uppleva en ökad
trygghet och bedriver Hälso- och sjukvårdsverksamhet dygnet runt. I syfte att
uppnå uppsatta mål för kommunala Hälso- och sjukvården i Olofström för 2020
har det vidtagits olika strategiska åtgärder samt bedrivits samverkan med olika
aktörer. Uppföljningar genomförs genom egenkontroll där risker för vårdskador
identifieras och hanteras.

_____

Delges:
MAS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 31/2021

SN 2021/535

§ 31 Internkontroll 2021 för socialnämndens verksamheter.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att fastställa kontrollplanen för intern kontroll 2021.
Sammanfattning
Varje nämnd och bolag ska fatta beslut om plan för intern kontroll varje år.
Förslaget för socialnämndens kontrollplan grundar sig på risk- och väsentlighetsanalyser som verksamheterna genomfört. För 2021 föreslås nedanstående kontroller:
•
•
•
•
•

Att alla deltagare på Arbetscenter hart en planering
Att Arbetscenters fakturor är korrekta
Att flödet från beslut till verkställighet gällande biståndsbeslut personlig
assistans enligt 9 § 2 LSS verkställs korrekt
Att Individernas akter från Funktionsstöd och Äldreomsorgen är rensade när de kommer till socialkontoret för arkivering.
Att akterna från IFO är rätt sorterade

_____
Delges:
Ledningsgrupp och stab

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 32/2021

SN 2021/547

§ 32 Rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda beslut enligt
16 kap 6 f-i § SoL samt 28 f-i § LSS, rapporteringsperiod 1.
2021.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta rapporten om ej verkställda beslut avseende
rapporteringsperiod 1. 2021 till protokollet.
Rapporten har skickats till IVO och tillställs även Kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Bakgrund
Gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska verkställas omedelbart. Beslut som inte
verkställts inom tre månader från dagen då beslut fattades, avbrutna insatser
som inte verkställts på nytt inom tre månader samt verkställda beslut som inrapporterats som ej verkställda ska rapporteras till Inspektionen för vård och
Omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
Sammanfattning
För rapporteringsperiod 1. 2021 har fyra ej verkställda beslut enligt SoL inrapporterats till IVO. För samma period har två ej verkställda beslut enligt LSS inrapporterats.
Under samma period har 14 avbrutna insatser enligt SOL inrapporterats till
IVO. För samma period har inga avbrutna insatser enligt LSS inrapporterats.
Två ärende med beslut om insats enligt LSS, som tidigare inrapporterats som
ej verkställt, har nu rapporterats som avslutat utan att verkställighet skett.
Tre ärende med beslut om insats enligt SoL, som tidigare inrapporterats som
ej verkställt, har nu rapporterats som avslutat utan att verkställighet skett.

Ej verkställda beslut enligt LSS
Besluts-datum
200116

Justerandes signatur

Insats
Bostad med
särskild service 9.9 LSS

Man
x

Kvinna

Skäl till att beslutet
ännu inte verkställts
Resursbrist. Lediga
bostäder saknas.
Den enskilde har
även ansökt om personlig assistans. Försäkringskassans beslut är överklagat. Ej
beviljad personlig assistans i kommunen.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

Ej verkställda beslut enligt LSS
Besluts-datum

Insats

191015

Daglig verksamhet 9.10
LSS

Man

Kvinna

x

Skäl till att beslutet
ännu inte verkställts
Väntar på lämpligt
boende.
Den enskilde har erbjudits mötestider för
planering men
den enskilde p g a rådande corona-pandemi.

Ej verkställda beslut enligt SoL
Beslutsdatum

Insats

200706

Man

Kvinna

Skäl till att beslutet ännu
inte verkställts

Särskilt
boende

x

200911

Dagverksamhet

x

Den enskilde har prövat
att bo hemma med hemtjänst. Erbjöds lägenhet
201008 och 201021. Svar
har ännu ej inkommit.
Dagverksamheten är
stängd p g a corona.

201016

Dagverksamhet

x

Dagverksamheten är
stängd p g a corona.

201104

Dagverksamhet

x

Dagverksamheten är
stängd p g a corona.

Avbruten verkställighet, SoL
Datum för
avbrott
200518

Insats

200518

Växelvård

Justerandes signatur

Växelvård

Man

Kvinna

x

x

Skäl till avbrottet
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi.
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi.

Utdragsbestyrkande

15(19)
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

Avbruten verkställighet, SoL
Datum för
avbrott
200518

Insats

Man

Kvinna

Växelvård

x

200518

Växelvård

x

200518

Växelvård

200518

Växelvård

x

200518

Dagverksamhet

x

200518

Dagverksamhet

x

200518

Dagverksamhet

x

200518

Dagverksamhet

x

200518

Dagverksamhet

x

200518

Dagverksamhet

x

200518

Dagverksamhet

x

200518

Dagverksamhet

x

x

Skäl till avbrottet
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi
Insatsen är avbruten
p g a rådande coronapandemi

Beslut enligt LSS som avslutats utan att verkställas
Beslutsdatum Datum då
Insats
kommunen
Justerandes signatur

Man Kvinna

Utdragsbestyrkande

Anledning till
att ärendet avslutats

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

200618

avslutade
ärendet
201214

200610

210223

Boende
för vuxna

x

Korttidsvistelse

x

Ärendet avslutades utan att
verkställas på
den enskildes
egen begäran
då den enskilde fick
egen bostad.
Ärendet avslutas på den enskildes egen
begäran.

Beslut enligt SoL som avslutats utan att verkställas
Beslutsdatum Datum då
Insats
kommunen
avslutade
ärendet
200506
210127
Hemtjänst

Man Kvinna

Anledning till
att ärendet avslutats

x

Ärendet avslutades på den
enskildes begäran utifrån
ändrat behov.
Ärendet avslutades då den
enskilde flyttade till särskilt boende.
Ärendet avslutades då den
enskilde flyttade till särskilt boende.

200518

201230

Växelvård

x

200518

201230

Dagverksamhet

x

_____
Delges:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 33/2021

SN 2021/99

§ 33 Meddelanden och rapporter
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta redovisningen av inkomna meddelanden och
rapporter till dagens protokoll.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas följande meddelanden och rapporter:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Samverkansnämnden i Blekinge, protokoll 2021-02-19, §§ 1-11.
Dnr 2021/444.
Kommunfullmäktige 2021-02-15, § 1 Avsägelse/fyllnadsval för ersättare
i Socialnämnden – Sammy Gunnarsson (S)
Dnr 2021/449
Kommunfullmäktige 2021-02-15, § 13 Yttrande över förslag om nytt
reglemente och avtal för samverkansnämnden i Blekinge.
Dnr 2021/444
Pressmeddelande SCB 2021-02-22, Befolkningen minskar i Olofström
– nu 13 311.
Dnr 2021/449
Byggnadsnämnden 2021-02-12, § 22 Ändring av sammanträdesdag för
Bygg- och trafiknämnden.
Dnr 2021/449
Riksarkivet 2021-02-26, Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (RA-KS
2021/18)
Dnr 2021/480
Regionfullmäktige 2021-02-17, § 15 Förlängning av länsstrategi ANDT
Dnr 2021/449
SKR cirkulär 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att
gälla.
Dnr 2021/51
Karlskrona Kommun KF 2021-01-20, § 37 Reglemente för samverkansnämnden i Blekinge
Dnr 2021/444
Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 44 Redovisning av 2020 års utfall av
internkontrollen i nämnder och bolag
Dnr 2021/449
Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 33 Ny HR-policy för Olofströms kommun samt helägda bolagen med visselblåsarfunktion.
Dnr 2021/662

__

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2021-03-31

Socialnämnden

SN § 34/2021

SN 2021/100

§ 34 Redovisning av delegationsbeslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ta redovisningen av delegationsbesluten med godkännande till dagens protokoll.
Sammanfattning
Delegationsbeslut per den 31 mars har varit utsända med kallelsen till dagens
sammanträde.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

