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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 120 Information från socialchef 2019 2019/4 700 3

§ 121 Dom från Förvaltningsrätten; Begäran om laglighetsprövning av 
socialnämndens beslut 190102, mål nr 462-19

2019/9 700 4

§ 122 Budgetuppföljning november 2019 2019/13 792 5 - 7

§ 123 Alla kommunens förvaltningar och bolag ska bidra till 
arbetsmarknadsårgärder. 

2019/35 750 8

§ 124 Uppföljinng av tillsyn av PwC, Projektplan handläggning inom LSS 
Borgholm 

2018/88 730 9

§ 125 Ansökan om föreningsbidrag 2020 Hela människan, Ria. 2019/99 720 10

§ 126 Ansökan om föreningsbidrag 2020, BRIS 2019/111 720 11

§ 127 Ansökan om föreningsbidrag, Omtanken 2019/115 720 12

§ 128 Ansökan om föreningsbidrag 2020, IOGT-NTO 2019/119 720 13

§ 129 Kvinnojouren Kalmar Ansökan avtalskommuner 2020, lönebidrag 2019/124 720 14

§ 130 Kvinnojouren Kalmar Ansökan avtalskommuner 2020, 
verksamhetsbidrag

2019/125 720 15

§ 131 Utdelning av fonder 2019 2019/133 700 16

§ 132 Redogörese av åtgärder utifrån granskning av hemtjänsten inom 
Äldreomsorgen, 2-3 september 2019

2019/70 730 17 - 18

§ 133 Riktlinje - gränsdragningar gällande valmöjligheter av 
utförare/handläggare

2019/126 700 19

§ 134 Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord. Delredovisning 
av uppdrag från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

2019/123 730 20

§ 135 Motion  Per Lublin ÖP - göra en total översyn över reglerverket för 
den kommunala biståndsbedömningen_

2019/122 704 21 - 22

§ 136 Val av dataskyddsombud 2019/135 700 23

§ 137 Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019 2019/7 700 24
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§ 120 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:
- På kommunfullmäktige 191209, gavs information om tre olika alternativ för förvalt-
ning av kommande byggnation av särskilt boendeplatser; egen regi, förvalta eller ko-
perativ.

- Det finns intressanter som vill bygga ett LSS boende på Resedan.

- Det råder köpstopp för hela kommunen från och med 191209 fram till 200131.

- Inkommit en allvarlig avvikelse som lett till en internutredning och en Lex Maria 
som skickas till IVO.  

- En brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta förolyckades genom olyckshän-
delse i veckan. Förvaltningen har erbjudit krisstöd tillsammans med kyrkan i Borg-
holm. Socialnämnden vill rikta ett tacka till alla som hjälpt till.

______________
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§ 121 Dnr 2019/9 700 SN

Dom från Förvaltningsrätten; Begäran om laglighetsprövning av social-
nämndens beslut 190102, mål nr 462-19

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkommit dom från Förvaltningsrätten, 191127, där förvaltningsrätten avslår Per 
Lublins överklagande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag
Dom från Förvaltningsrätten, Mål nr: 462-19—465-19

______________
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§ 122 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning november 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljingen för november månad som visar ett
          månadsresultat på -4,2 mkr och en årsprognos på -2,6 mkr. 
att uppdra till socialchefen att ta fram en fördjupad analys över förvaltningens 
          sjukfrånvaro och redovisa den i till socialnämnden i samband med 2019 års 
          årsredovisning. 

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att förvaltningen uppvisar en preliminär avvikelse 
om - 4,2 mkr efter perioden (prognos -2,6 mkr). Budgetavvikelsen för perioden är 
preliminär då intäkterna gällande omsorgsavgifterna inte är debiterade utan uppbo-
kade enligt tidigare månads debitering. I augusti månad tog kommunfullmäktige be-
slut om att bevilja tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. Tilläggsbudgeten är 
periodiserad på lika delar över månaderna augusti till december under centralt, vil-
ket gör att avvikelsen för förvaltningen successivt minskar.

Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa 
placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också 
högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däre-
mot kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna, 
månadens avvikelse beror främst på retroaktiv löneökning för sjuksköterskorna se-
dan maj månad. Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar den 
centrala verksamheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utanför 
budget bidrar till den negativa avvikelsen.

Särskilt boende har efter perioden en positiv budgetavvikelse. Bemanningsnyckeln 
är lägre än budgeterat då frånvaro i största möjliga mån täcks av befintlig personal. 
Det har också under tidigare månader i år varit flertalet tomma platser. Kostnaderna 
har ökat för oktober och det mesta av dessa kostnader är kopplat till sjukfrånvaro.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikel-
sen härleds till Klinta korttid som visar på ett stort underskott som beror på utökat 
antal brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, kost-
nadskrävande personalplanering samt höga kostnader för fyllnads- och övertidser-
sättning. Gruppbostad Ranstad har under sommaren förbrukat sitt överskott i budget 
och visar nu istället ett underskott. Det beror på höga sjuklönekostnader, många in-
troduktioner av nya medarbetare, fyllnads och övertidsutbetalningar vid avslag från 
bemanningsenheten samt en planeringsdag för all personal innan sommaren.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det in-
nebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats 
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över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras kostna-
der varit lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.

Förvaltningens åtgärdsplan uppgår till 17,6 mkr av beslutade 23,3 mkr för perioden 
januari till november.

Prognos

Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 2,6 mkr.

Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat un-
der punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut 
under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra 
ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen. I augusti månad beslutade kommun-
fullmäktige om att bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under 
september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den 
prognostiserade avvikelsen negativt. Även egna familjehem prognostiseras en ne-
gativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte finns budgeterad. Verksam-
heten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut individer i sysselsätt-
ning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och beviljas försörj-
ningsstöd är fler än budgeterat vilket bidrar till den prognostiserade avvikelsen.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en negativ avvikelse i slutet av 
året. Intäkterna från Migrationsverket minskar i högre takt än förväntat samt att anta-
let sålda stödboendeplatser minskat från tre till ingen, vilket sänker prognosen från 
föregående månad. Även kostnaden för öppenvårdsinsatser har ökat under hösten 
vilket medför att verksamheten inte förväntas ha en budget i balans vid årets slut.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Prognosen baseras på 
oktober månads utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder 
genomförs. I prognosen har hänsyn tagits till nedläggning av en gruppbostad innan 
sommaren och den effektivisering som detta medför. Förutsättningen för att nå en 
positiv avvikelse är att det aktiva arbetet med resursturerna ute på enheterna fort-
sätter i högre takt.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre belägg-
ning än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket ge-
nererat ett positivt överskott. Överskottet kommer inte öka i samma takt som tidigare 
under året relaterat till införandet av Heltid som norm, höga reparationskostnader 
samt ökade kundförluster.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en positiv avvikelse. Resul-
tatet hade varit mer positivt om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelning-
en av personella resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod 
beräknas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och 
sjukfrånvaro som påverkar prognos och behov.
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Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på att utfallet av 
sjuksköterskornas lönerevision är betydligt högre än budgeterat, något högre be-
manning inom personalgruppen i kommunrehab påverkar också prognosen negativ.

Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett överskott trots osä-
kerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. Verk-
samheten förväntas anpassas efter behov.

I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete 
med integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett över-
skott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovi-
sas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för november månad. 

Dagens sammanträde
Förvaltningens höga sjukfrånvaro diskuteras och en fördjupad analys önskar över 
åtgärder som sätts in vid sjukfrånvaro, även förebyggande. 

______________
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§ 123 Dnr 2019/35 750 SN

Alla kommunens förvaltningar och bolag ska bidra till arbetsmarknads-
årgärder.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från kommunstyrelsen, 190924, § 140, där kommunstyrelsen ändrar 
sitt tidigare beslut § 65/19. 

Ny att-sats är: att ett av kommunens ställningstagande ska vara att ”tillhandahålla 
fler praktikplatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden”. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 190924, § 140.

______________
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§ 124 Dnr 2018/88 730 SN

Uppföljning av tillsyn av PwC, Projektplan handläggning inom LSS 
Borgholm

Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport 

för verksamhetet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig
myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars 
2019.

Beslutsunderlag
- Missivbrev; Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och 
SoL med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Granskningsrapport, Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom 
LSS och SoL med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-23, av verksamhetschef Johanna Karlsson

Bedömning
Den sammanfattade bedömningen är att verksamheten delvis säkerställer en än-
damålsmässig myndighetshandläggning som delvis bedrivs ekonomiskt tillfreds-
ställande. Brister finns gällande avsaknad av vissa rutiner och att bedömningsstöd 
saknas i tillräcklig utsträckning i utredningsarbetet. Vidare bedöms att väsentliga 
kontrollmoment gällande områden rörande myndighetshandläggning saknas samt 
att mål i biståndsbeslut och genomförandeplaner behöver individualiseras och tyd-
liggöras.

______________
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§ 125 Dnr 2019/99 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag 2020 Hela människan, Ria.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna bidrag med 130 000 kr i föreningsbidrag för år 2020.

Ärendebeskrivning
Hela Människan RIA har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag för år 2020.

Hela Människan RIA ansöker om 175 000 kr i föreningsbidrag.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 126 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från hela Människan RIA

Skickas till
Hela Människan Ria

______________
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§ 126 Dnr 2019/111 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag 2020, BRIS

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna bidrag med 4 000 kr i föreningsbidrag för år 2020.

Ärendebeskrivning
BRIS har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag för år 2020.

BRIS ansöker om 19 000 kr eller mer i föreningsbidrag.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 4 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från BRIS

Skickas till
BRIS

______________
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§ 127 Dnr 2019/115 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag, Omtanken

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna bidrag med 35 000 kr i föreningsbidrag för år 2020.

Ärendebeskrivning
Föreningen Omtanken har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 
2020.

Omtanken ansöker om förnyat föreningsbidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 33 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från Föreningen Omtanken

Skickas till
Föreningen Omtanken

______________
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§ 128 Dnr 2019/119 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag 2020, IOGT-NTO

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna bidrag med 6 000 kr i föreningsbidrag för år 2020.

Ärendebeskrivning
IOGT-NTO har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 2020.

IOGT-NTO ansöker om 15 000 kr i föreningsbidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 9 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från IOGT-NTO

Skickas till
IOGT-NTO

______________
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§ 129 Dnr 2019/124 720 SN

Kvinnojouren Kalmar Ansökan avtalskommuner 2020, lönebidrag

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna bidrag med 12 500 kr i föreningsbidrag för år 2020.

att för bidragsåret 2021 endast lämna bidrag till en ansökan från Kvinnojouren i 
Kalmar. 

Ärendebeskrivning
Kvinnojouren i Kalmar har inkommit med en ansökan om lönebidrag för år 2020.

Kvinnojouren ansöker om bidrag med 29 729 kr i lönebidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 18 792 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar

Skickas till
Kvinnojouren i Kalmar

______________
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§ 130 Dnr 2019/125 720 SN

Kvinnojouren Kalmar Ansökan avtalskommuner 2020, verksamhetsbi-
drag

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna bidrag med 12 500 kr i föreningsbidrag för år 2020.

att för bidragsåret 2021 endast lämna bidrag till en ansökan från Kvinnojouren i 
Kalmar. 

Ärendebeskrivning
Kvinnojouren i Kalmar har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för år 
2020.

Kvinnojouren ansöker om 57 490 kr i verksamhetsbidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 2 408 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar

Skickas till
Kvinnojouren i Kalmar

______________
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§ 131 Dnr 2019/133 700 SN

Utdelning av fonder 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
a t t Hans Gunnar Olssons fond på 1 877 kr delas ut till Gruppbostäder/Dagcenter 

Borgholm

a t t Arthur Peterssons fond på 319 kr delas ut till Strömgården

a t t Ebba och Arthur Johanssons fond på 641 kr delas ut av IFO i samråd med 
Borgholms kyrkoråd. 

a t t Sociala Samfondens fond på 571 kr delas  ut av IFO

a t t Bertil Peterssons fond på 1 012 kr delas ut till Soldalen

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fonder som upprättats av privatpersoner boende i Borgholms 
kommun. Fonderna har inte gett någon utdelning de senaste två åren varför ingen 
utdelning har gjorts. 

I år finns det en avkastning på vissa fonder och som därför bör betalas ut. 

Beslutsunderlag
Sammanställning av ekonomiavdelningen på förvaltningens fonder. 

Bedömning
Fonder som har en avkastning under 200 kr bör inte delas ut, risk finns då att utar-
ma fonden. 

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 132 Dnr 2019/70 730 SN

Redogörelse av åtgärder utifrån granskning av hemtjänsten inom Äldre-
omsorgen, 2-3 september 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport 

av hemtjänsten.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenligplanering och styrning av hemtjänsten in-
om äldreomsorgen. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 10 januari 
2020.

Beslutsunderlag
- Missivbrev; Granskning av planering och styrning av hemtjänsten inom äldre-
omsorgen. (Dnr. 2019/70-730.)

- Granskningsrapport; Granskning av planering och styrning av hemtjänsten (ordi-
närt boende) inom äldreomsorgen. (Dnr. 2019/70-730.)

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-30, av verksamhetschef Maria Svanborg

Bedömning
Rapportens samlade bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ända-
målsenlig uppföljning, styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. 

Grunden för bedömningen är att verksamheten har rutiner för styrning ledning och 
uppföljning. Det finns ett utvecklat egenkontrollssystem där enhetschefer är delakti-
ga i denna kontroll. Vidare följs ekonomi regelbundet upp och det finns en delaktig-
het hos enhetschefer i både prognosarbete och åtgärdsplaner. Granskningen visar 
att det skett en stark utveckling på dessa områden. Inom enskilda områden på 
myndighetsområdet kan tydligare uppföljning göras. Förvaltningen bör också ha en 
långsiktig planering av hemtjänsten inom äldreomsorgen.

Redogörelse för åtgärder 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att; 

 Kontrollera huruvida ärenden årligen följs upp
Egenkontroller utförs sedan 2019 tertialvis och avser bl.a. huruvida ärenden hand-
läggs likvärdigt inom hemtjänsten. From 1 januari 2020 innefattar egenkontrollen 
även att årlig uppföljning av ärenden sker.
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Kvaliteten av genomförandeplaner bör förbättras
I såväl granskningsrapporten som i våra egenkontroller har behovet av utvecklan-
det av individualiserade, tidssatta och mätbara mål identifierats. Detta gäller såväl i 
utredningar/beställningar som i genomförandeplaner. Den röda tråden från ett tyd-
ligt beslut till genomförandeplan saknas.

Åtgärd har påbörjats genom utbildningssatsning: 

• Chefer, biståndshandläggare och dokumentationsombud har medverkat på en 
heldagsutbildning gällande mål och dokumentation. 

• 1,5 timmes komprimerad föreläsning där ovannämnda utbildningens allra vikti-
gaste frågor/ essensen förmedlas.  145 medarbetare deltog.

• Implementeringsdag där Enhetschefer och dokumentationsombud träffas tillsam-
mans med SAS och utvecklingsledare för att ta fram en struktur och metod för im-
plementering i verksamheterna 

• Utvecklingsledare följer upp och stöttar verksamheten i implementeringsarbetet.

Införa en systematisk uppföljning av bomtid inom hemtjänsten
Under 2020 kommer rutiner tas fram hur hanteringen av bomtiden ska ske. Rutinen 
ska innefatta:

• Hur bomtiden registreras och mäts. 

• Vilka arbetsuppgifter medarbetarna ska utföra under bomtiden.

Införa en långsiktig och strategisk planering av verksamheten som redovisas 
och följs upp
Under 2020 kommer en äldreomsorgsplan att upprättas för perioden 2021-2025. 
Planen ska vara ett strategiskt dokument, som riktar in sig på vilka utvecklingsom-
råden vi ser som viktiga och vilka strategier vi bör utgå ifrån när vi tar fram verk-
samhetsplaner i respektive verksamhet. Planen ska dessutom underlätta beslut 
och vara ett stöd i det praktiska arbetet i förvaltningen. Förvaltningen har avvaktat 
fullmäktigesberedningens slutrapport för ”Sveriges bästa äldreomsorg”.

______________
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§ 133 Dnr 2019/126 700 SN

Riktlinje - gränsdragningar gällande valmöjligheter av utförare/handläg-
gare

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta riktlinjen; Gränsdragningar gällande valmöjligheter av utförare/handläg-

gare. 

Ärendebeskrivning
Inom socialförvaltningens verksamheter kan diskriminering gentemot våra medar-
betare från omsorgstagare, anhöriga och kollegor förekomma.  Det krävs ett förtyd-
ligande genom en riktlinje för att säkerställa ett respektfullt bemötande mot våra 
medarbetare.  

Riktlinjen blir även ett stöd till handläggare och utförare för att tydliggöra beslutet 
om att omsorgstagare, patienter, klienter eller anhöriga inte får påverka valet av ut-
förare eller biståndshandläggare.

Beslutsunderlag
Riktlinje; Gränsdragningar gällande valmöjligheter av utförare/handläggare.

Bedömning
I Borgholms Kommun ska vi inte tolerera någon form av diskriminering. Var och en 
ska istället bli bedömd efter hur de utför sina arbetsuppgifter. Vi anser att männi-
skor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa 
framgångsrika verksamheter. Vår grundprincip är att alla ska ha lika möjligheter till 
anställning, utbildning och utveckling i arbetet. Vårt mål är nolltolerans mot diskri-
minering och vi arbetar därför aktivt med förebyggande åtgärder

Målsättningen är att arbetsförhållanden ska vara lämpliga för både kvinnor och 
män. Inom Borgholms kommun finns ingen typ av arbetsuppgift som utesluter nå-
got av könen. 

Skickas till
Verksamhetschef för ÄO HSV och OFN

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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§ 134 Dnr 2019/123 730 SN

Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord. Delredovisning av 
uppdrag från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna en vegetarisk rätt som alternativ

att utökat salladsbord i buffévagn provas på Träffpunkt Solrosen och utvärderas 
efter ett år.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns två rätter 
att välja mellan samt utökat salladsbord. Detta är en del av de beslut som bered-
ningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till

Beslutsunderlag
Efter samtal med kostchef Åsa Amnér på Borgholms Energi AB framgår det att ett 
vegetariskt alternativ kan tillredas och beställas redan idag, utan extra kostnad. Kö-
ket har inte kapacitet att tillaga ytterligare alternativ.

Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är ca 22 000 kronor och tar relativt stor plats. Att placera en 
vagn på Träffpunkt Solrosen skulle vara en bra möjlighet för att utvärdera efterfrå-
gan av det utökade salladsbordet och därefter se över möjligheten till salladsbord 
på enheterna, inom särskilt boende.

Bedömning
Ett vegetariskt alternativ ligger rätt i tiden.  Alternativet ger inte någon extra kost-
nad. Rutin för hur beställning ska ske från enheterna till systemet AIVO framtas av 
verksamhetschef samt kostchef.

Då efterfrågan av färsk sallad inte är så stor idag, på enheterna inom särskilt boen-
de, ser vi positivt på att det provas och utvärderas inom träffpunktsverksamheten.

Konsekvensanalys
Ekonomisk konsekvens:
– Buffévagn: 22 000 kr
– Beräknad kostnad för utökat salladsbord: 20 000 kr/år

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 135

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135 Dnr 2019/122 704 SN

Motion  Per Lublin ÖP - göra en total översyn över reglerverket för den 
kommunala biståndsbedömningen_

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-23 att kommunfullmäktige beslutar att lå-
ta göra en total översyn av regelverket för den kommunala biståndsbedömningen i 
syfte att öka bestämmanderätten för den enskilde gällande sitt boende och sin var-
dag.

Beslutsunderlag
Nämnden har antagit Socialstyrelsens framarbetade modell Individens behov i 
centrum (IBIC) vilket innebär att fokus läggs på den enskildes behov istället för ut-
budet av existerande insatser.

Vid ansökan om bistånd görs en bedömning av dennes behov. Bedömning och be-
slut görs av biståndshandläggare på delegation från nämnd.  Bedömningen syftar 
dels till att utreda vilka behov som finns, dels till att utreda om dessa behov kan till-
godoses genom den enskilde själv eller på annat sätt. Det är först efter en sam-
manvägd bedömning av behovet, de egna resurserna och omständigheterna i öv-
rigt som nämnden kan konstatera om den enskilde har rätt till särskilt boende eller 
inte.

Särskilt boende kan beviljas omsorgstagare med betydande behov av omsorg och 
vård dygnet runt, under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses i den egna 
bostaden. För att kunna beviljas ett särskilt boende ska den enskilde uppfylla de 
allmänna kriterierna enligt nedan: 

• Betydande svårigheter att leva ett självständigt liv i det egna hemmet. 

• Omsorg, trygghet och säkerhet kan inte tillgodoses i det egna hemmet, på grund 
av fysiska, psykiska eller andra skäl. 

• Hemtjänst bedöms inte vara tillräckligt eller att omfattningen av hemtjänst alt. om-
sorg av anhörig inte anses som skälig för att säkerställa en god vård och omsorg. 

• Nämnden har sedan 2017 godkänt ett inriktningsbeslut på att taket för antalet 
hemtjänsttimmar inte bör överskrida 200 timmar per månad. 

21



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 135
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Bedömning
Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna 
att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och samtidigt se över be-
greppet särskilda boendeformer för äldre. Detta gäller omsorgstagare som inte be-
höver omsorg dygnet runt. 

En plats på särskilt boende i Borgholms Kommun där omsorgstagarna med bety-
dande behov av omsorg och vård dygnet runt ska beslutas av nämnd.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 136 Dnr 2019/135 700 SN

Val av dataskyddsombud

Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun som dataskyddsombud från och 

med 2020-01-01 för socialnämnden i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun och dess nämnder och bolag måste enligt dataskyddsförord-
ningen ha ett dataskyddsombud. Fram till 2019-12-31 är Therese Jigsved, Sydarki-
vera dataskyddsombud. Avtalet med Sydarkivera om tjänsten dataskyddsombud 
har sagts upp per 2019-12-31. Istället tecknas avtal om tjänsten som dataskydds-
ombud med Mörbylånga kommun. Från 2020-01-01 kommer Ulf Gustavsson, Mör-
bylånga kommun att vara dataskyddsombud för samtliga nämnder och bolag i 
Borgholms kommun.

Skickas till
Linda Hedlund, säkerhetsansvarig

______________
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§ 137 Dnr 2019/7 700 SN

Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna redovisade delegationsärenden. 

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2098/7-700

- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2019/7-700

- Kvartalsrapport till IVO, ej verkställda beslut, Dnr 2019/54-730

______________
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