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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;

- Det är en allmän smittspridning av Corona i Kalmar län.

- Det finns 80 bekräftade fall varav 7 vårdas på intensivvårdsavdelningar.

- Två av våra sjuksköterskor har utbildats i användning av skyddsmateriel. Dessa 
i sin tur utbildar nu all baspersonal i basala hygienrutiner och användning av 
skyddsmateriel. 

- Ett ”start-kit” bestående av diverse skyddsutrustning har tagits fram av förvalt-
ningen för att användas hos omsorgstagare som uppvisar luftvägssymtom. 

- Provtagning görs vid misstanke om Corona i begränsad utsträckning och be-
döms av läkare. 

- Evakueringsboendet på Ekbacka håller på att färdigställas och förväntas vara 
klart 200416. Rekrytering av personal pågår.

- Progonsen för Kalmar län är att en höjning av Coronafall kommer att ske i mitten 
av maj.

- Orosanmälningar och polisanmälningar minskar vilket är oroande.

- Samverkan har gjorts med fackliga organisationer gällande eventuell omfördel-
ning av personal.

- Länsstyrelsen arbetar med att få ut information om Corona på flera språk. 

- Diskussioner förs om en eventuell stängning av Kalmar-Öland Airport.

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;

- Förvaltningens sjukfrånvaro ligger idag på ca 10 %.

- Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef kommer att ersätta Anna 
Hasselbom Trofast under hennes föräldraledighet.

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning mars 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för mars 2020

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för mars 2020 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för mars 2020. 

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om budgetuppföljningen för mars månad 2020. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2020/31 730 SN

Habiliteringsersättning 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att rekvirera samtliga tilldelade medel från Socialstyrelsen. Medlen ska dels täc-

ka den permanenta höjning som gjordes 2018 och dels betalas ut till delta-
garna som engångsbelopp vid två tillfällen under 2020. Engångsbeloppet är 
närvarobaserat med två olika ekonomiska nivåer beroende på hel eller halv-
dags närvaro hos deltagaren.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen att under 2020 fördela medel till kommunerna 
för att stimulera införande, eller höjning av habiliteringsersättning till de som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en 
nivå på ersättningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget 2018 samt 2019.

Socialnämnden har tidigare år fattat beslut om att rekvirera medel för att höja habi-
literingsersättningen till en nivå som kan bibehållas även om statsbidragen upphör. 
Detta mot bakgrund att Borgholms kommun redan hade en i förhållande till länet 
hög dagersättning samt för ovissheten i hur länge statsbidrag kommer att utges.

Borgholms kommun är för 2020 tilldelade 425 779 kr. Rekvirerade medel ska an-
vändas innan den 31 december 2020 och återrapportering till Socialstyrelsen om 
medlens användning ska ske under våren 2021. 

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2020 till kommuner för 
habiliteringsersättning. Socialstyrelsen Dnr 9.2-657/2020

Bedömning
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja 
delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, me-
ningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att ut-
veckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det 
är frivilligt för kommuner att betala ut habiliteringsersättning men är ett vik-
tigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande. 

Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa 
eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av 
att ersätta deltagare och betalar idag ut habiliteringsersättning med en nivå 
om 60kr/ heldag och 35 kr/ halvdag. 
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2020-04-15 38

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Årets tilldelade medel om 425 779 kr skulle, efter att täckning gjorts för den perma-
nenta höjningen, ge en heltidsdeltagare två extra utbetalningar om ca 3 500 kr (ba-
serat på dagens antal deltagare i daglig verksamhet). Denna höjning föreslås i så 
fall att betalas ut som en extra, närvarobaserad, bonus vid två tillfällen under året, 
en i juni och en i december, istället för att öka den månatliga inkomsten som sedan 
kraftigt åter kan komma att reduceras. 

Konsekvensanalys
Alternativ 1 Den ersättningsnivå som idag betalas ut i habiliteringsersättning ger 
ett välkommet och behövligt tillskott för målgruppen, men är ur ett inkomstperspek-
tiv låg. Genom att inte nyttja hela stadsbidraget kommer inte möjliga medel den en-
skilde till gagn i Borgholms kommun.  

Alternativ 2 En tillfälligt kraftigt förhöjd månadsersättning kan komma att medföra 
att individen skaffar sig en levnadsstandard som sedan inte kan upprätthållas och 
en stor besvikelse när ersättningsnivåerna därefter återgår till de normala. Genom 
att betala ut engångsbelopp vid två tillfällen under året, istället för månatligt, så 
minskar dock risken för att orsaka för stor omställning för målgruppen. Habilite-
ringsersättningen är skattebefriad och inkomster från denna påverkar inte övriga 
ersättningar eller bidrag så som exempelvis bostadsersättning.

Skickas till
Verksamhetschef IFO och OFN

______________
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§ 39 Dnr 2020/6 730 SN

Konsekvensbeskrivning nybyggnation av LSS-bostad

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna konsekvensanalysen och lägga informationen till handlingarna

att ärendet ska återkomma när underlag för fördjupad analys finns. 

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till socialchef att ta fram en kon-
sekvensbeskrivning som innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser av en nybyggnation av gruppbostad inom LSS. 

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser
De parametrar som idag är kända och kan behandlas i en ekonomisk analys är 
driftkostnader och personalkostnader. Hyreskostnad är ännu inte känd och be-
handlas därför inte i beräkningen av den ekonomiska konsekvensanalysen. Att 
bygga en ny gruppbostad LSS om 6 platser kommer inte att generera någon mer-
kostnad gällande drift och personal då antalet platser är mer effektivt och kan be-
drivas med samma kostnad som en gruppbostad om 4 platser. Att det inte blir nå-
gon merkostnad för verksamheten förutsätter att den nya gruppbostaden ersätter 
en redan befintlig gruppbostad med färre platser. 

Verksamhetsmässiga konsekvenser
En ny gruppbostad i Borgholm ger ett bra utbud av kultur och näringsliv, allmän 
service och kommunikation samt närhet till daglig verksamhet på Ekbacka. Place-
ringen av gruppbostaden skulle även innebära stor möjlighet till effektiv personal-
planering. Heltid som norm fordrar att personalen lätt kan förflytta sig mellan olika 
arbetsplatser och att samplanering kan ske för att skapa så goda scheman som 
möjligt, vilket är en viktig arbetsmiljöfaktor. En central placering av gruppbostad i 
Borgholm ger också större förutsättningar för rekrytering av personal, både ordina-
rie personal och vikarier.

Skickas till
Verksamhetschef IFO/OFN
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 40 Dnr 2020/33 700 SN

Äldreomsorg- teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att socialnämnden beslutar rekvirera stimulansmedel för år 2020 från Kammar-

kollegiet för äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 
fokus.

Ärendebeskrivning
SKR och regeringen har träffat en överenskommelse som syftar till att ge kommu-
nerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitali-
sering. Borgholms kommun fördelas rekvirera 280 831 kr som kan användas under 
2020.

Antalet äldre som är 80 år och äldre beräknas öka med 254 000 personer fram till 
2029, vilket innebär en ökning med 50 procent. Behovet av både hälso- och sjuk-
vård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden och 
verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven.

Parallellt med den demografiska förändringen bedöms rekryteringsbehovet till 
äldreomsorgen som mycket omfattande. Personalens tid och kunskaper behöver 
då läggas på de insatser där de behövs som bäst, dvs. på de insatser som inte kan 
ersättas av tekniska lösningar.

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar 
hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. 
Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digi-
tal teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet 
och isolering och gynna omsorgspersonalen i deras arbete.

Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg- teknik, kvalitet och ef-
fektivitet med den äldre i fokus. SKR ärende nr 19/01703

Bedömning
Att ansöka och utnyttja medel enligt förslaget.

Konsekvensanalys
Kommunen får ekonomiskt stöd för att ges bättre förutsättning att på bredden ut-
veckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala/tekniska verktyg. 
Detta för att snabbare möta utmaningarna med både den demografiska utveckling-
en och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen i Borgholms kommun.

Skickas till
Socialt ansvarig samordnare
______________
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§ 41 Dnr 2020/14 704 SN

Svar på motion  Anne Oskarsson SD  hemkänsla och trygghet inom 
äldreomsorgen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 200220, § 7, att bereda motion från Anne 
Oskarsson (SD) angående hemkänsla och trygghet inom äldreomsorgen.

Bedömning
Insatserna inom äldreomsorgen är behovsbedömda av en biståndhandläggar. Hur 
insatserna ska utföras framgår i en genomförandeplan som är upprättad tillsam-
mans med omsorgstagaren. I genomförandeplanen kan det till exempel framgå 
önskemål om mat, kulturella traditioner och normer. 

Utgångspunkten är att alla utförare i verksamheterna ska ha möjlighet att genomfö-
ra alla uppgifter. Möjlighet till att välja juridiskt kön på utföraren vid utförandet av 
uppgifter rörande intim hygien ska beviljas om vårdtagaren har särskilda skäl. Det 
ska inte beviljas i utförandet av serviceinsatser. Enhetschefen har beslutanderätt 
att bedöma om det finns grund för att bevilja en sådan begäran.

Skickas till
Socialnämnden.

______________
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§ 42 Dnr 2020/12 704 SN

Svar på motion  Anne Oskarsson SD  om gratis trygghetslarm

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunfullmäktige beslut, 200220, § 6, att bereda motion från Anne 
Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm. 

Beslutsunderlag
Motion från Anne Oskarsson (SD) gällande gratis trygghetslarm.

Bedömning
Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 
2125 kr per månad. 
Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella avgif-
ter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen dem 
emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en avgift 
för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren betalar 
inget för besöket som föranleds av ett larm. 
Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen.

Konsekvensanalys
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 800 tkr per år. 
Intäkterna för densamma är 517 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäck-
ning på 65 %. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 43 Dnr 2019/128 730 SN

Information; Bidrag till arbetsskor inom äldreomsorgen, delredovisning 
av uppdrag från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från KS som beslutat 2020-03-24, § 53;

att uppdra kommunchefen att återkomma med förslag till beslut om bidrag för
          arbetsskor inom äldreomsorgen. Förslaget ska innehålla en kostnadsanalys 
          och en översikt av helhetsbehovet av ett bidrag för arbetsskor.

Beslutsunderlag
Beslut från KS, 2020-03-24, § 53.

______________
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§ 44 Dnr 2019/107 701 SN

Inbjudan till samråd från plan- och byggenheten, Legenäs

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att avstå från att yttra sig.

Ärendebeskrivning
Inkommit inbjudan från plan- och byggenheten gällande samråd för planprogram 
gällande Legenäs 1:39.

Skickas till
Plan- och byggenheten.

______________
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§ 45 Dnr 2019/107 701 SN

Inbjudan till samråd från plan- och byggenheten, Rosenfors.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att avstå från att yttra sig.

Ärendebeskrivning
Inkommit från plan- och byggenheten kungörelse detaljplan för Borgholm 8:63 mfl, 
”Rosenfors”.

Skickas till
Plan- och byggenheten.

______________
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§ 46 Dnr 2019/92 700 SN

Information: Anvisning av investeringsmedel till underhållsåtgärder i lo-
kaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att uppdra till socialnämndens ordförande att klargöra med kommunstyrelsen hur 
          planeringen ser ut för investering av återbruket, Hammaren 9. 

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från KS, 2020-03-24, § 57:

Kommunstyrelsen beslutar

Att godkänna förslag till underhållsåtgärder i lokaler för återbruk i fastigheten 
          Hammaren 9.

Att anvisa projektet totalt ytterligare 2 000 000 kronor genom prioritering av 
          Investeringsbudget 2020.

Beslutsunderlag
KS, 2020-03-24, § 57

______________
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§ 47 Dnr 2020/35 720 SN

Öppet brev till våra uppdragskommuner i Kalmar län

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att ge Kvinnojouren i Kalmar ett extra bidrag på 25 000 kr för år 2020.

Ärendebeskrivning
Inkommit öppet brev från Kvinnojouren i Kalmar till alla uppdragskommuner i Kalmar 
Län. 

Beslutsunderlag
Öppet brev från Kvinnojouren i Kalmar. 

Skickas till
Kvinnojouren i Kalmar.

______________
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§ 48 Dnr 2020/29 700 SN

Inställd socialnämnd.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att ställa in socialnämnden 2020-04-29.

Ärendebeskrivning
Ordförande Lars Ljung föreslår att socialnämnden ställs in då det inte är några 
brådskande ärenden som måste behandlas 2020-04-29. 

Skickas till
Ledamöter i socialnämnden.

______________
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