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§ 79  

Information; Arbetsmarknadsfrågor

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Per-Martin Boklund, enhetschef AME, informerade om arbetsmarknadsfrågor och 
samverkan med andra myndigheter. 

Det arbetar 10 personer på Arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har 
fått 31 personer att komma vidare i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. 
Arbetslösheten i Borgholms kommun ligger under riksgenomsnittet och det ekono-
miska biståndet har den senaste tiden minskat.

Återbrukets renovering påbörjas i november. Det som berörs är avloppet, el, ventila-
tion och byte av tak på lågdelen. Under renoveringen flyttar arbetscenter tvärs över 
gatan till ”Moduler” på Per Lindströms väg. 

I november kommer insamlingarna på Böda och Kalleguta återvinningscentraler att 
starta upp i liten skala (husgeråd, textilier, mindre möbler mm). 

Avtal ska göras med Ria och Röda korset som kommer att sköta försäljningen i gen-
gäld med att extratjänster kommer att placeras där. 

Skickas till
Enhetschef AME

______________
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§ 80 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information:

- Arbetsförmedlingen har ställt en formell förfrågan om lokaler i Borgholms kom-
mun. Socialförvaltningen ser över möjligheten om de ska kunna inrymmas på 
Socialkontoret. 

- Polismyndigheten har flyttat in på Ekbacka plan 2. Polismyndighetens flytt sker i 
tre etapper varav etapp två sker i november med ytterligare kontorsyta på Ek-
backa och etapp tre är ett garage i området. I och med etableringen på Ekbacka 
behöver trafiksituationen och parkeringsmöjligheterna en översyn. Lina Hallin 
som arbetar hälsofrämjande ska inspirera personalen till att cykla, gå eller samå-
ka till arbetet i större utsträckning. 

- En projektledare, Jonas Person från Projekthuset i Kalmar, har tillsats till bygg-
nation av nytt äldreboende på Ekbacka. Projektledaren ska ta fram ett förfråg-
ningsunderlag för kommande upphandling. 
Planprocessen beräknas vara klar för beslut runt årsskiftet.

- Arbetsgivaren har uppmärksammat att den riktlinje för tobak som KF antog 
2010-05-18 inte efterföljs. Arbetsgivaren behöver nu arbeta med att riktlinjen 
tillämpas i alla verksamheter. 

______________
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§ 81 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information:

- Det är i dag ingen större smittspridning i länet men det finns en ökning av Covid-
19 i storstäderna.

- Information fortsätter att ges gällande basala hygienrutiner och utbildning via 
webb. 

- Provtagning av Covid-19 fungerar bra i kommunen.

- Kalmar län erbjuder nu test av antikroppar mot Covid-19.

- Kommunen ska se över möjligheten att erbjuda ett vaccin mot säsongsinfluen-
san. Vaccinationen kommer att ske i början av november. 

______________
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§ 82 Dnr 2020/27 700 SN

Upphävande av besöksförbud på särskilt boende.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa den riktlinje som förvaltningen arbetat fram utifrån Socialstyrelsens 
           och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar att förvaltingen arbetat fram riktlin-
jer och checklistor utifrån Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer.

Informationsbrev har skickats ut till anhöriga där det framgår att man måste hålla av-
stånd (minst två meter), man måste tvätta/sprita händerna och stanna hemma vid 
symtom, även lindriga. 

Personalen möter upp de anhöriga vid besöken och ställer hälsorelaterade frågor.  
Besöken sker på brukarens rum och brukaren får ta emot max två besökare per till-
fälle. 

Beslutsunderlag
Riktlinje; Information till dig som ska besöka en anhörig som bor på vård- och om-
sorgsboende i Borgholms kommun

______________
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§ 83 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning delårsbokslut 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut 2 för 2020. 

Ärendebeskrivning
Delårsbokslut 2 för 2020 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och för-
valtningschef tillsammans med ekonom.

My Nilsson, ekonom informerar att Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om 
- 1,3 mkr för perioden (prognos - 1,0 mkr).

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsor-
gen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även in-
tegrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen 
från Migrationsverket minskar samtidigt som kostnaderna för SFI och SVA kvarstår. 
Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från Migrationsverket vil-
ket påverkar periodens avvikelse negativt.

Prognosen baseras på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än 
budgeterat men sjunka under andra halvan av året. Den problematik som föreligger 
inom omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer in-
te kunna lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i 
verksamheterna med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en 
personalplanering som inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa 
på en negativ avvikelse vid årets slut.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid 
som norm överflyttas till socialnämnden samt att kostnaderna kopplade till covid-19 
kan återsökas från staten.

Händelser av väsentlig betydelse
Sommaren till och med juli har för samtliga verksamheter varit lugn och sommar be-
manningen har fungerat väl. Påverkan av Corona/Covid 19 har varit betydligt mindre 
än förväntat. Arbetet med skyddsutrustning och hygienrutiner har fallit väl ut och av-
stämning sker löpande med regionens smittskydd. Tydliga rutiner och riktlinjer har 
tagits fram vid misstanke, bekräftad smitta samt för smittspårning. Revidering sker 
efter behov och nya rön.

Arbetet med att förbereda och rusta kommunens evakueringsboende på Ekbacka 
påbörjades under våren. Boendet är till för omsorgstagare med konstaterad smitta 
av covid-19.

Omsorgstagare som är aktuella för vård på boendet är:

• de som kräver eftervård, efter sjukhusvistelse.
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• de från ordinärt boende som inte kan vårdas i hemmet.

• de som av någon anledning inte kan hållas isolerad.

Evakueringsboendet öppnade i maj för att ta emot 5 omsorgstagare från kommu-
nen. För närvarande finns inget behov men lokalerna är förberedda om behovet 
återuppstår.

Sedan halvårsskiftet har smittspridningen av Covid-19 minskat betydligt. Ett omfat-
tande program för testning och smittspårning har kommit igång under sommaren. I 
skrivande stund har Folkhälsomyndigheten meddelat att det nationella besöksförbu-
det på äldreboenden från den 1 april upphör den 1 oktober. För kommunens äldre-
boenden är utmaningen att på kort tid ställa om till att erbjuda bokade besök från an-
höriga med bibehållen säkerhet för omsorgstagare.

I slutet av 2020 planeras vaccination mot säsongsinfluensan för de som önskar. 
Detta för att minska risken för att vård- och omsorgspersonal blir sjuka i säsongsin-
fluensan samtidigt som risken för Covid19 fortfarande är överhängande.

Koladas uppföljning an nettokostnadsavvikelse har presenterats och visar förbättring 
för samtliga verksamhetsområden för Socialnämnden. Störst förbättring procentuellt 
sett uppvisar individ- och familjeomsorgen där nettokostnadsavvikelsen sjunkit från 
85 % 2019 till 38 % 2020.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser 
på Ekbacka. Boendet kan stå färdigt först i slutet på år 2022. Upphandling av bygg-
projektledning är klar och en projektledare är utsedd.

Planering av nytt LSS-boende i Borgholm har påbörjats. Boendet kan tidigast stå 
färdigt under 2021.

Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om -1,0 mkr.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid 
som norm överflyttas till socialnämnden, 4,0 mkr. Budgeten fördelas mellan vård 
och omsorg, 3,2 mkr och omsorgen om funktionsnedsatta, 0,8 mkr. Förvältningen 
förväntas även få ersättning från staten för kostnader kopplade till covid-19 vilket till 
stor del förklarar den förbättrade prognosen.

De centrala verksamheterna har under året flera vakanser vilket genererar ett över-
skott vid årets slut. Den budget som är avsatt för utbildningar och fortbildningar inom 
förvaltningen kommer inte att nyttjas fullt ut under året på grund av pandemin och 
påverkar således prognosen på helår positivt.

Prognosen för äldreomsorgen är svår att bedöma. Under slutet på 2019 gick samtli-
ga enheter in i heltid som norm vilket är svårt att bedöma effekten av. De effekter 
som verksamheten ser är att det skapas "puckeltid" alltså tid som är utöver behovet 
samtidigt finns ett ökat omsorgsbehov men tiden på dagen är avgörande för när be-
hovet finns och inte vilket är svårt att matcha med de arbetstider som medarbetarna 
har. I och med det läge som nu råder med coronakrisen medför att det är svårare att 
avgöra om resultatet beror på heltid som norm eller de nya restriktioner som följer 
av krisen. Det tillfälliga evakueringsboendet kopplat till pandemin beräknas vara öp-
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pen i fyra månader i prognosen men antagandet är att dessa kostnader täcks helt av 
Socialstyrelsen. Första ansökningen har skickats under augusti.

Hemtjänsten har ett sjunkande behov i ytterområden och ökat behov i de centrala 
områdena. Analys av hur verksamheten ska se ut i framtiden pågår.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet på-
gående och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn till viss del tagits till 
eventuellt nya placeringar då dessa är svåra att förutspå.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds den negativa prognosen främst till 
gruppbostad Ranstad, Runstens korttidsboende, Daglig verksamhet och Personlig 
assistans.

Ranstads prognos grundar sig på att det bor flera brukare i verksamheten med stort 
vård och tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian fort-
farande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektivisering-
en som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån 
att alla dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet 
har även nya brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov som 
verksamheten saknar personalbudget för.

Runstens korttidsboende visar en idag inte så stor negativ avvikelse vilket beror på 
att verksamheten var stängd ca 1 månad under våren på grund av Covid-19 samt 
att verksamheten för första gången har haft stängt ett par veckor under semestern. 
Underskottet förväntas dock öka under hösten igen om verksamheten tillåts ha öp-
pet som vanligt vilket beror på fler brukardygn i verksamheten än vad som budgete-
rats samt att brukar- och personalplaneringen inte är så effektiv som den kan bli.

Prognosen för personlig assistans baseras på att tid för APT inte är budgeterat, öka-
de kostnader för personal och höga sjuktal. Det påverkar även prognosen att För-
säkringskassans ersättning inte ger full täckning för hela kostnaden av assistans, 
exempelvis ersätts bara jourtid med 1/4 medan kommunen har utgift för 1/2 av jour-
tiden enligt avtal.

Integrationsverksamheten förväntas visa ett underskott vid årets slut. Detta baseras 
på de tomhyror som inte kommer kunna återsökas från Migrationsverket samt osä-
kerheten i om och när nya individer placeras i kommunen.

Stöd och insatser visar på en positiv prognos vid årets slut vilket reducerar den tota-
la prognosticerade avvikelsen. Prognosen baseras på att stödboendeverksamheten 
kommer att avvecklas då antalet ensamkommande ungdomar minskar. I prognosen 
för verksamheten har hänsyn även tagits till det avslag som förvaltningen fick från 
Migrationsverket gällande en ansökan om 1,6 mkr.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2, 2020.

______________
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§ 84 Dnr 2020/68 792 SN

Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 
2022-2024.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att redovisa hur de 7,6 mkr riktade stats-
           bidraget för en stärkt äldreomsorg ska användas. Statsbidraget ska komma 
           omsorgstagarna till del och personal genom personalbefrämjande åtgärder. 
att notera redovisningen av budgetberedningens förslag gällande 
          socialnämndens prioriteringar 2021-2024.
att uppdra till socialnämndens arbetsutskott att sammanträda med 
          budgetberedningen i närtid. 

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom redovisar budgetberedningens förslag gällande socialnämn-
dens prioriteringar 2021-2024. 

______________
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§ 85 Dnr 2020/13 792 SN

Uppföljning; Heltid som norm

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen samt
att socialnämnden med stöd av redovisningen rekvirerar 4,0 mkr av 

kommunstyrelsens avsatta medel. 

Ärendebeskrivning
I budgetarbetet inför 2020 avsattes 4,0 mkr för heltid som norm. Skrivelsen är en re-
dogörelse för de 4,0 mkr som ska täcka merkostnader för heltid som norm. För re-
dovisning av resterande medel hänvisas till beslut KS 2020-05-26 § 94. Återredovis-
ning av medlen kommer att ske i samband med socialnämndens månadsuppfölj-
ning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Uppföljning heltid som norm.

Bedömning
I skrivelsen jämförs åren 2018 med 2020 (perioden jan-maj) för att ge en bild av hur 
verksamheten såg ut innan ”heltid som norm”-resan. Under 2018 var den genom-
snittliga tjänstgöringsgraden inom socialförvaltningen 0,86 (Heltid 1,0). Under 2020 
är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 0,95. 

Om samtliga medarbetare skulle arbeta den tjänstgöringsgrad som de är anställda 
på skulle kostnaden bli cirka 24 mkr högre än dagens kostnad. Då de flesta fortsatt 
valt att jobba mindre än heltid är den verkliga genomsnittliga uppskattade medelan-
ställningen 0,86 (Uppskattning är gjord baserad på arbetad tid för tillsvidareanställda 
till och med maj 2020). I diagrammet nedan visas medelanställningsgraden jämfört 
med hur mycket varje person i genomsnitt arbetar. Det som blir tydligt är att de fles-
ta som arbetade under 2018 arbetade den tjänstgöringsgrad som de var anställda 
på. Medan heltid som norm medfört större andel tjänstledigheter. Exempelvis arbe-
tar flertalet medarbetare 0,8 men har en grundanställning på 1,0.

0.86

0.95

0,83
0,86

2018 2020

Medelanställning (tj) Faktisk anställning (tj)

Genomsnittlig anställning 2018-2020
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Den blå stapeln visar hur många miljoner den faktiska tjänstgöringsgraden 2018 
(0,83) kostade. Den röda stapeln är vad 2020 kostar med den genomsnittliga tjänst-
göringsgraden (0,86). Den gröna stapeln visar hur mycket kostnaden skulle bli om 
alla arbetar den tjänstgöringsgrad som de är anställda på (0,95).  

209 977
217 466

241 381

Mkr

Kostnad 2018 (0,83 tj) Kostnad 2020 (0,86 tj) Kostnad 2020 (0,95 tj)

Kostnadsjämförelse

Skillnaden mellan den gröna och den röda stapeln är 24,0 mkr men så ser det inte 
ut i verkligheten i dagsläget. Den beräknade förändringen är skillnaden mellan den 
röda och den blå stapeln som är 7,5 mkr i merkostnader till följd av heltid som norm. 
Dock har kostnader för timvikarier minskat mellan åren med 2,7 mkr vilket ger en 
nettoökning av kostnaderna på 4,8 mkr. 

Andra positiva effekter är att mertid som övertid och fyllnadstid har sjunkit. Över- 
och fyllnadstid kostade under 2018 4,5 mkr. Under 2019 hade den sjunkit till 3,5 
mkr. 2020 är något missvisande på grund av pandemin därför jämförs 2018 med 
2019. 
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Konsekvensanalys
Verksamheterna inom både omsorgen om funktionsnedsatta samt äldreomsorg har 
en hög sjukfrånvaro. Denna täcks idag till stora delar av den övertalighet som ska-
pats i och med heltid som norm. Utmaningen är när denna övertalighet skapas på ti-
der där verksamheten inte har behov exempelvis kanske ett arbetspass hade be-
hövt sluta vid 14:00 efter behovet men arbetspasset blir istället till klockan 16:00 vil-
ket skapar ”puckeltid”. 

Kontentan av heltid som norm är att om alla hade arbetat sin faktiska tjänstgörings-
grad hade kostnaden för 2020 varit 24 mkr högre men eftersom flertalet medarbeta-
re valt att vara tjänstledig del av sin heltid blir den faktiska merkostnaden 7,5 mkr. 
Då behovet av timvikarier minskar i och med heltid som norm har kostnaderna sjun-
kit med 2,7 mkr för timanställda. Därmed är förvaltningens merkostnader 4,8 mkr.

Om alla medarbetare skulle välja att gå upp i tid kommer kostnaderna att öka samti-
digt som betalningssvårigheter uppstår då behovet av antal personer kvarstår. Verk-
samheten arbetar med att bemöta dessa behov utifrån de nya kraven samt den bud-
getnivå som råder för verksamheten.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonom

______________
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§ 86 Dnr 2020/56 730 SN

Utökning av satsningen Äldreomsorgslyftet

Beslut
Socialnämnden beslutar
att förutsatt att förslagen i budgetpropositionen för budget 2021 antas 
          erbjuda ytterligare medarbetare möjlighet att utbildas inom ramen för 
          Äldreomsorgslyftet. 

Ärendebeskrivning
I regeringens budgetproposition för 2021, aviseras ytterligare 1,7 miljarder kr som 
ska avsättas till Äldreomsorgslyftet. Det innebär att Borgholms kommun kan bli till-
delad 2,9 mkr för att kunna erbjuda ytterligare medarbetare möjlighet till utbildning 
under arbetstid. Idag utgår ersättning till 10 medarbetare för att utbilda sig under ar-
betstid. 

Beslutsunderlag
Regeringens kommande Budgetproposition för 2021.

Skickas till
Verksamhetschef ÄO
Ekonom

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 87

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2020/73 706 SN

Taxor för vård och omsorg 2021

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta redovisat förslag på taxor för 2021. 

Ärendebeskrivning
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår följande
justeringar av avgifterna inför år 2021:

 Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande 
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt bo-
ende som inte omfattas av hyreslagen (markerat med röda X i dokumentet 
taxor 2021).

 Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service 
följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Kon-
sumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

 Att höja hemtjänsttimmen från 426 kr till 433 kr per timme (ingår i maxtax-
an) enligt resursfördelningsmodellen.

 Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma be-
lopp som kostnaden för en hemtjänsttimme.

 Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomläns-
prislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2021.

 Att kostnaden för hembesök av sjuksköterska höjs från 100 kr till 120 kr per 
besök (ingår i maxtaxan)

 Att avgiften för dagverksamhet höjs från 45 kr till 50 kr per gång. 

 Att kostnaden för mat på dagverksamheterna sänks från 57 kr till 53 kr per 
portion. 

 Att kostnaden för mat i särskilt boende sänks från 135 kr till 127 kr per dag 
(3810 kr per månad).

Beslutsunderlag
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen.

15



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 87

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beräkning från My Nilsson och Linda Andreen, ekonomiavdelningen gällande för-
valtningens kostnader för mat i särskilt boende och hemtjänsttimmen. 

Konsekvensanalys
- Höjning av hemtjänsttimmen och hembesök av sjuksköterska påverkar endast de 
  personer som har ett avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet regleras genom maxtaxan. 

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en årlig justering
  genomföras. 

Skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonom
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 88

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2020/72 701 SN

Regeringsbeslut; Insatser för att motverka isolering till följd av Covid

Beslut
Socialnämnden beslutar
att rekvirera tilldelade medel för insatser för att motverka konsekvenser av isole-

ring för äldre med anledning av spridningen av Covid-19.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommu-
ner vilka ska användas till digitala och andra lösningar i verksamheter för äldre. 
Medlens syfte är att motverka konsekvenserna av isolering till följd av Covid-19. 
Borgholms kommun har för ändamålet tilldelats 51 404 kr och rekvirering ska ha in-
kommit Kammarkollegiet senast den 30 september 2020.

Beslutsunderlag
Regeringsbeslut S2020/05407/FS

Skickas till
Verksamhetschef ÄO
Socialt ansvarig samordnare

______________

17



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 89

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2020/58 701 SN

Remiss Reglering av undersköterskeyrket, kompetenskrav och över-
gångsbestämmelser

Beslut
Socialnämnden beslutar
att Borgholms kommun inte har något att invända mot utredningsförslaget (Ds 

2020:15). 

Ärendebeskrivning
Inkommit remiss; reglering av undersköterskeyrket, kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser. 

Beslutsunderlag
Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser (Ds 2020:15)

Bedömning
Borgholms kommun ställer sig bakom förslagen att:

Efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till 
den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasiesko-
lan, kommunal vuxenutbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Under en övergångsperiod på tio år ska den som vid 1 januari 2025 har en tillsvi-
dareanställning med yrkestiteln undersköterska fortsätta använda yrkestiteln. 

Att den som senast den 31 december 2026 ansöker om bevis om skyddad identitet 
och vid ansökan varit verksam som undersköterska på heltid under fem år de se-
naste tio åren ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln.

Skickas till
Regeringskansliet

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 90

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2020/36 700 SN

Revidering av Socialförvaltningens informationshanteringsplan 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta den reviderade informationshandlingsplanen. 

Ärendebeskrivning
Informationshanteringsplanen revideras efter behov. De enda förändringen i denna 
revidering är arkiveringsplats för datajournal för HSL.

Beslutsunderlag
Informationshanteringsplan

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 91

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2020/59 700 SN

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på remissvar till betänkandet; 

ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

Ärendebeskrivning
Inkommit från Socialdepartementet remiss av betänkandet Ett nationellt samman-
hållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) 

Remissvar ska ha inkommit senast 201109

Beslutsunderlag
Remiss; Betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 
vård (SOU 2020:36)

Skickas till
Verksamhetschef för HSV

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 92

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2020/62 701 SN

Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid all-
varlig brottslighet

Beslut
Socialnämnden beslutar
att avstå från att svara på remissen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från Justitiedepartementet remiss gällande slopad straffrabatt för unga 
myndiga vid allvarlig brottslighet. 

Beslutsunderlag
Utkast till lagrådsremiss gällande slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig 
brottslighet.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 93

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2019/1 700 SN

Val av ledamöter till socialnämndens arbetsutskott och socialnämn-
dens individutskott.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att välja Leif Sjöberg (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott och 
          individutskott under tiden 2020-10-01—2022-12-31.

Ärendebeskrivning
För att fylla den tomma plats i socialnämndens arbetsutskott och individutskott som 
tidigare besatts av Mikael Palmqvist (S) lyfts frågan om val av ersättare till utskotten. 

Skickas till
HR-avdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-30 94

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2020/10 700 SN

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisade delegationsbeslut

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2020/24-730  SN

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2020/25-750  SN

- Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022, SNAU och KSAU

- Beslut KF; Fyllnadsval att ersätta Mikael Palmqvist (S) i socialnämnden.

- Beslut KF; Avsägelse av politiskt uppdrag Nathalia Johansson (KD) som 
  ersättare i Socialnämnden. 

______________
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