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§ 1 Dnr 2019/1 700 SN

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

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att välja Marie Johansson (S) som ersättare i socialnämndens arbetsutskott och in-
dividutskott under tiden 2020-01-15—2022-12-31

Ärendebeskrivning
Jennie Engstrand (S) avsäger sig i e-post 2019-11-25 sitt politiska uppdrag som
 ledamot i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade 191209, § 239;

att godkänna Jennie Engstrands avsägelse från uppdraget som ledamot i 
socialnämnden.

att välja Marie Johansson (S) till ny ledamot i socialnämnden under tiden 
2019-12-10—2022-12-31.

att välja Jennie Engstrand (S) till ny ersättare i socialnämnden under tiden 
2019-12-10-2022-12-31.

Beslutsunderlag
Beslut från kommunfullmäktige, 191209, § 239

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 2 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar:

- Två enhetschefer är sjukskrivna under en längre period.

- Rekrytering av Myndighetschef och enhetschef för AME/FÖS pågår.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 3 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning december 2019, muntlig redovisning

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till socialchefen att till budgetarbetet 2021 ta fram konsekvens- och 
analysunderlag till de ökade kostnaderna för försörjningsstödet och placeringarna 
på individ- och familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar om det preliminära resultatet för bokslutet 2019. 

Diskussioner förs om placeringar inom individ- och familjeomsorgen,  
kostnaderna inom försörjningsstöd samt ökade kostnader inom hemtjänsten. 

______________
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§ 4 Dnr 2019/138 730 SN

Måltidssituationen inom äldreomsorgen, delredovisning av uppdrag 
från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge äldregruppen i uppdrag att 
lämna förslag på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt 
Träffpunkt.  Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldre-
omsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Policy framtagen i samverkan med Borgholms kommuns äldregrupp.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 5 Dnr 2020/4 730 SN

Lokalt kollektivavtal gällande AST, akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterska

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna det lokala kollektivavtalet.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun ska leda utvecklingen och delta i att lösa utmaningarna för 
framtidens vård och omsorg. En del i den utvecklingen är att ytterligare höja kom-
petensen för den hälso- och sjukvård och omvårdnad som ges till medborgarna i 
Borgholms kommun. För att möta framtida behov inrättas utbildningsanställning för 
akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Detta ska stimulera till att fler 
sjuksköterskor genomgår specialistutbildning.

Beslutsunderlag
Lokalt kollektivavtal mellan Borgholms kommun och Vårdförbundet

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 6 Dnr 2019/92 700 SN

Återbruk (Fåken) i fd Ölandslegos lokaler, konsekvensanalys.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
att överlämna skriveslen till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Under flera år har behovet av ett återbruk med insatser/aktiviteter runt detta lyfts. 
Förberedelser med BEAB är nu gjorda för att öppna upp för inlämning av material 
för återbruk på återvinningsstationerna Böda och Kalleguta samt på sikt insamling 
av material i en framtida fritidsbank där verksamheten kan vara delaktig i reparation 
och underhåll av material. 

Återbruket är planerat att starta på Per Lindströms väg där Ölandslego tidigare haft 
sin verksamhet. Lokalen är i stort behov av renovering för att vara ändamålsenlig 
samt uppfylla kraven för en god arbetsmiljö. Ett återbruk bidrar dessutom till miljö-
vinster i enlighet med Agenda 2030. 

Vår samverkanspart Arbetsförmedlingen med flera andra samhällsaktörer har under 
en längre tid efterfrågat platser för deltagare som har utökat behov av stöd och kon-
tinuerlig handledning för att stärkas och klara kraven som ställs på öppna arbets-
marknaden. Möjligheten att göra arbetsförmågebedömningar är väldigt begränsad 
eftersom vi inte alltid kan erbjuda för personer lämpliga arbetsuppgifter i vår egen 
verksamhet. Inom verksamheten finns idag möjlighet till arbetsträning/praktik/arbete 
inom naturvård, lättare träarbeten, bilvård samt begränsade möjligheter inom café 
Ekbacka. De flesta arbetsuppgifterna är fysiskt tunga och arbetssituationen kräver 
att personerna är relativt självgående, ha språkkunskaper nog att kunna ta till sig in-
struktioner och arbeta i grupp. 

De olika insatserna som kan göras i lokalen och runt återbruket är en viktig del för 
att öka möjligheten till självförsörjning för nyanlända, ungdomar och andra personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Behovet av att få igång verksamhet i lokalen 
är stort och beslut om uppstart av renovering och anpassning behöver därför ske ut-
an fördröjning för att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt 
motverka missbruksproblematik samt den fysiska och psykiska ohälsa som utanför-
skap kan leda till. 

Uppstart av de nya aktiviteterna i lokalen och i återbruket görs med befintlig perso-
nal. Skiss över befintlig och planerad verksamhet bifogas i bilaga.

Konsekvensanalys
Om vi inte har möjlighet att anordna insatser via återbruket för de som står långt från 
arbetsmarknaden kan det få stora ekonomiska konsekvenser. 

De insatser/aktiviteter som finns att erbjuda i dag är inte tillräckliga för att möta be-
hovet hos målgruppen och för att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden. 
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Det behövs aktiviteter såväl för de ungdomar som är inom det kommunala aktivitets-
ansvaret (KAA), som för nyanlända och andra utsatta grupper, där vår samverkan 
med Arbetsförmedlingen är en viktig del och ett nav för att hitta rätt väg och möjlig-
heter för den enskilde till anställningar med olika ekonomiska stöd. Möjligheten att 
göra arbetsförmågebedömningar som ligger till grund för vidare arbete är idag väl-
digt begränsad eftersom vi inte alltid kan erbjuda för personerna lämpliga arbetsupp-
gifter i vår egen verksamhet. Det saknas i dag aktiviteter som riktar sig till både kvin-
nor och män i tillräcklig utsträckning, vilket missgynnar främst kvinnor som får det 
svårare att ta plats på arbetsmarknaden.

För att stärka de som har lång väg in i arbetslivet behövs olika aktiviteter för att hitta 
en väg till sysselsättning och egen försörjning, vilket de aktiviteter som kan anord-
nas inom lokalen samt i själva återbruket kan bidra till. 
Insatserna är en väldigt viktig pusselbit för helhetsbilden. Där kan djupare kartlägg-
ning av individens språknivå, kompetens och matchning mot arbetsgivares behov 
göras kombinerat med språkträning, olika jobbförberedande insatser samt hälso-
främjande aktiviteter för att motivera till utveckling. Behovet av aktiviteter som stär-
ker svenska språket är stort. I dagsläget har ca 30 vuxna i försörjningsstöd så brist-
fälliga språkkunskaper att det blir svårt att matcha mot arbetsmarknaden.

Kraven för en god arbetsmiljö går idag inte att uppnå fullt ut i nuvarande lokaler, då 
befintliga personalutrymmen är undermåliga, endast en dusch i användbart skick 
finns samt att tvättmöjligheter för arbetskläder saknas. Ventilationen är i dåligt skick 
och kräver en större åtgärd. De arbetskläder som används av personalen inom na-
turvård kan inte tas hem och tvättas i vanlig maskin utan kräver kraftigare industri-
tvättmaskin, vilket gör att det riskerar bli ett hygienproblem.

Under perioden januari-november 2019 betalades det ut 5 849 000 kr i ekonomiskt 
bistånd. Kostnaden för ett hushåll med ekonomiskt bistånd kan uppnå till 12 000 
kr/månad och i vissa undantagsfall mer. Under december 2019 inkom ca 110 ansök-
ningar om försörjningsstöd varav 70 bifölls. 
De 40 hushåll som fick avslag på sin ansökan är väldigt utsatta ekonomiskt och ris-
kera att hamna i fattigdom. Varje person ut i självförsörjning är en vinst såväl ekono-
miskt som psykosocialt. Ett scenario med 20 personer som kommer ut i självförsörj-
ning ger en årsvinst på 2 880 000 kr i utbetalat försörjningsstöd om man beräknar 
på 12 000 kr/ månad i bistånd. 

Antalet individer som är beroende av ekonomiskt bistånd riskerar att öka drastiskt 
om inte något görs för att underlätta ingång på arbetsmarknaden. 
Utan åtgärder som leder till självförsörjning kommer kostnaderna för ekonomiskt bi-
stånd att öka betydligt, precis som det utanförskap som drabbar hela familjen med 
fysisk och psykisk ohälsa som följd. 

I de hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd finns i dag 53 barn. Barn som 
växer upp i socialt utanförskap riskerar enligt UNICEF att hamna i en negativ spiral 
som är svår att bryta. Bristande möjligheter till delaktighet och inflytande riskerar att 
skapa en känsla av frustration och hopplöshet, vilket i sin tur ökar risken för negativ 
utveckling på sikt. Barn i socialt utanförskap har exempelvis sämre förutsättningar 
att utvecklas i takt med jämnåriga. De löper högre risk att drabbas av bland annat 
ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, mobbning, ungdomskrimi-
nalitet, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering. En av grundtankarna i barnkonventio-
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nen, som från och med 2020-01-01 är lag Sverige, är att barn har fullt och lika män-
niskovärde och ska ha tillgång till sina rättigheter utan undantag eller diskriminering. 

Konsekvenserna för barn som växer upp med föräldrar i fattigdom med en eller flera 
vuxna i familjen som inte går till ett arbete kan bli stora och riskerar att utgöra en 
stor kostnad för samhället i framtiden om inget görs.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 7 Dnr 2020/6 730 SN

Behov av bostad med särskild service enligt LSS  gruppbostad.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till socialchefen att ta fram en konsekvensbeskrivning som innehåller bå-
de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av en nybyggnation av 
gruppbostad inom LSS. Konsekvensbeskrivningen ska redovisas till socialnämn-
dens arbetsutskott 2020-04-15. 

Ärendebeskrivning
Diskussioner förs gällande en eventuell byggnation av en gruppbostad för sex per-
soner i Borgholm. Det behövs ta fram en konsekvensbeskrivning som innehåller bå-
de ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter. 

______________
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§ 8 Dnr 2020/5 730 SN

Behov av byggnation av äldreboende.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till socialchefen att ta fram en konsekvensbeskrivning som innehåller bå-
de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av en nybyggnation av sär-
skilt boende inom äldreomsorgen i Borgholm. Konsekvensbeskrivningen ska redovi-
sas till socialnämndens arbetsutskott 2020-04-15. 

Ärendebeskrivning
Diskussioner förs gällande en eventuell byggnation av särskilt boende inom äldre-
omsorgen i Borgholm. Det behövs ta fram en konsekvensbeskrivning som innehåller 
både ekonomiska och verksamhetsmässiga aspekter.

______________
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§ 9 Dnr 2019/77 700 SN

Sjukfrånvaro- analys och statistik.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att under flera år så har förvaltning-
ens sjukskrivningstal redovisats tertialt (tre gånger per år) under året. Varje enhet 
redovisar sjuktalen för aktuell månad och jämfört med samma månad året innan. 

I år inleds även ett samarbete med Hälsocentralens hälsokordinator som bland an-
nat ska bjudas in till ett chefsforum som hålls av personalavdelningen i vår. 

Uppföljningen av tertial 3 2019 kommer att redovisas till socialnämndens arbetsut-
skott i februari 2020.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 10 Dnr 2017/109 700 SN

Sveriges bästa äldreomsorg, delredovisning av uppdrag.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att göra en redovisning av uppdragen till socialnämnden där det tydligt framgår vilka 
som är klara och överlämnade till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-09-25 att uppdra till tjänstemän inom förvaltningen 
att bereda och utreda de uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige gällande 
”Sveriges bästa äldreomsorg”. 

Uppdragen delredovisas till socialnämnden i den takt uppdragen blir klara. Önskvärt 
är att sammanställa uppdragen för att få en tydlig överblick.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 11 Dnr 2019/13 792 SN

Uppföljning av ekonomisk åtgärdsplan, diskussion

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att uppdra till socialchef att till socialnämndens arbetsutskott 2020-02- 12 redovisa 
en revidera åtgärdsplan. 

Ärendebeskrivning
2018-11-28 antog socialnämnden en åtgärdsplan som skulle ge en ekonomisk effekt 
på 23,3 mkr. 

Förvaltningens åtgärdsplan uppgick till 17,6 mkr av beslutade 23,3 mkr för perioden 
januari till november 2019.

Alla åtgärder har inte kunnat verkställas på grund av bland annat pågående avtal 
gällande externa placeringar, externa hyreskontrakt för våra verksamheter och ej 
uppstartat återbruk.

Vissa åtgärder kommer att flyttas över till 2020 och fortsätta arbetas med och vissa 
kommer att avslutas. Åtgärdsplanen behöver därför revideras inför arbetet med bud-
get 2020.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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