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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 27 Stimulansmedel att rekvirera för 2020 för att motverka ensamhet 
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom

2020/19 730 9

§ 28 Stimulansmedel 2020 för förstärkt bemanning inom den sociala 
barn- och ungdomsvården

2020/20 750 10

§ 29 Stimulansmedel 2020 för att stärka insatserna för barn och unga 
med psykisk ohälsa
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§ 30 Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare, 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar social-

nämndens arbetsutskott om läget i Kalmar län idag. 

- 2 fall är konstaterade och ca 80 personer har provtagits.

- Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ska följas.

- Beslut har tagits i Borgholm att begränsa besökare till våra omsorgstagare och 

  brukare

- Vi medverkar i fördjupningsmöte kriskommunikation med Länsstyrelsen.  

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Maria Svanborg, tf socialchef ger följande information:

- Socialförvaltningen medverkar i ett yrkesråd tillsammans med Ölands utbild-
ningscenter. Rådet ska arbeta för att få fler utbildade i våra verksamheter. 

- Beatrice Solhjort, tf enhetschef för stöd och arbete avslutar sin anställning i Borg-
holms kommun.  Per-Martin Boklund, enhetschef för barn- och familjeomsorgen blir 
ny enhetschef för stöd och arbete och Therese Ekman blir tf enhetschef för barn- 
och familjeomsorgen. 

- Åtgärdsplan 2020 diskuteras. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2020/13 792 SN

Preliminär budgetuppföljning februari 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för februari 2020.

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

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning februari 2020.

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

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Område Åtgärd Belopp

Kompetensutveckling Pocketteatern 320 000
Rehabiliterande förhållningssätt 150 000
Psykisk ohälsa 100 000

Kost och Näringslära Utbildning på Ölands utbildningscenter 100 000

Salladsbuffé Salladsbord inkl. extra sallad 50 000

Personalkostnader Interna resurser/vikariekostnad 480 000

Heltid som Norm ÄO/HSV 3 200 000
OFN 800 000

Digitala lösningar Cuviva plattor 300 000

Summa 5 500 000

§ 26 Dnr 2020/13 792 SN

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att 5 500 tkr som är avsatta i budget för ”Sveriges 

bästa äldreomsorg” och heltid som norm överförs från kommunstyrelsen till 
socialnämnden för 2020.

att återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Ärendebeskrivning
För verksamhetsåret 2020 finns en budget på kommunstyrelsen som är social-
nämnden till förfogande för heltid som norm och framtidens äldreomsorg. Skrivel-
sen är ett förslag på hur dessa medel ska fördelas och redovisas.

Beslutsunderlag
Beslut om Årsplan med budget 2020-2023 i KF § 137/2019 samt beslut om utökad 
budgetram 2020 i KF § 246/2019. Totalt har 5 500 tkr riktats till framtidens äldre-
omsorg och projektet heltid som norm. De medel som är riktade till äldreomsorgen 
berör delvis de åtgärder som fullmäktigeberedningen har beslutat.

Nedan följer en beskrivning av posterna i tabellen som visar förslag på fördelning 
av medel.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kompetensutveckling (500 tkr)
För att möta upp framtidens äldreomsorg vill verksamheten utveckla arbetet gällan-
de personcentrerad vård och omsorg. Personcentrerad vård och omsorg är ett 
etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen samt involvera och 
anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både 
bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

- Kompetensutveckling för medarbetare på särskilt boende genom interaktiv teater, 
Pocketteatern, ämnet baserat på verkliga händelser.

- Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för medarbetare inom ordinärt boende.

- Start av utbildningssatsning i psykisk ohälsa för medarbetarna inom äldreomsor-
gen med stöd av psykiatriska teamet och kunskapsguiden.

Kost och näringslära (100 tkr)
En satsning på kostutbildning för personalen då maten och måltiden har en viktig 
funktion för hälsa och välbefinnande. Mat är viktigt för sociala gemenskaper och 
även traditioner. Samtidigt är mat livsnödvändigt för överlevnad, immunförsvar och 
hälsa. Maten och måltidssituationen är en viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen.  

- Personalen i hemtjänsten ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje. 

Salladsbuffé (50 tkr)
Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är ca 25 000 kronor och är tänkt att placeras på Träffpunkt Sol-
rosen vilket är en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av det utökade sallads-
bordet och därefter se över möjligheten till salladsbord på enheterna, inom särskilt 
boende. I budgeten räknar vi med utökad kostnad, 25 000 kr, för sallad och grön-
saker.

Personalkostnader (480 tkr)
Under utbildningstillfällen behövs vikarier till verksamheterna.

Heltid som norm (4 000 tkr) 
Socialförvaltningen arbetar efter heltid som norm och att alla tillsvidareanställda 
medarbetare har heltidsanställning i grunden vilket resulterar i en högre kostnad. 
Fördelningen mellan omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorg har upp-
skattats baserat på antal anställda.

Digitala lösningar (300 tkr)
Att ge människor i livets slutskede samt personer med psykisk ohälsa möjlighet att 
själva styra sin tillsyn och hjälp dag för dag med hjälp av monitorering ger en kvali-
tetsökning men också en mer kostnadseffektiv vård.

- Projekt med digitala plattor genom företaget Cuviva 

Förslaget innebär att medel kommer att budgeteras på ett projektkonto inom social-
nämnden och återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsupp-
följning.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020/19 730 SN

Stimulansmedel att rekvirera för 2020 för att motverka ensamhet bland 
äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med de-
menssjukdom

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att motverka en-

samhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har för år 2020 möjlighet att rekvirera 1 056 197 kr i syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och/ eller att öka kvaliteten i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel. Socialstyrelsen Dnr 
9.2-1016/2020

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020/20 750 SN

Stimulansmedel 2020 för förstärkt bemanning inom den sociala barn- 
och ungdomsvården

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att rekvirerar tilldelade medel från Socialstyrelsen för 2020.

Ärendebeskrivning
Sedan år 2016 har Socialstyrelsen, på Regeringens uppdrag, fördelat stimulans-
medel till landets kommuner i syfte att möjliggöra en förstärkt bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. För Borgholms kommun har detta inneburit att 
vi haft möjlighet att utöka antalet socialsekreterare samt få viss administrativ av-
lastning för socialsekretarana.

För år 2020 har Borgholms kommun tilldelats 589 945 kr för att; 

• Öka antalet socialsekreterare

• Öka antalet arbetsledare

• Öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsleda-
re i deras arbete med myndighetsutövning.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stadsbidrag för 2020 för att stärka be-
manningen inom den sociala barn och ungdomsvården. Socialstyrelsen Dnr 9.2-
905/2020

Bedömning
Genom att rekvirera tilldelade medel kan vi bibehålla det utökade antal socialsekre-
terare som tidigare rekvirerade stimulansmedel möjliggjort.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2020/21 750 SN

Stimulansmedel 2020 för att stärka insatserna för barn och unga med 
psykisk ohälsa

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att rekvirerar tilldelande medel från socialstyrelsen för år 2020 i syfte att stärka 

insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har för år 2020 möjlighet att från Socialstyrelsen rekvirera 393 
297 kr i syfte att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Det står 
kommunen fritt hur medlen disponeras mellan dess avsedda ändamål; 

• Stärka insatserna till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

• Förbättre arbetet mot psykisk ohälsa

• Öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa

• Stärka samverkan mellan region och kommun när någon behöver både hälso- 
och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verk-
samheter.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2020 för att stärka in-
satserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen Dnr 9.2-320/2020

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020/22 730 SN

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare, delredovisning 
av uppdrag från "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärde-

ra utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildnings-center.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna Detta är en del av de beslut som beredningen 
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 ele-
ver.(Se bilaga 1)

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbeta-
re. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbild-
ningsplan och därefter utvärdera modellen.

Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till ca 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020/11 704 SN

Motion; Marcel van Luijn (M),  Verka för en fritidsbank i kommunen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att ge uppdraget till socialchef att i samråd med kommunstyrelsen/ fritidsenheten 
          och Smålandsidrotten planera för att starta och driva en Fritidsbank i 
          Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2018-03-21

- att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i
           kommunen.
- att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet 

(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står 
långt från arbetsmarknaden.

Kommunfullmäktige beslutade 191209, § 253:

att bifalla motionen.

att uppdra till socialnämnden/arbetsmarknadsavdelning och kommunstyrelsen/ 
          fritidsenheten att i samråd med Smålandsidrotten planera för att starta och 
          driva en Fritidsbank i Borgholms kommun.

Beslutsunderlag
Motion

Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där 
alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 60-
tal fritidsbanker runtom i Sverige. 

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisa-
tioner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller er-
sättningskrav med andra ord.

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok. 

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att ut-
veckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler 
att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som planerar 
att starta och/eller driver en Fritidsbank.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020/12 704 SN

Motion Anne Oskarsson SD  om gratis trygghetslarm

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att ge uppdraget till verksamhetschefen för äldreomsorgen att ta fram ett förslag 
          på svar till motionen. 

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen till KF: 2020-01-20, § 6:

att avskaffa avgiften för brukare som har behov av trygghetslarm i Borgholms kom-
mun.

Beslutsunderlag
Motion

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020/14 SN

Motion  Anne Oskarsson SD  hemkänsla och trygghet inom äldreomsor-
gen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att ge uppdraget till verksamhetschefen för äldreomsorgen att ta fram ett förslag
          på svar till motionen.

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen till KF, 2020-01-20, § 7:

att besluta att samma krav ska ställas på personalen i äldreomsorgen oavsett den 
äldres födelseland. Detta är särskilt viktigt om den äldre lider av demenssjukdom.

Beslutsunderlag
Motion

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020/26 700 SN

Underrättelse granskning Höken_8.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att avstå från att yttra sig. 

Ärendebeskrivning
Inkommit från Plan och byggenheten möjlighet att yttra sig över detaljplanen gällan-
de del av Höken 8.

Beslutsunderlag
Underrättelse Detaljplan för del av Höken 8

Skickas till
Plan- och byggnadsnämnden

______________
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