
Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
2020-03-25

Paragrafer
23-37

 Plats och tid Havsörnen 13:00- 15.30 
 Beslutande ledamöter Lars Ljung (S)

Marie Johansson (S)
Mikael Palmqvist (S)
Stefan Wiberg (V)
Eddie Forsman (M)
Jörgen Jannerstrand (M)
Zissios Reizopoulos (FÖL)
Liselott Hovdegård (SD)

 Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
My Nilsson, ekonom, §§ 23-30

 Justerare Stefan Wiberg        Med Mikael Palmqvist som ersättare  

 Justeringens plats och tid  Socialkontoret i Borgholm 2020-03-25 kl 16.00

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Therese Åhlander

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Lars Ljung

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Stefan Wiberg

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-03-26 Datum då anslaget tas ned 2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm

1



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 23 Information gällande Coronavirus 2020/27 700 3

§ 24 Beslut SN 2020-03-25  Beslut att delegera socialnämndens 
beslutanderätt till socialnämndens arbetsutskott under en viss tid.

2020/29 700 4 - 5

§ 25 Information från socialchef 2020 2020/2 700 6

§ 26 Budgetuppföljning februari 2020 2020/13 792 7 - 9

§ 27 Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg 2020/13 792 10 - 12

§ 28 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 13

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

2020/20 750 14

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

2020/21 750 15

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

2020/22 730 16

§ 32 Motion; Marcel van Luijn (M),  Verka för en fritidsbank i kommunen 2020/11 704 17 - 18

§ 33 Motion;   Anne Oskarsson( SD),  Gratis trygghetslarm 2020/12 704 19

§ 34 Motion;   Anne Oskarsson (SD), Hemkänsla och trygghet inom 
äldreomsorgen

2020/14 704 20

§ 35 Information; Underrättelse granskning Höken_8. 2020/26 700 21

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020 2020/10 700 22

§ 37 Frågor från Liselott Hovdegård (SD) 23

2



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Christina Bengtsson, MAS informerar att förvaltningen har tagit fram en rutin för 
Pandemi/epidemi, en handlingsplan vid influensabrott samt en rutin vid misstänkt 
smitta av covid-19.

Krissamverkan i Kalmar län har samverkansmöte minst 1 ggr/vecka. Borgholms 
kommuns centrala stab har avstämningsmöten varje dag kl 08.00 där varje förvalt-
ning ger en lägesrapport.

Varje enhet har upprättat handlingsplaner/åtgärdsplaner.

I förra veckan har avstämning gjorts med hälsocentralen. Budskapet från dem var 
att arbeta på och inte göra något panikartat. 

Alla brukare/omsorgstagare med symtom behandlas som influensasmittade. 

Insidan uppdateras kontinuerligt med information, även som lättläst och på andra 
språk. 

På tisdag kommer kommunen att göra ett utskick till alla hushåll med information om 
hur kommunen arbetar utifrån Corona. 

Idag prioriteras inga insatser men enheterna förbereders sig på att det kan komma 
att behövas. 

Servicecenter har upprättat en telefonlinje där de äldre som har behov av hjälp med 
tex inköp kan höra av sig. Ideella föreningar har erbjudit sig att hjälpa till.

Rekommendationer från folkhälsomyndigheten följs. 

Förvaltningen förbereder för eftervård av Coronapatienter på Ekbacka. 

______________

3



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020/29 700 SN

Beslut att delegera socialnämndens beslutanderätt till socialnämndens 
arbetsutskott under en viss tid.

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i allmänna ärenden som inte är av 
          principiell karaktär och inte omfattas av de begränsningar i delegationsrätten 
          som anges i kommunallagen 6 kap. 37-42 §§ och 7 kap. 5-8 §§,
Att uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
          brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, KL 6 kap. 39 §.
Att uppdra till socialchefen att besluta om socialförvaltningens organisations-

struktur med anledning av kommunchefens rätt att omfördela kommunens 
          personal vid extraordinär händelse och samhällsstörning.
Att punkterna 1 och 3 gäller så länge som den på grund av Coronaviruset in-
          rättade krisledningsstaben är i funktion.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende
För närvarande pågår en Coronapandemin i världen och i Sverige. Smittrisken med-
för att fysiska möten starkt måste begränsas. För ytterligare information hänvisas till 
Regeringen, myndigheter och kommunens hemsida. Konsekvensen blir bl.a att an-
talet politiska möten med fysisk kontakt måste begränsas. Behöver möten äga rum 
ska de innefatta så få personer som möjligt. Av vikt är att kommunens, socialnämn-
dens och socialförvaltningens beslutandeförmåga kan upprätthållas under krisen.

Beskrivning
Socialnämnden i Borgholms kommun har i dag gällande delegationsbestämmelser, 
antagna 2019-02-27, § 21. Bestämmelserna omfattar större delen av socialnämn-
dens verksamhet, och framför allt myndighetsdelarna. Dessa bestämmelser ska fort-
sätta att gälla. I nämnden kan förekomma ärenden av mer allmän karaktär och utan-
för myndighetsutövningen. Här ger inte gällande delegation inte någon större väg-
ledning. Avsikten med liggande förslag är att ge en större politisk rådighet med de 
begränsningar som Coronapandemin innebär för oss alla. I kommunallagen (KL) 
finns begränsningar för vad som får delegeras, 6 kap. § 38. Det gäller:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
    att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell be
    skaffenhet eller annan större vikt,
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4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ordförandens rätt att fatta beslut i brådskande ärenden regleras av kommunallagen 
6 kap 39 §. Här framgår att sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sam-
manträde. Normalt brukar denna rätt framgår i kommunernas olika delegationsord-
ningar, men inte i Borgholm.

Vid sammanträde 20-03-24 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäk-
tige att förändra gällande reglementen för styrelser och nämnder. Syftet är att leda-
möter ska kunna delta i sammanträden på distans. I dag finns fullgoda tekniska lös-
ningar sådana möten.

En annan möjlighet är att nämnden genomför nödvändiga sammanträden med så få 
ledamöter som lagstiftningen tillåter, för att därmed minimera smittspridningsrisken. I 
socialnämndens fall är 5 ledamöter det minsta antalet ledamöter för att vara besluts-
mässig

______________
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§ 25 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Anna Hasselbom Trofast kommer att vara föräldraledig från och med sensomma-
ren/hösten. Förslag är att Lars-Gunnar Fagerberg vikarierar som socialchef under 
ledigheten.

- Per-Martin Boklund kommer att ta över Arbetsmarknadsenheten från och med 
200427.

- Therese Ekman är tf enhetschef för barn- och familjeomsorgen under 1 år.

______________
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§ 26 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning februari 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna budgetuppföljningen för februari månad som visar en negativ 
          avvikelse om 2,4 mkr för perioden (prognos -5,4 mkr)

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om 
- 2,4 mkr för perioden (prognos -5,4 mkr).

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsor-
gen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även 
äldreomsorgen visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hem-
tjänsttimmar är något högre än budgeterat samt att kostnader för OB tillägg efter 
storhelger och hög frånvaro under december belastar januari.

Prognosen grundas 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 förvaltningens prognos ingår inte de 4,0 mkr riktade till "heltid som norm" som bud-
geterats på kommunstyrelsen. En utredning kring hur dessa medel ska användas 
samt återrapporteras pågår mellan socialförvaltningen och kommunstyrelsen. När 
utredningen är klar och det är fastställt hur dessa medel ska fördelas mellan verk-
samheterna kan förvaltningens prognos förbättras med 4,0 mkr.

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 5,4 mkr.

I förvaltningens prognos ingår inte de 4,0 mkr riktade till "heltid som norm" som bud-
geterats på kommunstyrelsen. En utredning kring hur dessa medel ska användas 
samt återrapporteras pågår mellan socialförvaltningen och kommunstyrelsen. När 
utredningen är klar och det är fastställt hur dessa medel ska fördelas mellan verk-
samheterna kan förvaltningens prognos förbättras med 4,0 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen härleds till omsorgen om funktionsnedsatta där 
gruppbostad Ranstad, daglig verksamhet och Runstens korttidsboende förväntas vi-
sa negativa avvikelser vid årets slut.

Ranstads prognos grundar sig på att den problematik som föreligger gällande höga 
personalkostnader inte förväntas kunna lösas inom en snar framtid. Flera brukare i 
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verksamheten har stort vårdbehov och daglig verksamhet bedrivs i dagsläget i bo-
staden. Det finns även stora svårigheter med att få resurspass utbokade.

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.

Runstens korttidsboende visar en negativ avvikelse som beror på fler brukardygn i 
verksamheten än vad som budgeterats samt att brukar- och personalplaneringen in-
te är så effektiv som den kan bli.

Eftersom antalet externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen är högre än 
budgeterat beräknas prognosen visa en negativ avvikelse vid årets slut. Ökningen 
av missbruksplaceringar i början av året gör att verksamheten inte beräknas hålla 
budget.

Särskilt boende visar också på en negativ prognos för helåret vilket härleds till öka-
de resursbehov på flera enheter på grund av ökat omsorgsbehov.

Åtgärder
I tabellen nedan visas förvaltningens åtgärder per verksamhetsområde. Total sum-
ma för förvaltningens åtgärder är 5,6 mkr på helår. Åtgärderna följs upp i kolumnen 
uppföljning i tabellen för att visa hur långt förvaltningen kommit med respektive åt-
gärd.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmateri-
al under centralt.

Åtgärden om 240 tkr som återfinns inom omsorgen om funktionsnedsatta avser 
sänkta kostnader till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Här 
finns en osäkerhet då renoveringen av våning 3 ännu inte är igång vilken behöver 
genomföras för att åtgärden ska kunna ge effekt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer 
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas un-
der verksamheten för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både in-
om barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällan-
de öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att 
uppnå åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gäl-
lande verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vil-
ka kommer ge effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbe-
tet mellan individ- och familjeomsorgen stärks.
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Åtgärder

 Åtgärder Uppföljning

Total

70 Centralt 620 0

75 Omsorgen om funktionsneds. 240 0

76 Individ- och familjeomsorg 2 200 0

77 Stöd och arbete 550 0

78 Stöd och insatser 2 000 0

Summa 5 610 0

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning februari 2020. 

______________
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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

§ 27 Dnr 2020/13 792 SN

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg

Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att 5,5 mkr 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 5,5 mkr 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.

10



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 27

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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Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 28 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
Socialnämnden beslutar
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
Socialstyrelsen

______________
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§ 29 Dnr 2020/20 750 SN

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

Beslut
Socialnämnden beslutar
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
Socialstyrelsen

______________
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§ 30 Dnr 2020/21 750 SN

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

Beslut
Socialnämnden beslutar
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
Socialstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020/22 730 SN

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

Beslut
Socialnämnden beslutar
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 elever.

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
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020/11 704 SN

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

Beslut
Socialnämnden beslutar
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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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 32

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
Socialchef

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020/12 704 SN

Motion;   Anne Oskarsson( SD),  Gratis trygghetslarm

Beslut
Socialnämnden beslutar
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
Verksamhetschef ÄO och HSV

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020/14 704 SN

Motion;   Anne Oskarsson (SD), Hemkänsla och trygghet inom äldre-
omsorgen

Beslut
Socialnämnden beslutar
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
Verksamhetschef ÄO och HSV

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020/26 700 SN

Information; Underrättelse granskning Höken_8.

Beslut
Socialnämnden 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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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020/10 700 SN

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisade delegationsbeslut

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

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2020/25-750  SN

- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut, ÄO, 2019/80-730  SN

- Fyllnadsval, ersättare till socialnämnden för socialdemokraterna.

______________

22



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-25 37

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Frågor från Liselott Hovdegård (SD)

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att uppdra till socialchefen att redovisa registreringen över förvaltningens
          utförda SIP.ar

Ärendebeskrivning
Liselott Hovdegård (SD) ställer följande frågor utifrån deltagande på en utbildning in-
om LSS.

- Hab-ersättning; Socialförvaltningen bör framöver söka hela beloppet för hab-ersätt-
ning. Detta kommer förvaltningen göra då det nu är tydligare anvisningar hur medel 
får användas.  

- SIP (samordnad individuell plan); Socialförvaltningen använder inte den mall som 
skall användas vilket gör att SIP inte registreras. 

- Valfrihet inom hemtjänsten (LOV); Borgholms kommun har erbjudit LOV sedan 
2014. Ingen utförare har anmält sitt intresse. 

______________
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