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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 41 Information gällande Coronavirus 2020/27 700 3

§ 42 Budgetuppföljning 2020, tertialbokslut 1 2020/13 792 4 - 6

§ 43 Inbjudan till samråd från plan- och byggenheten, Ekbacka området. 2019/107 701 7

§ 44 Behov av byggnation av äldreboende. Konsekvensbeskrivning 2020/5 730 8 - 9

§ 45 Revidering av socialförvaltningens informationshanteringsplan 2020, 2020/36 700 10

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

2019/138 730 11

§ 47 Avsägelse; Tomas Ekstrand (SD) ersättare i socialnämnden. 2019/1 700 12

§ 48 Revidering av socialnämndens reglementen angående 
protokollsanteckning

2020/40 700 13

§ 49 Motion  Anne Oskarsson SD  om gratis trygghetslarm 2020/12 704 14

§ 50 Motion  Anne Oskarsson SD  hemkänsla och trygghet inom 
äldreomsorgen

2020/14 704 15

§ 51 Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020 2020/10 700 16
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 41

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef och Christina Bengtsson, MAS ger följande in-
formation:

- Runstens korttid har åter öppnat från och med 2020-05-11.

- Kommunens påverkan utifrån Covid-19 har i senaste rapporten till Länsstyrelsen 
uppgraderats till betydande. 

- Det finns tre omsorgstagare med konstaterad Covid-19, 1 i ordinärt boende, 1 i 
särskilt boende och 1 på sjukhus. Åtgärder görs för att begränsa smittspridning 
och det görs fler provtagningar på omsorgstagare och personal enligt den nya 
riktlinjen. 

- Evakueringsboendet öppnar 200527. I dag finns det 4 platser men ytterligare 7 
är förberedda. 

- Antal sjukskrivna har ingen topp, långtidssjukskrivna börjar återgå till arbetet. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 42

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning 2020, tertialbokslut 1

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna tertialbokslut 1 2020, som visar en negativ avvikelse om -4,9 mkr
          för perioden och en helårsprognos på -3,8 mkr.

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom, informerar att socialförvaltningen visar en negativ avvikelse 
om – 4,9 mkr för perioden (prognos - 3,8 mkr).

Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket till stor del här-
leds till covid-19. Sjuklönekostnaderna inklusive Po uppgår 2020 till 1,4 mkr och 
2019 0,5 mkr. Förvaltningen har alltså en ökad kostnad om 0,9 mkr jämfört med fö-
regående år vilket påverkar avvikelsen för perioden.

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 men även ökad bemanning inom särskilt 
boende till följd av obokade resursturer.

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 prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid 
som norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet har öppet i fy-
ra månader.

Covid-19 har en stor påverkan på hela världens ekonomi, och då även den kommu-
nala ekonomin. Riksdagen har tagit fram ett antal förslag för att lindra de ekonomis-
ka konsekvenserna som pandemin innebär. Dels kommer arbetsgivaravgifter för 
upp till 30 anställda per företag att sänkas och arbetsgivare ska få ersättning för 
sjuklönekostnader under april och maj. Dessa ersättningar kommer att återsökas 
från kommunens håll, men i dagsläget finns inga konkreta ansökningar att korrigera 
förvaltningarnas resultat med. Därför är dessa ersättningar inte medräknade i vare 
sig periodens budgetavvikelse eller prognosen för helår.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 42

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 3,8 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.

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 verksamheten är svår att bedöma. Under slutet på 2019 gick samtliga 
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 sam-
tidigt finns ett ökat omsorgsbehov men tiden på dagen är avgörande för när behovet 
finns och inte vilket är svårt att matcha med de arbetstider som medarbetarna har. I 
och med det läge som nu råder med coronakrisen är det ännu svårare att avgöra 
om resultatet beror på heltid som norm eller de nya restriktioner som följer av krisen. 
Verksamheten förbereder ett evakueringsboende på 4-11 platser för personer med 
konstaterad smitta av covid-19. I prognosen antas sex platser hållas öppna i fyra 
månader vilket ger en kostnad på 2,3 mkr.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid 
som norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet har öppet i fy-
ra månader.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet på-
gående och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn inte tagits till eventuellt 
nya placeringar då dessa är mycket 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 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.

Prognosen för personlig assistans baseras på ökade kostnader för personal och 
höga sjuktal.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 42

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Eftersom utbetalningarna avseende försörjningsstöd varit högre än budget redan 
under årets första period samt att pandemin förväntas påverka just den typen av 
stöd då arbetslösheten förväntas stiga kommer enheten för stöd och arbete att visa 
en negativ avvikelse vid årets slut.

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.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 1 2020.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 43

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2019/107 701 SN

Inbjudan till samråd från plan- och byggenheten, Ekbacka området.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna följande synpunkter till plan- och byggenheten. 

- Att tillåta en högsta nockhöjd på Ekbacka 5 och 6 på 12 meter så att tre 
våningar kan byggas.

- Att göra en täckt förbindelse mellan befintlig byggnation på Ekbacka och 
den nya byggnationen. 

                                I övrigt har Socialnämnden inget att erinra. 
                                Paragrafen anses omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning
Inkommit inbjudan till samråd detaljplan för Borgholm 11:42 med flera ”Ekbacka”.
Samrådstiden är mellan 2020-05-04 till och med 2020-05-25.

Thomas Nilausen, planarkitekt, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag
Kungörelse från Plan- och byggenheten.

Skickas till
Plan- och byggenheten

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 44

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2020/5 730 SN

Behov av byggnation av äldreboende. Konsekvensbeskrivning

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna konsekvensanalysen. 

att     konsekvensanalyser kommer att redovisas löpande till socialnämnden.

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 äldreboende. Konsekvensbeskrivningen 
kommer att redovisas löpande.

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska analysen bygger på antagande om att vi kommer att blockhyra ett 
äldreboende på 80 platser. Hyreskostnaden beräknas till 10,0 mnkr per år. Det 
kommer att bli en högre kostnad för hyra än i dagsläget men det blir också fler bo-
endeplatser. Intäkter för hyra beräknas till 6,7 mnkr. I beräkningen lämnas både 
Soldalen och Strömgården samt Ekbacka 5 och 6. Därmed ökas antal platser med 
6. Detta innebär högre kostnader då 60 av de 80 platserna beräknas bli demens-
platser vilket ger en högre bemanning.

När jämförelse har gjorts med teknisk ram, som baseras på Borgholms befolk-
ningsstruktur, och vad verksamheten kan kosta när ett nytt äldreboende byggts fär-
digt kommer kostnaden täckas av tekniska ramen. Kostnaden kommer baserat på 
vad vi vet nu öka med cirka 6,6 mkr årligen från 2023.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Utifrån den demografiska utvecklingen av personer över 80 år i Borgholms kom-
mun kommer det troligen behövas fler platser på äldreboende inom några år. SCBs 
prognos visar att antalet personer i den ålderskategorin kommer att öka med över 
200 individer inom fem år i Borgholms kommun. Ett nytt äldreboende med 80 plat-
ser ger verksamheten förbättrad arbetsmiljö genom att verksamheterna flyttar från 
omoderna och slitna lokaler till nya. De boende får också en bättre boendemiljö. 
Öppnare lokaler och planlösningar leder till ökad överblick vilket medför möjlighet 
till effektivisering. Samlokalisering med övriga enheter i Borgholm ger ökad samar-
betsmöjlighet för en bättre hantering av heltid som norm samt ger många platser 
under ett och samma tak samma effekt.

Skickas till
Verksamhetschef HSV/ÄO
Ekonomiavdelningen
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______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 45

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2020/36 700 SN

Revidering av socialförvaltningens informationshanteringsplan 2020,

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna den reviderade informationshandlingsplanen. 

Ärendebeskrivning
Informationshanteringsplanen revideras efter behov. De största förändringarna i 
denna revidering är att dokumentet byter namn från dokumenthanteringsplan till in-
formationshanteringsplan och att verksamheten AME är tillagt. 

Beslutsunderlag
Informationshanteringsplan

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 46

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2019/138 730 SN

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

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 gav 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 äldreomsorg” 
kommit fram till.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 68 att godkänna policyn gällande mål-
tidsituationen inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag
Beslut från KF 2020-04-20, § 68. 

______________

11



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2019/1 700 SN

Information; Avsägelse; Tomas Ekstrand (SD) ersättare i socialnämn-
den.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tomas Ekstrand (SD) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag 
som ersättare i socialnämnden 2020-04-20.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 77: 
att välja Katrina Dufva, Löttorpsvägen 19 J, 387 72 Löttorp, som ersättare för 
          Sverigedemokraterna i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Beslut från KF, 2020-04-20, § 77.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 48

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2020/40 700 SN

Revidering av socialnämndens reglementen angående protokolls-      
anteckning

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Beslut från KF, 2020-02-10, § 31.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 49

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2020/12 704 SN

Motion; Anne Oskarsson (SD), gällande gratis trygghetslarm

Beslut
Socialnämnden 
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
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 50

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2020/14 704 SN

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

Beslut
Socialnämnden
att avslå motionen.

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

Beslutsunderlag
Motion; Anne Oskarsson (SD) hemkänsla och trygghet inom äldre-omsorgen

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
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-27 51

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2020/10 700 SN

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisade delegationsbeslut och informationer.

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

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2020/25-750  SN

- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut, ÄO, 2020/47-730  SN

- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut, LSS, 2020/38-730  SN

- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut, IFO, 2020/39-730  SN

- Dom från Förvaltningsrätten, Per Lublin, laglighetsprövning 2578-19--2585-19

- Dom från Förvaltningsrätten, Per Lublin, laglighetsprövning 1614-19—1623-19

- Beslut från KF; Revidering av arbetsordning och reglemente angående delta-
  gande på distans. 

- Beslut från KSAU; Lunch för anställda arbetande nära omsorgstagare.

______________
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