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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 71

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Information gällande arbetsmarknadsfrågor

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

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

Skickas till
Enhetschef AME

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 72

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

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

- Anna Hasselbom Trofast, socialchef, har gått på föräldraledighet. 
  Lars-Gunnar Fagerberg är TF socialchef under Annas ledighet.

- Det har varit en lugn och stabil sommar inom alla verksamheter.

- Ingen brist på semestervikarier. 

- Alla vikarier fick instruktion i skyddsutrustning.

- Farhågorna inför sommaren gällande Covid 19, har ej inträffat. 
  Evakueringsboendet och beredskapen finns kvar.

- Två enhetschefer inom OFN avslutar sina tjänster.

- En konsulttjänst för byggprojektet är under upphandling.  

- Information om LSS-boendet vid Resedan.

Skickas till
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 73

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Christina Bengtsson, MAS, ger följande information:

- Det har varit en bra sommar.

- Från vecka 27 har det inte varit någon smitta inom verksamheten, men idag har
  två personal inom hemtjänsten testats positivt. Smittspårning pågår.

- Då det gäller turismen vet vi inte än om det kommer att bli någon eftereffekt.

- Det ska gå ut ett mail inför skolstarten att hålla i och hålla ut.

-Det är inköpt fabriksgjorda visir, som är säkra och sköna att använda. Även skydds-
 material är säkerhetsställt.

- Viss avslappning till förhållningsregler har börjat att märkas. Det kommer att fort-
  sättas med utbildning och att stärka upp ute på enheterna. Även smittspårning
  görs, för att stoppa alla vägar.

- Infört besök på särskilda boenden under kontrollerade former.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 74

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning juni och juli 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för juni och juli 2020.

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

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för juni och juli 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för juni och 
juli månad 2020.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 75

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2020/13-792   SN

Heltid som norm

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

Ärendebeskrivning
Heltid som norm är en del i den preliminära budgetuppföljningen för juni/juli 2020.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för juni/juli 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerade om heltid som norm i den preliminära budgetupp-
följningen för juni/juli månad 2020. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 76

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2020/55 700 SN

Tillsyn på Ekbacka stödboende, IVO

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en tillsyn vid Ekbacka stödboende 
i Borgholms Kommun. Tillsynen omfattar en enkät till de inskrivna ungdomarna, 
samtal med ungdomar samt en intervju med föreståndaren. 

Beslutsunderlag
Underrättelser från IVO

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 77

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2020/56 730 SN

Statsbidrag att rekvirera för satsningen Äldreomsorgslyftet

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att Socialnämnden beslutar om att rekvirera tilldelade medel för 2020 i syfte att 

stärka kompetensen inom vård- och omsorg genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att utbilda sig på betald arbetsid. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommu-
ner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller under-
sköterska på arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den an-
ställde är frånvarande på grund av studier under 2020 och 2021. De studier som 
berättigar stödet är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800p) samt underskö-
terska (1500p). Det belopp som Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera för 
året är 791 628 kr. 

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidrag Dnr 9.2-19763/2020

Bedömning
Under de kommande 10 åren kommer socialförvaltningen ha 177 pensionsavgång-
ar. Satsningen, Äldreomsorgslyftet underlättar både den långsiktiga kompetensför-
sörjningen och den akuta bemanningssituationen. Satsningen bidrar till en större 
trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättrar arbetsmiljön för befintlig 
personal genom en tryggare bemanning. Kvaliteten i verksamheten förstärks då 
kompetensen ökar.

Konsekvensanalys
Innebörden av satsningen är att 10 av förvaltningens befintliga och blivande med-
arbetare ges möjlighet att i kombination med arbete utbilda sig till undersköterska 
inom äldreomsorgen. För de medarbetare som idag inte har en fast tjänst kommer 
en tillsvidareanställning att erbjudas i samband med kursstart. Då behov finns av 
att såväl behålla personal som att rekrytera ny kommer de tio platserna att fördelas 
mellan såväl tillsvidareanställd som visstidsanställd personal. Om urval kommer att 
behöva ske kommer graden av den enskildes motivation samt intentioner att kvar-
stanna i kommunen att beaktas. 

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 78

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2020/58 701 SN

Remiss Reglering av undersköterskeyrket, kompetenskrav och över-
gångsbestämmelser

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till verksamhetschef för äldreomsorgen att upprätta ett remissvar till 

socialnämnden 2020-09-30. 

Ärendebeskrivning
Inkommit från Socialdepartementet remiss; Promemorian Reglering av underskö-
terskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) Re-
missvar ska ha inkommit senast 201010. 

Beslutsunderlag
Remiss; Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Skickas till
Socialnämnden
______________

10



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 79

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2020/62 701 SN

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

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till socialchefen att upprätta ett remissvar till socialnämnden. 

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.

Skickas till
Socialnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 80

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr 2020/63 701 SN

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar

           att uppdra till verksamhetschef för OFN att till socialnämndens arbetsutskott  
                                           2020-10-14 redovisa ett remissvar. 

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i maj 2016 att uppdra åt en särskild att se över assistansför-
säkringen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade. Syftet är att skapa en långsiktig hållbar ekonomiskt 
utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga 
insatser inom LSS. 

Skickas till
Socialnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 81

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2020/13 792 SN

Åtgärdsplan 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna reviderad Åtgärdsplan 2020 och att planen tas upp för redovisning i
          socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från -2,4 mkr i maj månad till -1,4 mkr i 
juli månad.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr.

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i 
balans.
- Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns.
- Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen istället för
  externa placeringar.
- Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse.
- Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i extra
  tjänst.
- Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader
  och kostnad för fyllnad och övertid.

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamhe-
ternas påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. Re-
kommendationen blir därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs.

Beslutsunderlag
Rapport, uppföljning socialnämnden juli 2020

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 82

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2020/68-792   SN

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

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerar om de tekniska ramarna, verksamhetsförändringar 
och prioriteringsunderlag. 

Skickas till
Socialnämnden.

______________
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