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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 97

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

97

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 informerar:
-

Maria Svanborg representerar Borgholms kommun i Länsgemensam ledningsgrupp, samordande grupp Äldre.

-

Borgholms kommun är med i Regionens pilot gällande Cosmic vilket innebär att
man har samma journalsystem (Cosmic).

-

Idag utförs en intern chefsutbildning för Borgholm kommuns nya chefer.

-

I början av november börjar vaccinering av säsongsinfluensan. Vaccineringen
kommer att ske i egen regi.

-

Grävarbeten kommer att utföras vid Ekbacka för att frigöra flera parkeringsplatser.

Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 98

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

98

Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar:
-

Kalmar län har den lägsta smittspridningen i landet.

-

All personal har nu personliga visir.

-

Besök av anhöriga på de särskilda boendena fungerar bra.

-

Evakueringsboendet står redo att öppna när behov uppstår.

Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 99

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

99

Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning september 2020
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna den preliminära budgetuppföljningen för september 2020.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för september 2020 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.
Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för september 2020.
Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för september månad 2020.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 100

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

100

Dnr 2020/68 792 SN

Budget 2021 med plan för åren 2022-2024.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

upphäva tidigare beslut av socialnämndens arbetsutskott 2020-10-07, § 96.

att

godkänna förslag till omfördelning (bilaga 1) av budgetprioriteringar 2021 om
15,3 mkr till socialnämnden. I förslaget ingår regeringens förslag på budget
satsningen för en stärkt äldreomsorg.

Ärendebeskrivning
Förslag finns från regeringen på ett riktat statsbidrag för att stärka äldreomsorgen
2021.
Socialnämndens arbetsutskott reviderar budgetberedningens förslag på prioriteringar. Förvaltningens förslag på hur de riktade statsbidragen kan användas (bilaga 1)
samt politiska överväganden.
Beslutsunderlag
Sammanställningar prioriteringar budget 2021 och plan 2022-2024.
Skickas till
Socialnämnden
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTFÖRESLÅR SOCIALNÄMNDEN BESLUTA

§ 101

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

101

Dnr 2020/74 730 SN

Ekonomisk ersättning till brukare för jourrum i dennes hem vid personlig assistans
Beslut
Socialnämndens arbetsutskottföreslår socialnämnden besluta
att

socialnämnden kan betala ut ekonomisk ersättning för jourrum i brukares hem
vid personlig assistans som utgår från den genomsnittliga hyresnivån per
kvm för Borgholms kommuns egenägda hyresfastigheter samt jourrummets
storlek, dock upp till max 10kvm.

att

ersättning för jourrum enbart kan utgå under förutsättning att assistenterna
inte tillhör brukarens familj, dvs. när hela assistansen utförs av familjemed
lemmar eller utförs av familjemedlemmar under jourtid.

att

bedömning av jourrummets storlek och därmed ersättningsnivå görs av
ansvarig enhetschef tillsammans med brukare och/eller dennes företrädare.

att

överenskommelse mellan Borgholms kommun och brukaren utformas där det
framgår att jourrummet enbart används för avsett bruk samt storlek på jourrummet, dock max 10 kvm

att

ersättningen träder i kraft den 1 nov 2020 och ersättning betalas ut månadsvis
i efterskott.

Ärendebeskrivning
Inom verksamhetsområdet Omsorgen om funktionsnedsatta, OFN där insatsen personlig assistans utförs finns i vissa fall behov av jourrum för personal. Idag finns ingen riktlinje eller beslut om att Borgholms kommun ska ersätta kostnad för jourrum.
Frågan har aktualiserats av företrädare till brukare i ett ärende och därför föreslås
tydligt beslut i frågan.
Beslutsunderlag
När det gäller kostnad för arbetsgivaren i samband med personlig assistans hänvisar Försäkringskassans vägledning 2003:6 version 13, för assistansersättning till att
inom ramen för schablonbeloppet får den försäkrade, eller den som han eller hon
köper assistans av, avgöra hur stor del av beloppet som ska användas till lön och
andra omkostnader. Med kostnader för personlig assistans avses löne- och lönebikostnader, assistans- och utbildningskostnader, arbetsmiljökostnader, personalom-kostnader och administrationskostnader.
I allmänna råd (2002:6 till 5 a § förordningen [1993:1091]) framkommer bland annat
följande: Med arbetsmiljöinsatser bör avses kostnader för att stärka arbetet för en
god arbetsmiljö för de personliga assistenterna. Som exempel kan nämnas kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien och för att ordna med jourrum till assistenten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTFÖRESLÅR SOCIALNÄMNDEN BESLUTA
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

101

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (ATS 2009:2) skrivs det följande gällande jourrum:
109 § För arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett jourrum. Rummet ska
ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är praktiskt möjligt.
Vid kontakt med Borgholms kommuns fastighetsavdelning kostar en lägenhet i snitt
751kr per kvm år 2020. Kostnaden är baserad på Borgholms kommuns egenägda
hyreslägenheter.
Bedömning
Det står i arbetsmiljölagen att då en arbetstagare har jourtjänst skall det finnas tillgång till ett jourrum för att denne ska kunna få erforderlig vila. Om en brukare inte
har ett jourrum att erbjuda till de personliga assistenterna innebär detta en försämrad arbetsmiljö för assistenterna och arbetsgivaren bryter mot lagen. Samtidigt har
brukaren rätt till beviljad insats i form av särskilt stöd och särskild service enligt LSS
9 § 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.
Brukarens rätt till insats och arbetstagarens rätt till en god arbetsmiljö kan krocka utifrån arbetsmiljölagen och LSS-lagen men då jourrum finns att tillgå är Försäk-ringskassan vägledning tydlig i sina rekommendationer. Kostnaderna för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för de personliga assistenterna förordas att tas från schablonbeloppet vid behov av jourrum.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

102

Dnr 2020/75 730 SN

Medel till kommuner för kompetensutvecklinginsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott besluta
att

socialnämnden beslutar rekvirera stimulansmedel från Kammarkollegiet förkompetensutvecklingsinsatser inom den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala medel till kommuner i
syfte att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen och stärka arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Medlen får användas till insatsser som exempelvis kompetenshöjande insatser och arbetssätt för att stärka det medicinska
omhändertagandet i syfte att tillgodose hög patientsäkerhet och en vård av god
kvalitet.
Borgholms kommun är fördelade 75 266 kr för ändamålet och rekvirering ska vara
Kammarkollegiet tillhanda senast den 31 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Regeringsbeslut S2020/06722/FF
Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

103

Dnr 2020/76 701 SN

Remissmissiv, en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

Borgholms kommun avstår från att yttra sig.

Ärendebeskrivning
Inkommit remiss ”Hållbar socialtjänst- en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) från regeringskansliet, socialdepartementet.
Beslutsunderlag
En ny socialtjänstlag SOU 2020-47
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

104

Dnr 2020/59 700 SN

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott besluta
att

instämma i förslaget gällande ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36).

Beslutsunderlag
Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU
2020:36)
Bedömning
Socialnämnden i Borgholms kommun instämmer i regeringens förslag om ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård och har valt ut följande områden där behoven av statliga insatser är som störst för att säkerställa en god vård.
Utveckla samverkan mellan region och kommun
För att samarbetet ska fungera behövs struktur med myndigheters delaktighet. Ett
bra exempel på samarbete mellan kommun och region är det gemensamma arbetet mot covid-19, som bland annat bidragit till ökad kunskap och struktur i smittskyddsarbetet. En svårighet i samverkan har varit att förstå varandras förutsättningar och att kunna enas om en fungerande strategi. Kommunen behöver få en
mer framträdande roll i samverkansforum
Avsätta tid och resurser
Kommunens verksamheter är idag tidsstyrda och för att kunna driva långsiktig utveckling där uppföljning och analys är en självklar del i arbetet, behövs tid och resurser avsatta vilket inte finns inom befintlig budget. Att ansöka om tillfälliga projektmedel tenderar att endast fungera bra under en kort tid. Önskvärt att planera
långsiktigt och utifrån kommunens behov.
Ökad kompetens och utbildning
För att säkerställa en god och säker vård behövs satsning på undersköterskans
kompetens, utbildning och ökad status.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 105

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

105

Dnr 2020/63 701 SN

Remiss; Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

anta förvaltningens förslag till yttrande över remissvaret för SOU 2018:88
LSS-utredningen.

Ärendebeskrivning
Utredningen har sett över assistansersättningen i socialförsökringsbalken, och delar
av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är
att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans
och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS. Lagstiftningen ska främja
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Utredarna har därför
gjort en översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistans och
tittat på nödvändiga förändringar i regelverket och hur kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser i LSS kan förstärkas.
Beslutsunderlag
Betänkande av LSS-utredningen SOU 2018:88
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

106

Dnr 2020/6 730 SN

Behov av bostad med särskild service enligt LSS gruppbostad
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

uppdra till socialchefen att tillsammans med fastighetsavdelningen ta fram ett
funktionsprogram för gruppbostad inom LSS att presentera till socialnämnden
i januari 2021.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen är i behov av 6 nya gruppbostadsplatser för att kunna säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS samt för att undvika risken att
Borgholms kommun utdöms till att betala vite.
Dagens sammanträde
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar att processen om en byggnation av
gruppbostad vid Resedan har avbrutits.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 107

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-14

107

Dnr 2020/5 730 SN

Behov av byggnation av äldreboende.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

Dagens sammanträde
Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV informerar idag hur långt processen har kommit gällande byggnation av äldreboende på Ekbacka.
Skickas till
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nämndens
förslag 2021

Socialnämnden
Ökade intäkter och effektivisering
Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende med i genomsnitt
200 kr/månad.
Stänga gruppbostad Ranstad när nytt LSS boende byggs i Borgholm. Bemanning.
Kunna erbjuda boende daglig verksamhet i Borghom.
Minskar 1,0 tj handläggare på AME till följd av pensionsavgång
Renovering av lokal för återbruk (avskrivning)
Schemaplanering inom boendestöd
Resursfördelning inom gruppbostäder

Budgetförslag
SNAU utöver
teknisk ram 2021

Nämndens
förslag 2022

Budgetberedningens Nämndens förslag
förslag 2022
2023

Budgetberedningens
förslag 2023

Nämndens
förslag 2024

Budgetberedningens
förslag 2024

9 591

15 304

9 604

7 304

9 404

6 604

9 814

4 904

‐293

‐293

‐293

‐293

‐293

‐293

‐293

‐293

‐180
‐610

‐610

‐230
‐100

‐230
‐100

‐550
‐610
250
‐230
‐100

‐550
‐610
250
‐230
‐100

‐550
‐610
250
‐230
‐100

‐550
‐610
250
‐230
‐100

‐550
0
250
‐230
‐100

‐550
‐610
250
‐230
‐100

2 137

2 137

2 137

2 137

2 137

2 137

Framtida satsningar inom Äldreomsogen
Heltid som norm
Borttgning av delade turer
Demensteam
Kompetensutveckling inom äldreomsorg och demens
Projekt Cuviva, digitalt verksamhetsstöd.
Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr till hjälpmedel (prio från 2020)
Ökad trygghet (digitala nycklar till omsorgstagare)

2 137

3 200
4 000
600
300
300
2 137
x

Prioriterade satsningar inom Socialförvaltningen exkl ÄO
Kostnad för placeringar (beräknat på genomsnittet på 5 år)

5 000

3 000

5 000

2 500

5 000

2 000

5 000

1 500

Ökade IT‐kostnader till följd av ny fördelning ökar på soc och minskar på utb.
Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst för utökat behov.
Framtidens äldreomsorg för att fortsätta följa planen
Hyra för nytt LSS‐boende (gemensamhetsytor)
Heltid som norm omsorgen
Effektivisering

1 200
1 000
1 500
167

1 200
1 000

1 000
1 000
1 500
500

1 000
700

800
1 000
1 500
500

800
700

600
1 000
1 500
500

600
700

800

500
4 000
‐2 000

500
4 000
‐2 000

500
4 000
‐3 000

