
Sammanträdesprotokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2020-11-11

Paragrafer
108-115

 Plats och tid Havsörnen 13:00- 15:30
 Beslutande ledamöter Lars Ljung (S)

Ulrika Lindh (C)
Eddie Forsman (M)

 Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef
Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV
Johanna Karlsson, verksamhetschef IFO och OFN
Jens Odevall, kommunchef, § 110
My Nilsson, ekonom, via Teams
Mattias Åberg, ekonom via Teams

 Justerare Eddie Forsman              

 Justeringens plats och tid  Socialkontoret i Borgholm 2020-11-18 kl 11:00

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

Therese Åhlander

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

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Eddie Forsman

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-11-18 Datum då anslaget tas ned 2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 108 Information från socialchef 2020 2020/2 700 3

§ 109 Information gällande Covid-19 2020/27 700 4

§ 110 Behov av byggnation av äldreboende. 2020/5 730 5

§ 111 Stängning av samtliga äldreboenden i Borgholms kommun 2020/27 700 6

§ 112 Budgetuppföljning oktober 2020 2020/13 792 7

§ 113 Meddelande från IVO om tillsyn och begäran om uppgifter gällande 
beslut och insatser enligt SoL och/eller LSS med anledning av 
utbrottet av covid-19 i Sverige.

2020/82 701 8

§ 114 Remiss; Ett särskilt hedersbrott SOU 2020.57 2020/86 701 9

§ 115 Sammanträdestider år 2021 2020/79 700 10
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 108

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen. 

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

- Ett funktionsprogram tas fram gällande gruppbostad LSS där också förvaltning-
ens behov genomlyses. SKR:s ramupphandling kommer att användas. 

- Åtgärder görs för att förbättra utemiljön runt Ekbacka.

- Rekrytering av enhetschef inom omsorgens om funktionsnedsatta pågår då en 
enhetschef har valt att avsluta sin anställning. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 109

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Covid-19

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen.

att ställa in socialnämnden 2020-11-25.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar:

- 1 omsorgstagare och 8 personal har konstaterats med Covid-19.

- Omfattande provtagning och smittspårning görs.

- Det är ca 1 veckas väntetid på provtagning för Covid-19 på Hälsocentralen.

- Dialog förs mellan kommunerna och Regionen, striktare rekommendationer in-

förs från och med 2020-11-10 som är antagna av Folkhälsomyndigheten. 

- Besöksförbud är återinfört på kommunens äldreboenden från och med 2020-

11-10. 

- Vi har idag god tillgång till skyddsutrustning.

- Fysiska möten får endast ske i små grupper i stora lokaler.

- Det är en stor utmaning att ”hålla i och hålla ut” och att följa de basala 

hygienrutinerna. 

- Förvaltningen har rekvirerat extra bilar från bilbokningen för att underlätta för 

vårdpersonalen. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 110

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2020/5 730 SN

Behov av byggnation av äldreboende.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen 

Ärendebeskrivning
Jens Odevall, kommunchef informerar om processen för byggnationen av ett nytt 
äldreboende på Ekbacka. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2020/27 700 SN

Information; Delegationsbeslut gällande stängning av samtliga äldrebo-
enden i Borgholms kommun

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lars Ljung, ordförande i Socialnämnden beslutade 2020-11-10 följande:

Med stöd av delegation från socialnämnden § 97/2020 och enligt KL 6 kap. 39 § 
beslutar ordföranden 

Att        med omedelbar verkan införa ett tillfälligt besöksförbud på äldreboenden 
            inom Borgholms kommun

Att       beslutet gäller till 8 december 2020 om inte läget kring Covid-19 förändras

Att      den verksamhetsansvarige för ett boende får om det enskilda fallet medger 
           göra undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som 
           motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är 
           ringa.

Att      beslutet ska omprövas av socialnämnden innan den 8 december 2020

Beslutet motiveras av den ökade smittspridningen av Covid-19 i kommunen och av 
Borgholms kommuns omsorg att skydda våra äldre på på äldreboendena från smit-
tan.

Beslutet är taget i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamöter i 
socialnämndens arbetsutskott.

Beslut skickas till
Verksamhetschef ÄO
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 112

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning oktober 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för oktober 2020.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för oktober 2020 är framtagen av enhets-che-
fer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för oktober 2020.

Dagens sammanträde
           My Nilsson, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 

                                oktober månad 2020.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 113

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2020/82 701 SN

Meddelande från IVO om tillsyn och begäran om uppgifter gällande be-
slut och insatser enligt SoL och/eller LSS med anledning av utbrottet av 
covid-19 i Sverige.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelande om tillsyn och 
begäran om uppgifter. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför, med anledning av utbrottet
av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av kommunernas inrapporte-
rade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot samtliga kommuner i landet. Syf-
tet med tillsynen är att granska hur kommunen, under utbrottet av covid-19, tillgo-
doser behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser.
IVO kommer i tillsynen att granska hur kommunen säkerställer kvalitet och
säkerhet vid förändringar1 i insatser, för att tillgodose enskildas behov.

Som ett led i tillsynen begär IVO uppgifter från samtliga nämnder eller motsvaran-
de i kommunen, som är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut enligt social-
tjänstlagen (2001:453), SoL samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, till IVO.

IVO begär följande:
- Uppgifter om hur kommunen, under utbrottet av covid-19, säkerställer kvalitet 
  och säkerhet vid förändringar i socialtjänstinsatser, för att tillgodose enskildas
  behov.

- Uppgifter om namn, befattning, telefonnummer och e-post till chef med över-
  gripande ansvar för beslutade insatser enligt SoL och LSS.

Uppgifterna ska ha kommit in till IVO senast den 1 december 2020. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 114

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2020/86 701 SN

Remiss; Ett särskilt hedersbrott SOU 2020.57

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att Borgholms kommun inte har något att erinra mot förslaget. 

Ärendebeskrivning
Inkommit remiss från Justitiedepartementet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) 

           Remissen ska vara besvarad senast 2020-01-19.

Beslutsunderlag
Remiss från Justitiedepartementet. 
______________

9



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-11 115

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2020/79 700 SN

Sammanträdestider år 2021

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att anta redovisade förslag till sammanträdestider för år 2021.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar inför varje år vilka datum som socialnämnden respektive 
arbetsutskott ska sammanträda.

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdestider för år 2021

Månad IVAU SNAU SN
    

Januari 7 13 27
Februari 3 10 24

Mars 3 10 24

April 7 14 28
Maj 5 12 fm 26

Juni 2 9 23
Juli 7 14 28
Augusti 4 11 25
September 8 15 29

Oktober 6 13 27
November 3 10 24
December 1 8 15

Beslut skickas till
Socialnämnden
______________
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