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§ 1 Dnr 2020/27 700 SN 
 
Information gällande Covid-19 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.  

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

- Vaccinering av Covid-19 har påbörjats och de som bor på särskilt boende är 
klara. Nu påbörjas vaccinering av de som har hemtjänst, anhöriga till dessa, 
omsorgen samt personal. Vaccineringen registreras i ”Mitt vaccin”.  
Dos 2 har börjat distribueras men kommunen har fått färre doser än vad som 
utlovats.  

- Det är en allmän smittspridning i regionen och den är större än i våras. Det är 
många som är inlagda på regionens sjukhus och vissa vårdas på IVA. Regio-
nen beslutade tidigare i månaden att gå upp i krisläge.  

- I Borgholms kommun finns en omsorgstagare med Covid-19 inom hemtjänsten.  
- Högstadiet har distansutbildning fram till 210124.  
- Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra det. 
- Ny pandemilag gäller från och med 210110. 
- Om några veckor kommer en nationell mätning av våra basala hygienrutiner att 

genomföras. Tidigare mätningar har visat att Borgholms kommun har bra resul-
tat.  

- Socialförvaltningen har avstämning med hälsocentralen varje vecka.   
- Årets säsongsinfluenser har i princip utebilvit.  

 

______________
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§ 2 Dnr 2021/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna. 

att  till socialnämndens arbetsutskott 210210 på nytt aktualisera ärendet åt-
gärdsplan för Ekbacka 5 och 6.  

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

- Ny tf enhetschef för myndighetsavdelningen är från och med 210101 Sofia 
Färm.  

- Ny enhetschef inom omsorgen är Anna Andersson från och med 210111. 
- Brandtillsyn har gjorts på Ekbacka 5 och 6 och utifrån den behöver en åtgärds-

plan tas fram. Ärendet bör aktualiseras i februari. 
- Ca 12 personer har anställts i formen helgtjänst. Dessa kommer att börja 

210201 vilket leder till att många delade turer försvinner.  
- Heltid som norm har erbjudits där vissa har tackat ja och vissa har tackat nej till 

heltid. Av de som har tackat ja har några begärt nedsättning av sin heltids-
tjänst.  

- Utemiljöerna kring Ekbacka förbättras. 
- Parkeringsmöjligheterna runt Ekbacka ses över. 
- Ekbacka Kafé renoveras och kostenheten arbetar på ett förnyat utbud. 
- Upprustningen av Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Arbetscenter fortsätter.  
- Förvaltningen har fått ett uppdrag att etablera ett nytt LSS boende i Borgholm. 
- Etablering av en Fritidsbank utreds. Fritidsbanken sköter utlån av sport-, fritids- 

och kulturartiklar.  
- Polisen, Region Syd, har gjort en trygghetsmätning där resultatet visar att invå-

narna i Borgholms kommun känner sig trygga.  

 

______________

4



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-01-27 3   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 3 Dnr 2020/13 792 SN 
 
Årsbokslut 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna 

att delegera till socialnämndens arbetsutskott att godkänna det slutgiltiga bok- 
slutet för år 2020.    

att till socialnämnden 210224, ha en detaljerad redovisning av bokslut 2020. 
  

Ärendebeskrivning 
Mattias Åberg, ekonom informerar om det preliminära resultatet för bokslutet 2020. 

Dagens sammanträde 
Nämnden påtalar att socialförvaltningen har gjort ett bra arbete 2020. 

______________
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§ 4 Dnr 2020/97 730 SN 
 
Meddelande om tillsyn samt begäran om yttrande gällande bostad med 
särskild service enligt LSS. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna yttrandet gällande bostad med särskild service enligt LSS.  

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett ett nytt tillsynsärende inom LSS. 
Syftet är att följa upp tidigare tillsyn av hur socialnämnden säkerställer en god bo-
endemiljö och omsorg i bostäder med särskild service med stöd av det systematis-
ka kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 
Yttrande till IVO gällande bostad med särskild service enligt LSS. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för OFN och IFO 
______________
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§ 5 Dnr 2020/5 730 SN 
 
Byggnation av nytt äldreboende på Ekbacka. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar om följande: 

- Förvaltningen tittar på olika ritningslösningar. 
- Byggnaden har ”knäckts” och roterats 180 grader för att få plats på anvisad 

mark. 
- Detaljplansprocessen över Ekbacka är försenad på grund av ekar, askar, violer 

och överklaganden. 
- Förfrågningsunderlag kan tas fram när detaljplanen är godkänd.  
- Högt önskat är en ”sop-sug” som tar hand om enheternas avfall.  

______________
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