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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 7 Information gällande Covid-19, år 2021 2021/17 700  3 

§ 8 Information från socialchef 2021 2021/16 700  4 

§ 9 Årsbokslut 2020 2020/13 792  5 

§ 10 Budgetuppföljning januari 2021 2021/13 792  6 

§ 11 Revidering av delegationsbestämmelser för ärenden inom 
socialförvaltningen  i Borgholms kommun. 

2021/10 700  7 

§ 12 Behov av bostad med särskild service enligt LSS  gruppbostad. 2020/6 730  8 

§ 13 Brukarundersökning 2020 inom OFN 2021/3 730  9 

§ 14 Information; Avisering tillsyn Gruppboende Johan Söderströms 
väg 4 

2021/5 701  10 

§ 15 Information; Avisering tillsyn gruppboende Norra Långgatan 7 2021/6 701  11 

§ 16 Information: IVO genomför en nationell tillsyn av bostad med 
särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) , LSS. 
Syftet med tillsynen är att granska förekomsten av tvångs- och 
begränsningsåtgärder. 

2021/9 701  12 

§ 17 Remissmissiv SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 2020/101 701  13 

§ 18 Behov av byggnation av äldreboende, Ekbacka 2020/5 730  14 

§ 19 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 2021/15 700  15 

§ 20 Aldreomsorgsplan 2021-2024, delredovisning av uppdrag från 
beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg". 

2020/98 730  16 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 7   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 7 Dnr 2021/17 700 SN 
 
Information gällande Covid-19, år 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Lars-Gunnar Fagerberg tf socialchef ger följande information; 

- Det är en låg smittspridning i länet. 
- Det är en stor risk att det kommer en våg 3. 
- Det gäller att ha fortsatt följdsamhet till basala hygienrutiner och att använda 

skyddsutrustning.  
- Leveranserna av vaccinet har under några veckor varit betydligt lägre än utlo-

vat på grund av omställningar hos tillverkaren.  
- Regionen har påbörjat vaccinering av gruppen 65+.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 8   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 8 Dnr 2021/16 700 SN 
 
Information från socialchef 2021 

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

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

- Lönerevisionen för 2021 har påbörjats och ny lön ska enligt tidsplanen betalas 
ut i april.  

- Det pågår två centrala utredningar, 1 gällande vaccinering av brukare och 1 
gällande brukare i särskilt boende.  

- En extern utredning pågår inom omsorgen om funktionsnedsatta.  
- Alla chefer inom kommunen utbildar sig i ”Sunt arbetsliv”.  
- 210218 är det budget-kickoff för budget 2022. 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 9   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 9 Dnr 2020/13 792 SN 
 
Årsbokslut 2020 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna socialnämndens årsbokslut för 2020.  

Ärendebeskrivning 
Bokslutet för 2020 är framtagen av förvaltningschef tillsammans med verk-sam-
hetschefer, enhetschefer och ekonom. I bokslutet redovisas förvaltningens målupp-
fyllelse, beskrivning av det gångna året samt framtidsutsikter. 

Socialnämnden beslutade 2021-01-27, § 3: 

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

Beslutsunderlag 
Bokslut 2020 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 10   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 10 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning januari 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna den preliminära budgetuppföljningen för januari 2021.   

Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetuppföljningen för januari 2021 är framtagen av enhets-che-
fer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för januari 2021. 

Dagens sammanträde 
Mattias Åberg, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för ja-
nuari månad 2021.  

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 11   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 11 Dnr 2021/10 700 SN 
 
Revidering av delegationsbestämmelser för ärenden inom socialför-
valtningen  i Borgholms kommun. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  efter vissa justeringar anta reviderade delegationsbestämmelser för social-

nämnden i Borgholms kommun.   

Ärendebeskrivning 
Delegationsbestämmelserna revideras årligen av socialchef, verksamhetschef och 
enhetschef. Ändringarna är markerade med rött.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbestämmelserna 6.1 för socialnämnden i Borgholms kommun. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 12   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 12 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 och 
          tillväxtenheten titta på alternativa markområden för ett uppförande av 
          gruppbostad enligt LSS. Uppdraget ska redovisas till socialnämnden i april  
          2021.  
att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen är i behov av 6 nya gruppbostadsplatser för att kunna säkerstäl-
la att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS samt för att undvika risken att 
Borgholms kommun utdöms till att betala vite. 

Marken vid Skogsbrynet kräver en detaljplansändring för att kunna vara godkänd för 
byggnation av gruppbostad enligt LSS. 

Tillväxtenheten tittar över vilka områden som kan vara tillgängliga i Borgholm. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 13   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 13 Dnr 2021/3 730 SN 
 
Brukarundersökning 2020 inom OFN 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna redovisning av brukarundersökningen samt förslaget att låta med-

arbetarna i verksamheten vara med att besluta om vilka förbättringsområden 
som ska prioriteras.  

att redovisa till socialnämnden vilka förbättringsområden som medarbetarna 
prioriterat. 

Ärendebeskrivning 
Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet görs med en frekvens om 
vartannat år. Brukarundersökningen har genomförts vid tre tillfällen hittills, år 2016, 
2018 samt 2020. Av resultatet beslutas vilket, eller vilka förbättringsområden som 
ska prioriteras följande år och dess effekter följs upp i nästkommande undersök-
ning. 

2020 års brukarundersökning genomfördes under september och oktober månad. 
Liksom föregående år så har samtliga inom funktionshindersområdet fått möjlighet 
att svara på enkäten, antingen självständigt eller med hjälp av oberoende frågeas-
sistent. 

Resultatet har gåtts igenom på ledningsnivå men istället för att låta de prioriterade 
förbättringsområdena beslutas av ledningsgrupp vill man i år göra medarbetarna 
delaktiga i detta beslut innan de fastställs. Detta kommer att göras vid arbetsplats-
träffar under februari och mars månad. 

Brukarna får information om resultatet av undersökningen samt prioriterade förbätt-
ringsområde så snart de fastställs, men senast våren 2021. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av resultatet av SKRs brukarundersökning inom funktionshinder 
2020. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 14   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 14 Dnr 2021/5 701 SN 
 
Information; Avisering tillsyn Gruppboende Johan Söderströms väg 4 

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

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland har kallat till tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor på 
gruppboende Johan Söderströms väg 4. Tillsynen kommer att äga rum 210203. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 15   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 15 Dnr 2021/6 701 SN 
 
Information; Avisering tillsyn gruppboende Norra Långgatan 7 

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

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland har kallat till tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor på 
gruppboende Norra Långgatan 7. Tillsynen kommer att äga rum 210210. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 16   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 16 Dnr 2021/9 701 SN 
 
Information: IVO genomför en nationell tillsyn av bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387), LSS. 

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

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av bostad 
med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med tillsynen är att granska förekomsten av 
tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 17   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 17 Dnr 2020/101 701 SN 
 
Remissmissiv SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta 
att  anta redovisat yttrande gällande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU 

2020:70.   

Ärendebeskrivning 
Yttrande: Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)- betänkande 
Sammanfattning 
Vi instämmer i förslaget till lagändring i socialtjänstlagen (2001:453). Att äldre per-
soner som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt för att till-
godose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och sam-
ordning.  
Vi instämmer även i förslaget att omsorgskontakten innehar yrkestiteln underskö-
terska, i enlighet med de regler som föreslås i betänkandet Stärkt kompetens i vård 
och omsorg (SOU 2019:20) 

Förvaltningens synpunkter 
Borgholms kommun har under många år arbetat med kontaktmannaskap inom 
äldreomsorgen. Utvecklingsarbete har även påbörjats med minskade arbetsgrup-
per utifrån geografiska områden samt teamträffar med multiprofessionella yrkes-
grupper. Trots utvecklingsarbete upplevs rollen som omsorgskontakt otydlig för bå-
de omsorgstagare, medarbetare samt anhöriga. Ett lagkrav om fast omsorgskon-
takt kan komma att skapa en tydlighet och likvärdighet i landet vilket vi välkomnar. 
För att kunna utföra uppdraget som omsorgskontakt krävs kunskaper i bedöm-
ningsförmåga, omvårdnad, omsorg, medicinsk kompetenas och professionellt be-
mötande. Medarbetaren ska även ha kunskap om lagstiftning, kunna dokumentera 
och rapportera eventuella missförhållanden. För att omsorgskontakten ska kunna 
utföras på ett tryggt och säkert sätt måste omsorgskontakten inneha yrkestilteln 
undersköterska. 
Lagförslaget om att den fasta omsorgskontakten ska inneha yrkestiteln underskö-
terska föreslås träda i kraft 1 januari 2030. Borgholms kommun har 35 % outbilda-
de medarbetare inom hemtjänstens verksamheter. Trots äldreomsorgslyftet samt 
en god dialog med Ölands utbildningscenter kommer vi inte kunna kräva att fasta 
omsorgskontakter ska inneha yrkestitel undersköterska innan 2030. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 18   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 18 Dnr 2020/5 730 SN 
 
Behov av byggnation av äldreboende, Ekbacka 

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

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

- Byggprojektet kommer att försenas på grund av att detaljplanen inte är beslu-
tad samt att Länsstyrelsen värnar om träd i form av ek och ask samt en silver-
viol. Detaljplanen är aven överklagad och beslut från Förvaltningsrätten invän-
tas. 

- Det är täta möten med fackliga organisationer och medarbetare. På den senas-
te ritningen presenterades alla nödvändiga funktioner.  

- Byggstart tros bli tidigast hösten 2021. 

Framtida användningsområden för Ekbacka 5 och 6 diskuterades.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 19   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 19 Dnr 2021/15 700 SN 
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta 
att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2020. 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för socialförvaltningen är en redogörelse 
över det patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete som bedrivits inom socialför-
valtningen under 2020 utifrån PSL, Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och 
Svensk författningssamling SOSFS 2011:9 för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren 
senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att 
utläsa de uppgifter som anges i PSL och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder för en 
vårdgivare att upprätta sin kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i ett och sam-
ma dokument. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 

Dagens sammanträde 
Önskemål finns att till socialnämnden 2021-02-24 bjuda in Ellinor Falkebo, socialt 
ansvarig samordnare, att föredra patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 2020. 

Beslut skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Socialt ansvarig samordnare 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-10 20   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 20 Dnr 2020/98 730 SN 
 
Äldreomsorgsplan 2021-2024, delredovisning av uppdrag från bered-
ningen "Sveriges bästa äldreomsorg". 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna den framtagna äldreomsorgsplanen för åren 2021-2024. 

att revidering av planen ska ske vartannat år eller vid behov.  

att  äldreomsorgsplanen redovisas i den årliga verksamhetsberättelsen. 

att infoga i Äldreomsorgsplanen 2021-2024 det förord som är framtaget av  
socialnämndens presidium.   

Ärendebeskrivning 
Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV informerar om den Äldre-
omsorgsplan som arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
Äldreomsorgsplan 2021-2024. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för ÄO och HSV 
Socialt ansvarig samordnare. 
______________
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