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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.   

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

- Efter att vård- och omsorgspersonalen samt omsorgstagare och deras hus-
hållsnära kontakter nu har vaccinerats har kommunen i princip fullgjort sitt upp-
drag med vaccinationer. Under tisdagen gjordes en uppföljning på de personer 
som ångrat sig eller haft förhinder till tidigare vaccinationstillfällen.  

- Det finns ingen smitta i verksamheterna. 
- Hälsocentralen planerar att vaccinera mellan 200 till 400 personer/vecka.  
- Kommunen kan ställa upp och hjälpa regionen med lokaler och kringpersonal i 

samband med massvaccinering av kommuninvånare.  

 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen 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.  

- Arbete med budget 2022 är påbörjat. 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 23 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning februari 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetuppföljningen för februari 2021 är framtagen av  
enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för februari 2021. 

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

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 24 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetflytt mellan LSS och Myndighetsavdelningen 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna budgetflytt mellan enheten kontaktpersoner LSS som tillhör verk-

samheten omsorgen om funktionsnedsatta och enheten myndighet som till-
hör verksamheten centralt.    

Ärendebeskrivning 
Arvoden som avser familjehem samt stödfamiljer och kontaktfamiljer har felaktigt 
belastat enheten kontaktpersoner LSS. Detta är åtgärdat från och med januari 
2021 och dessa kostnader belastar då i stället myndighetsavdelningen. 

Dock följer inte budgeten då den är lagd precis som tidigare år. 

Beslutsunderlag 
Budgetflytt från kontaktpersoner LSS till Myndighetsavdelningen. 
Budgetflytten avser helår 2021 och uppgår till 475 944 kr. 
I budgetflytten ingår arvoden inklusive po avseende familjehem, stödfamiljer samt 
kontaktfamiljer. 

 

Bedömning 
En budgetflytt mellan kontaktpersoner LSS och myndighetsavdelningen är nöd-
vändig för att kunna följa upp kostnaderna på ett korrekt sätt. 

Konsekvensanalys 
Om budgetflytt inte genomförs kommer både enheten kontaktpersoner LSS 
och myndighetsavdelningen uppvisa en avvikelse mot budget vilket blir miss-
visande då kostnaden belastar rätt enhet men inte budgeten. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 25 Dnr 2021/24 700 SN 
 
Revidering av riktlinje för ekonomiskt bistånd 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  hänskjuta ärendet till socialnämnden 2021-03-24 och att då bjuda in Per-

Martin Boklund, enhetschef för försörjningsstöd och AME.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden antog 2018-307 riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dessa riktlinjer 
ska nu revideras.  

Socialtjänstlagen är en ramlag som anger inriktningen för kommunens skyldigheter 
när ett ekonomiskt bistånd ska beviljas en enskild medborgare. Men här anges 
också vilka skyldigheter den enskilde har gentemot kommunen för att bli beviljad 
ett ekonomiskt bistånd. 

Utifrån förarbetena till lagstiftningen samt gällande rättsfall skapas en tolkning av 
lagtexten om när ett bistånd ska beviljas och vilka krav som kan ställas på den en-
skilde respektive kommunen. 

Socialstyrelsens ger ut generella riktlinjer för beviljade av ekonomiskt bistånd i 
”Handbok för ekonomiskt bistånd” Senaste utgåvan av handboken var 2013 men 
en ny utgåva är planerad till sommaren 2021. 

Som ett komplement till Socialstyrelsens handbok har en kommun egna riktlinjer 
för hur lagtexten ska tolkas och tillämpas inom den egna kommunen. Riktlinjerna är 
ett hjälpmedel främst för handläggaren av det ekonomiska biståndet men också för 
den enskilde medborgaren så att denna i förväg kan se om ett önskat bistånd kan 
beviljas eller ej, samt vilka krav som ställs på den enskilde. 

I de revidera riktlinjerna föreslås att viss text tas bort medan ny text läggs till. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2021. 

Bedömning 
Revidering av riktlinjerna baseras på upplevt behov av förtydligande av vissa be-
fintliga riktlinjer samt behov av tillskott av nya riktlinjer. 

Konsekvensanalys 
Ökad tydlighet för handläggare och kommuninvånare. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 26 Dnr 2020/5 730 SN 
 
Behov av byggnation av nytt äldreboende på Ekbacka. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

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

- Det är många frågor på detaljnivå, vad ingår i avtalet, vem ska ”sköta” boendet 
när det är klart? 

- Det behöver tas fram en gränsdragningslista. 
- Överklagningsärenden är inte avgjorda i Förvaltningsrätten. 
- Förslag på utemiljö finns där det är en öppen planlösning mellan det nya boen-

det och de befintliga.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 27 Dnr 2021/20 700 SN 
 
SAM sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har under 2020 arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet, utifrån de riktlinjer som finns i Borgholms kommun och på Socialförvaltningen. 
För 2020 har arbetsmiljöarbetet generellt kommit att handla om risker och skyddar-
betet kring covid-19 pandemin. 

Sammanfattning 
I stort så har Socialförvaltningen jobbat efter de riktlinjer som förvaltningen och 
Borgholms kommun tagit fram. Arbete i samband med Covidsmitta har varit en ut-
maning. Läget bedömdes som kritisk under våren 2020 då kunskap och informa-
tion om Covid delvis var bristfällig. Bristen på skyddsmaterial var tidvis kritisk under 
våren men från sommaren har tillgången till skyddsmaterial varit god.  

Beslutsunderlag 
SAM sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 28 Dnr 2021/21 700 SN 
 
Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna dataskyddsrapporten för 2020.  

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsombudet (DSO) sammanställer en rapport varje år som sammanfattar 
det som hänt under det gångna året och pekar på saker som behöver arbetas vida-
re med under kommande år. 

Från och med den 1 januari 2020 har Borgholms kommun DSO genom en samver-
kan med Mörbylånga kommun. DSO är anställd i Mörbylånga kommun och enligt 
samverkansavtalet ska DSO lägga ner tid för varje organisation som ingår i sam-
verkan som motsvarar de pengar som organisationen betalar, vilket för Borgholms 
kommun inklusive kommunala bolag innebär 21 % av heltid för 2020. 

Under februari och mars har DSO träffat de olika nämnderna i kommunen i deras 
roll som personuppgiftsansvariga, samt ledningsgrupperna för social- och skolför-
valtningarna. Planen var sedan att fortsätta träffa fler ledningsgrupper och andra 
nyckelpersoner när det gäller dataskydd och att komma igång med rådgivande och 
kontrollerande arbete under våren. 

Men en pandemi drabbade Sverige och världen som gjorde att mycket av det arbe-
tet fick ta en paus. Det var inte i den situationen möjligt att varken besöka olika 
verksamheter eller att kräva svar på olika frågor för att kontrollera efterlevnaden av 
GDPR. Alla var pressade av pandemin och arbetet för DSO blev mer inriktat på att 
bevaka utvecklingen och hjälpa till med akuta frågor som dök upp i den nya situa-
tionen. 

Efter sommaren var läget vad gäller smittspridning lugnare och DSO hade under 
hösten också en träff med kommunens ledningsgrupp och påbörjade ett par 
granskningar, dels av utbildningsnämndens registerförteckning och information till 
de registrerade och dels av kommunens användning av sociala medier. 

Den ökade smittspridningen under slutet av året har gjort att inga fler fysiska möten 
kunde hållas och att arbetet helt skett på distans, vilket förhoppningsvis kommer att 
ändras någon gång under 2021. 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun 
______________
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§ 29 Dnr 2021/26 792 SN 
 
Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för åren 
2023-2025. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  kalla till ett extra arbetsutskott 2021-03-31 kl 08.00.   

Dagens sammanträde 
Diskussioner förs gällande teknisk ram för 2022 och prioriteringar inför 2022. Ram 
och prioriteringar bör vara klara innan 6 april då det är möte med budgetberedning-
en. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________

11


	Protokoll förstasida
	Information gällande Covid-19, år 2021
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 21
Information gällande Covid-19, år 2021

	Information från socialchef 2021
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 22
Information från socialchef 2021

	Budgetuppföljning februari 2021
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 23
Budgetuppföljning februari 2021

	Budgetflytt mellan LSS och Myndighetsavdelningen
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 24
Budgetflytt mellan LSS och Myndighetsavdelningen

	Revidering av riktlinje för ekonomiskt bistånd
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 25
Revidering av riktlinje för ekonomiskt bistånd

	Behov av byggnation av nytt äldreboende på Ekbacka. 
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 26
Behov av byggnation av nytt äldreboende på Ekbacka. 

	SAM sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 27
SAM sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020

	Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 28
Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun

	Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för åren 2023-2025. 
	Beslut SNAU 2021-03-11, § 29
Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för åren 2023-2025. 


