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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 32   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 32 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; 

- Projektering för byggnationen av ett nytt särskilt boende på Ekbacka området 

är klart. Kommunens jurister ser nu över förfrågningsunderlaget.  

- Rehabs lokaler för rengöring av hjälpmedel görs ändamålsenlig.  

- Utemiljöerna på Ekbacka ses över. 

- Rekrytering av sommarvikarier pågår och det år svårt att rekrytera till norra de-

len. Introduktioner av vikarier har påbörjats.   

- Ytterligare bidrag från staten kan rekvireras för God och nära vård. 

- Borgholms kommuns ledningsgrupp har beslutat inrätta en arbetsgrupp för att 

förbereda för livet efter pandemin och återgången till det "nya normala". Utbild-

ningschef Roland Hybelius är sammankallande i arbetsgruppen, där represen-

tanter för utbildnings- och socialförvaltningen ska ingå. 

- Antal brukare inom omsorgen om funktionsnedsattas dagliga verksamhet ökar. 

- Pågår arbeta av flytt gällande ungdomssamordnartjänsten från kommunstyrel-

sen till socialnämnden fr.o.m. 2022. 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 33   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 33 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; 

- Det är en ökad smittspridning i Länet och i synnerhet i Borgholms kommun. 

- Det finns idag ingen smitta i socialnämndens verksamheter. 

- Hälsocentralerna i Borgholm och Löttorp vaccinerar fram till 2021-05-18. 

- Regionen har påbörjat vaccinering av priogrupp 3. 

- Avrådan gäller för att besöka anhöriga på korttidsavdelning Ekbacka 4 fram till 

2021-05-16, oavsett om du är vaccinerad eller tidigare haft covid-19. 

- Ca 25 % av Borgholms kommuns invånare är vaccinerade.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 34   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 34 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning mars 2021 

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

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

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för mars 2021. 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 
mars månad 2021. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 35   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 35 Dnr 2021/26 792 SN 
 
Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för åren 
2023-2025. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över budgetförslaget till socialnämnden för godkännande.  

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar om de tekniska ramarna, verksamhetsför-
ändringar och prioriteringsunderlag.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 36   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 36 Dnr 2020/49 704 SN 
 
Svar på motion; Per Lublin (ÖP), undersöka möjligheterna att införa nå-
got liknande Emmabodamodellen för hemtjänst 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  hänskjuta ärendet till socialnämnden 2021-04-28  

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2020-06-18 att kommunfullmäktige besluta låta 
undersöka möjligheten att införa något liknande Emmabodamodellen för hemtjäns-
ten i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Regeringen har föreslagit en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) som säger att 
äldre personer som har beviljats hemstjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt för 
att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och 
samordning. Socialnämnden har ställt sig positiva till lagförslaget. Borgholms kom-
mun har under många år arbetat med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Ut-
vecklingsarbete har även påbörjats med mindre arrbetsgrupper utifrån geografiska 
områden samt teamträffar med multiprofessionella yrkesgrupper. Förvaltningen be-
höver fortfarande vidareutveckla vissa delar. Borgholms kommun har en av rikets 
äldsta befolkning och många av omsorgstagarna har ett stort vård- och omsorgsbe-
hov vilket ofta kräver dubbelbemanning. När en omsorgstagare har många besök 
samt dubbelbemanning blir kontinuiteten försämrad. 

Bedömning 
Då förvaltningen ämnar fortsätta utvecklingsarbetet med att tillgodose omsorgsta-
garnas behov av trygghet, kontinuitet samt individanpassad omsorg anser social-
nämnden att verksamheten strävar åt samma håll som Emmaboda kommun. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 37   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 37 Dnr 2020/88 704 SN 
 
Motion; Per Lublin (ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄÖ och HSV att bereda mo-

tionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

Att kommunfullmäktige beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden.  

Beslut skickas till 
Socilanämden. 
______________
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 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 38   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr 2020/89 704 SN 
 
Motion; Per Lublin (ÖP) Uppdra socialnämnden överväga och ges möj-
lighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att bereda mo-

tionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 

att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygg-hets-
larmen funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet 
kan gå till fler än för närvarande. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 39   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 39 Dnr 2020/100 704 SN 
 
Motion; inrätta en väntjänst 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att bereda mo-

tionen.   

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

Att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________

10



 Sammanträdesprotokoll 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 40   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 40 Dnr 2021/36 730 SN 
 
Statsbidrag; Motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitén i de-
mensvården 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att motverka en-

samhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 1 149 408 kr i syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och/ eller att öka kvaliteten i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom.  

Bidraget får användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021 
och kan användas fram till den 31 december 2021. 

Återrapportering kring medlens användning ska ske senast den 21 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel.  
Socialstyrelsen Dnr 9.2-6770/2021 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2021/38 730 SN 
 
Statsbidrag; Teknik kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Kammarkollegiet rekvirera 2021 års fördelade medel för äldreomsorg- 

teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 284 844 kr i syfte att 
stödja kommunens digitala verksamhetsutveckling inom vård och omsorg av äldre. 
Medlen kan utöver att finansiera personella resurser användas för investeringar i 
teknik eller andra investeringar som ökar förutsättningarna för att använda välfärds-
teknik och andra tekniska lösningar. 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 42   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 42 Dnr 2021/37 730 SN 
 
Statsbidrag; Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att säkerställa en 

god vård och omsorg av äldre personer.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 7 552 851kr i syfte att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas utifrån 
lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheter där 
vård och omsorg av äldre personer ges. Bidraget kan således användas av såväl 
verksamheter inom äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta. 

Bidraget får användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2021 
och kan användas fram till den 31 december 2021. 

Återrapportering kring medlens användning ska ske senast den 28 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel.  
Socialstyrelsen Dnr 9.2-6782/2021 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr 2021/27 700 SN 
 
Byte av titulatur inom omsorgen om funktionsnedsatta, OFN 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  uppdra till verksamhetschef OFN att tillsammans med HR-avdelningen tillsät-

ta en arbetsgrupp med representanter från verksamhet, HR- avdelning och 
fackliga organisationer med syfte att upprätta tydliga kompetenskrav och ut-
reda möjligheten till titulaturbyte inom omsorgen om funktionsnedsatta. 

att  arbetsgruppen upprättar en tids-, handlings, och ekonomisk plan för imple-
mentering av nya kompetenskrav och byte av titlar. 

Ärendebeskrivning 
Omsorgen om funktionsnedsatta består idag av olika verksamheter, som utifrån la-
gen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen 
(SoL) ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom området 
arbetar chefer och medarbetare inom bland annat grupp- och servicebostäder, 
daglig verksamhet, korttidsboende ledsagarservice, avlösarservice, personlig assi-
stans och boendestöd. Dessa medarbetar utför komplexa och kvalificerade arbets-
uppgifter som kräver hög kompetens. Nationella Kompetensrådet (NKR) påpekar 
att det inom funktionshinderområdet finns behov av en förbättrad utbildning för att 
personalen skall ha ökad förmåga att möta de nya utmaningarna som dagens 
samhälle innebär. Idag har medarbetare inom verksamheten yrkestitel omsorgsas-
sistent, omsorgsbiträde, boendestödjare, personlig assistent och vårdbiträde. Flera 
kommuner/regioner i landet har de senaste åren bytt titulatur och förtydligat kom-
petenskraven för de olika titlarna. Den samhällsutveckling som skett de senaste 
decennierna har påverkat synen på personer med funktionsnedsättning och perso-
nerna har idag en helt annan ställning som jämlika medborgare. Det har i sin tur 
inneburit en förändrad syn på de olika yrkesrollerna och därmed behov av föränd-
rade titlar. Verksamhetsfältet lämnar titlar som har ett tydligt vårdande-skötande 
perspektiv för att istället införa titlarna stödpedagog och stödassistent som föränd-
rar perspektivet på medborgaren och personalens roll. 

Målet med tydliga kompetenskrav kopplade till ny titulatur är att uppfylla nationella 
kompetenskrav som styrs genom SOFS 2014:2 för all personal inom funktionshin-
derområdet. Högre kompetensnivå bedöms också vara ett steg för att bland annat 
öka attraktiviteten inom verksamhetsområdet, säkerställa kvaliteten samt öka möj-
ligheten att rekrytera kompetent personal i framtiden. 

Beslutsunderlag 
SOFS 2014:2, Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt 
SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning 
- Vägledning för arbetsgivare, utgiven av Socialstyrelsen 
Göteborgsregionens kommunalförbund ”Titulatur och utbildningskrav för basperso-
nal inom funktionshinderområdet i Göteborgsregionens kommuner”   
Enkät yrkestitlar inom LSS 

Bedömning 
I många kommuner pågår arbetet med att se över titulatur och kompetensnivåer 
inom funktionshinderområdet. I Göteborgsregionen som var tidigt ute och som ba-
nat väg för flera andra regioner i Sverige skedde ett titulaturbyte till stödassistent 
och stödpedagog redan år 2012 och flera andra kommuner i landet har beslutat sig 
för att använda dessa titlar. Omsorgen om funktionsnedsatta i Borgholms kommun 
bör tillsammans med HR-avdelningen och fackliga organisationer se över möjlighe-
ten att förändra titulatur och tydliggöra kompetenskrav för att vara i linje med kom-
muner i övriga landet och på så vis också kunna möta framtida arbetskraftsbehov 
och synliggöra verksamhetsområdet funktionshinder. 

Konsekvensanalys 
Med tydliga kompetenskrav och ny titulatur kommer 

- Verksamhetens behov att styra vilken kompetens som rekryteras. Detta ger 
möjlighet för de brukare som har stora komplexa behov eller nya målgrupper 
med förändrade krav på insatsen, att få personal med högre kompetensnivå.  

- Professionaliseringen av yrkesområdet ökar och större möjlighet för perso-
nal inom funktionshinderområdet till karriärvägar, till personlig utveckling och 
individuell löneutveckling.  

- Tydligare yrkesidentitet bidrar till yrkesstolthet och därmed en ökad attrak-
tion för yrket.  

- Ökade möjligheter att påverka utbildningsanordnare om innehåll i utbild-
ningar.  

- Ökade möjlighet att påverka Arbetsförmedlingen regionalt genom att sam-
lad titulatur ger tydlig bild av arbetskraftsbehovet.  

- Personal- och lönestatistik kommer att bli mer korrekt och nationella jämfö-
relser underlättas.  

- Ökad påverkansmöjlighet på nationella aktörer och övriga kommuner då ti-
telfrågan samordnas och förtydligas. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 44 Dnr 2021/34 731 SN 
 
Statsbidrag för habiliteringsersättning 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
Att rekvirera samtliga tilldelade medel från Socialstyrelsen. Medlen ska dels täc-

ka den permanenta höjning som gjordes 2018 och dels betalas ut till delta-
garna som engångsbelopp vid två tillfällen under 2021. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen att även under 2021 fördela medel till kommu-
nerna för att stimulera införande, eller höjning av habiliteringsersättning till de som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibe-
hålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget 2018 
samt 2019.  

Socialnämnden har tidigare år fattat beslut om att rekvirera medel för att höja habi-
literingsersättningen till en nivå som kan bibehållas även om statsbidragen upphör. 
Detta mot bakgrund att Borgholms kommun redan hade en i förhållande till länet 
hög dagersättning samt för ovissheten i hur länge statsbidrag kommer att utges. År 
2020 beslutades om att rekvirera samtliga tilldelade medel för att, utöver finansie-
ring av den tidigare höjningen, kunna betala ut ett större belopp till deltagarna vid 
två tillfällen under året. Ett inför midsommar och ett inför jul. Denna extra ersättning 
baserades på närvaro under perioden 1 januari- 31 maj samt 1 juni- 30 november. 
Inget avdrag gjordes för frånvaro relaterat till Covid-19. 

Borgholms kommun är för år 2021 tilldelade 429 582 kr. Rekvirerade medel ska 
användas innan den 31 december 2021 och återrapportering till Socialstyrelsen om 
hur medlens används ska ske under våren 2022.  

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 till kommuner för 
habiliteringsersättning. Socialstyrelsen Dnr 9.2-546/2020 

Bedömning 
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja 
delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, me-
ningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att ut-
veckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det 
är frivilligt för kommuner att betala ut habiliteringsersättning men är ett vik-
tigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande.  

Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa 
eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av 
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att ersätta deltagare och betalar idag ut habiliteringsersättning med en nivå 
om 60kr/ heldag och 35 kr/ halvdag.  

Fjolårets rekvirerade medel uppgick, efter omfördelning av ej rekvirerade medel 
från andra kommuner, till 557 483 kr. Med hjälp av dessa kunde en extra utbetal-
ning om 36 kr extra per heldag göras vid den första utbetalningen och 118 kr extra 
per heldag vid den andra utbetalningen. 

Konsekvensanalys 
En tillfälligt kraftigt förhöjd månadsersättning kan komma att medföra att individen 
skaffar sig en levnadsstandard som sedan inte kan upprätthållas och en stor besvi-
kelse när ersättningsnivåerna därefter återgår till de normala. Genom att betala ut 
engångsbelopp vid två tillfällen under året, istället för månatligt, så minskar dock 
risken för att orsaka för stor omställning för målgruppen. Habiliteringsersättningen 
är skattebefriad och inkomster från denna påverkar inte övriga ersättningar eller bi-
drag så som exempelvis bostadsersättning. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO/OFN 
Socialt ansvarig samordnare 
Socialnämnden 
______________
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§ 45 Dnr 2021/35 750 SN 
 
Statsbidrag; Subventioner av familjehemsplaceringar 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
Att rekvirera tilldelade medel från Socialstyrelsen för subventioner av familje-

hemsplaceringar. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en satsning under 
åren 2021-2023 med syfte att främja säkerställandet av att barn och unga i behov 
av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 

Borgholms kommun är för år 2021 tilldelade 1 096 126 kr. Rekvirerade medel kan 
användas retroaktivt from 1 januari 2021 och ska användas innan den 31 decem-
ber 2021. Återrapportering till Socialstyrelsen om hur medlens används ska ske 
senast den 15 februari 2022.  

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2021 för subventioner 
av familjehemsplaceringar. Socialstyrelsen Dnr 9.2-7688/2021 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO/OFN 
Socialt ansvarig samordnare 
Socialnämnden 
______________
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