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och ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 57 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; 

- Socialförvaltningen öppnar upp sina verksamheter lite mer utifrån Folkhälso-

myndighetens rekommendationer.  

- Socialförvaltningens semestervikarier uppmanas att vaccinera sig.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 58 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; 

- IVO har meddelat beslut i ett personalärende.  

- Anmälan inlämnad till IVO från god man gällande en brukar på en gruppbostad.  

- Det saknas idag ca 10 semestervikarier till förvaltningens verksamheter. 

- Skötsel av hemtjänstens bilar på norra Öland ska skötas av AME. 

- Två deltidsbrandmän ska arbeta med fastighetsskötsel på Åkerbohemmet.  

- Utemiljöerna ses över på Ekbacka, rabatter, cykelställ, gångplattor mm.  

- Inkommit beslut från hjälpmedelsnämndens sammanträde 2021-05-25 § 9: 

Förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län. 

- Anna Hasselbom Trofast kommer återgå till tjänsten som socialchef i januari 

2022.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 59 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning maj 2021 

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

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

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för maj 2021. 

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

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 diskuteras. Detaljbudget ska tas fram under hösten.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr 2020/89 704 SN 
 
Svar på motion; Per Lublin ÖP  Uppdra socialnämnden överväga och 
ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  avslå motionen.   

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 trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Förvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag då avvikelser gällande bristande 
funktion av larmen är få.  

Inom förvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med Everon 
och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna inom 
vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt slitage 
av utrustningen.  

Konsekvensanalys 
Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funk-
tionsbeskrivning utifrån verksamhetens behov.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr 2020/100 704 SN 
 
Svar på motion; inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig isolering hos 
äldre. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  återföra motionen till kommunfullmäktige då det finns ett tidigare uppdrag till 

kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS.  

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. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Jo-
hansson (FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 166/2019, i samband med behandlingen 
av slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg” att uppdra till 
Kommunstyrelsen att tillsätta ” en tjänst som äldrekonsulent med bland annat 
dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kom-
munala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; pla-
nera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social ge-
menskap genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; 
omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet.”   
Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en 
tjänst som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i 
enlighet med motionens intention.  
För att driva frågan framåt bör kommunstyrelsens arbetsutskott inleda en dia-
log med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens innehåll och roll i den 
kommunala organisationen.  
Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänsten arbetsområde i stort kom-
mer att sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 63 Dnr 2021/32 704 SN 
 
Svar på motion från Carl Malgerud( M); Inför omsorgsläkare i kommu-
nen i samverkan med regionen 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  avslå motionen.  

Eddie Forsman (M) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12 att förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i Borgholmsmodellen där en läka-
re enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälscentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 
Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  
Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 
Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt orotoped om svårare behov uppstår. 

Bedömning 
En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård-och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 64 Dnr 2017/109 700 SN 
 
Återrapportering av Sveriges bästa äldreomsorg. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  lämna över informationen till socialnämnden samt 

att fortsätta arbeta med de uppdrag som under pandemiåret blivit försenade.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 augusti 2019 att utifrån beredningen, Sveri-
ges bästa äldreomsorg, ge socialnämnden 17 uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Utdrag av att-satser från beslut av KF, 2019-08-19, § 166: 
4. att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av nya 
särskilda boendeplatser.  
Socialnämnden har lämnat kravlista och analys på antal boendeplatser som 
behövs. (Dnr: 2020-5). 
5. att kommunen inte använder sig av termen brukare. Förslaget är att det ersätts 
med omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare 
Termen är ändrad och förvaltningen använder inom äldreomsorgens verk-
samheter av termen omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare. 
10. att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut 
till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu. Informa-
tion efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig 
Seniorinformationen för 65 år och äldre är framtagen och utskickad under maj 
månad 2021. 
11. att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i norra 
kommundelen, två gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett 
socialt sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla våra äldre friska och att 
de kan fortsätta bo kvar hemma 
Uppdraget är inte genomfört och är avslutat på grund av att den tänkta pro-
jektledaren avslutat sin tjänst. 
13. att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns två rät-
ter att välja mellan samt utökat salladsbord.  
Vegetarisk rätt finns dagligen som ett alternativ och Träffpunkterna ska utöka 
sin salladsbuffé och utvärdera efter ett år.(Dnr.2019/122) På grund av pande-
min har träffpunkterna varit stängda. Salladsbuffé kommer att köpas in i sam-
band med att verksamheten öppnar igen. 
14. att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och träff-
punkterna.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

En måltidspolicy är framtagen med stöd från äldregruppen (Dnr: 2019/138). 
  
15. att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna 
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge 
medarbetarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. (Dnr: 
2020/22) På grund av pandemin har utbildningen inte kunnat genomföras. 
Första tillfället planeras under oktober månad där 10 medarbetare är erbjudna. 
17. att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunktsverk-
samhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat tillsammans 
På grund av pandemin har detta inte varit möjligt. 
18. att i samarbete med utbildningsnämnden utarbeta övergripande ramar för ett ak-
tivitetsprojekt 
På grund av pandemin har detta inte varit möjligt. 
20 att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med äldrevec-
kan. 
Äldreveckan har på grund av pandemin varit inställd under 2020 samt 2021.  
22. att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
bland personal. 
Enligt rutin upprättas kompetensutvecklingsplaner på individuell, verksamhet 
samt förvaltningsnivå. Individuella planer upprättas i samband med medarbe-
tarsamtalen och dessa sammanställs inom verksamheten och skickas till 
verksamhetschef. 
23. att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” upprätta 
åtgärder/handlingsplaner. 
Handlingsplan samt åtgärdsplan är framtagen och återfinns i Äldreomsorgs-
planen 2021-2024 
24. att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på bemö-
tande, attityder och eget ansvar 
Handlingsplan samt åtgärdsplan är framtagen och återfinns i Äldreomsorgs-
planen 2021-2024.  
27. att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 
2021. 
Uppdraget är överlämnat till HR- enheten 
28. att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för välfärds-
teknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag.  
På grund av pandemin har detta inte varit möjligt.  
29. att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet.  
Visningsrummet var färdigt inför äldreveckan 2020 men på grund av pandemin 
var äldreveckan inställd under 2020 samt 2021.   
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30. att i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa en 
årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för att sprida 
kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp teknik och hjälpme-
del för äldre med stöd av eleverna. 
Äldreveckan har på grund av pandemin varit inställd under 2020 samt 2021.  
31. att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om väl-
färdsteknik i äldreomsorgen innebär för Borgholms kommun till kommunstyrelsen. 
Pågår av förvaltningens systemförvaltare. 

Bedömning 
Coronapandemin drabbade världen och även Borgholms kommun hårt. Stora delar 
av utvecklingsarbetet har sått stå tillbaka. Uppdragen socialnämnden fått från 
kommunfullmäktige är dock i stora drag klara och åtgärder pågår. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 65 Dnr 2021/49 701 SN 
 
Statsbidrag att rekvirera för 2021 för arbete mot våld i nära relationer 
m.m 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att rekvirera tilldelade medel för år 2021 i syfte att kvalitetsutveckla arbetet mot 

våld i nära relationer mm 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 2020-2022 fördela 
medel för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt 
våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt att stödja arbete med vuxna och barn i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 136 606 kr för ändamå-
let. 

Beslutsunderlag 
Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2021 för arbete mot våld i nära 
relationer mm, Socialstyrelsen Dnr 9.2-705/2021 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Verksamhetschef 
Socialt ansvarig samordnare 
______________
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§ 66 Dnr 2021/2 701 SN 
 
Information; Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud 

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

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun, socialförvaltningen ansökte hos Länsstyrelsen 2021-01-19 
om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.  

Länsstyrelsen har beviljat Borgholms kommun statsbidrag för inrättande av 0,5 hel-
tidstjänst som personligt ombud med 404 530 kronor per heltidsanställt ombud, to-
talt 202 265 kronor enligt ansökan. 

Redogörelse för verksamheten med personligt ombud i kommunen under 2020 
saknas då det är en ny verksamhet 2021. Kommunen har ansökt om medel för 
2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Enhetschef myndighetsenheten. 
______________
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§ 67 Dnr 2021/50 701 SN 
 
Uppföljning av avfallsplan - rapport 2020 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  notera rapporten och lägga rapporten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Den avfallsplan som gäller i Borgholms kommun för åren 2019-2022 syftar till att 
skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen, och positiva 
effekter för människa och miljö.   
Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och 
Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.  
Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen 
av mål och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas 
och redovisar sina resultat till bolaget, som sammanställer resultaten i en lägesrap-
port. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder och ansvariga 
för olika aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan. 
Bifogat till ärendet finns rapporten som avser 2020 (Rapport 2020 – Uppföljning av 
mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan). 
 

Beslut skickas till 
Catherine Hevelius 

 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 68   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 68 Dnr 2021/1 700 SN 
 
Remiss Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  avstå från att yttra sig på inkommen remiss ”Gode män och förvaltare – en 

översyn (SOU 2021:36)”.  

Ärendebeskrivning 
Inkommit remiss från regeringskanslite, Justitiedepartementet gällande Gode män 
och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). 

Remissvar ska ha kommit in till Justitiedepartementet den 8 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 69   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 69 Dnr 2021/54 700 SN 
 
Efterfrågan av socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  uppdra till Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef att ge en återrapport gällan-

de kompetensförsörjning till hösten 2021.    

Ärendebeskrivning 
Eddy Forsman (M) efterfrågar socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan uti-
från framtida pensionsavgångar.  

Beslut skickas till 
Socialchef 
______________
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