
Sammanträdesprotokoll 
 
 

SOCIALNÄMNDEN 

 Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

Paragrafer 
44-57 

 

Plats och tid 
 
 

Havsörnen och via Teams13:00-16:00 
 Beslutande ledamöter 
 

Lars Ljung (S) 
Marie Johansson (S) 
Leif Sjöberg (S) 
Eddie Forsman (M) 
Jörgen Jannerstrand (M) 
Zissios Reizopoulos (FÖL) 
Liselott Hovdegård (SD) 
Lasse Wellin (C) ersättare för Ulrika Lindh (C)  

 Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare 
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef 
Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV 
Johanna Karlsson, verksamhetschef IFO och OFN 
Therese Ekman, enhetschef IFO 
Veronica Grandin, ekonom  

 Justerare Eddie Forsman  

 Justeringens plats och tid  Socialkontoret i Borgholm 2021-06-04 kl 14:00 
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Therese Åhlander 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Lars Ljung 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Eddie Forsman 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-07 Datum då anslaget tas ned 2021-06-30 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret i Borgholm 
 

 
 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 44 Gäst; Therese Ekman, enhetschef IFO   3 

§ 45 Information; KS beslut, upphandling av särskilt boende 2020/5 730  4 

§ 46 Information; Ansvarsfrihet för socialnämnden 2020 2021/13 792  5 

§ 47 Information från socialchef 2021 2021/16 700  6 

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

§ 49 Tertialbokslut 1 2021 2021/13 792  8 

§ 50 Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för 
åren 2023-2025. 

2021/26 792  9 

§ 51 Taxor för vård och omsorg 2022 2021/47 706  10 - 11 

§ 52 Socialförvaltningens arbete med den psykosociala arbetsmiljön 2021/20 700  12 

§ 53 Lokaler till Träffpunktsverksamheten i Borgholm 2021/44 730  13 

§ 54 Motion  Carl Malgerud M  Inför omsorgsläkare i kommunen i 
samverkan med regionen_ 

2021/32 704  14 

§ 55 Revidering Riktlinjer handläggning LSS 2021/46 731  15 

§ 56 Avisering om tillsyn gruppboende Västra Järnvägsgatan i 
Borgholm 

2021/40 731  16 

§ 57 Avisering om tillsyn Näktergalen 2021/12 731  17 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-26 44   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 44  
 
Gäst; Therese Ekman, enhetschef IFO 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Therese Ekman, enhetschef IFO (individ- och familjeomsorg) informerar social-
nämnden om verksamheten.  

______________
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§ 45 Dnr 2020/5 730 SN 
 
Information; KS beslut, upphandling av särskilt boende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Inkom från kommunstyrelsen beslut, § 61, 210511, gällande fastställande av för-
frågningsunderlag gällande särskilt boende på Ekbacka 80 platser. 

Borgholms kommun har ingått ett avtal med BJC Gläntan AB avseende uppförande 
och förhyrning av demens /vård- och omsorgsboende i Borgholm. Denna upphand-
ling avser entreprenadprojektet för uppförande av boendet. Entreprenaden upp-
handlas av Borgholms kommun.  

Efter att upphandlingen genomförts och Borgholms kommun (som upphandlande 
myndighet) har ingått ett entreprenadavtal med den vinnande anbudsgivaren 
kommer kommunen att överlåta entreprenadavtalet till BJC Gläntan AB inför pro-
jektets genomförande.  

BJC Gläntan AB (organisationsnummer 556958-6554) är ett fastighetsförvaltnings-
bolag som drivs av ambitionen att som välfärdsutvecklare och i samverkan med 
kommuner bidra till att man med bred kunskap utvecklar, bygger och långsiktigt 
förvaltar samhällsfastigheter för framtiden och med samhällets behov i fokus. 

Projektet innefattar att som totalentreprenör projektera och uppföra ett nytt de-
mens- /vård- och omsorgsboende som ska innehålla lokaler för boende, samt till-
hörande utrymmen, för 80 stycken omsorgstagare. 

Objektets ungefärliga storlek, bruttoarea (BTA), ska vara cirka 6400 m2 BTA (ny-
byggnad), se ritning för planritning.   

I projektet ingår även att projektera och uppföra en teknikbyggnad för sopsugs-  
anläggning, vars storlek ska vara cirka 80 m2 BTA (nybyggnad). 

Beslutsunderlag 
KS 210511, § 61 Dnr 2021/105-052  KS.  
______________
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§ 46 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Information; Ansvarsfrihet för socialnämnden 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2020 att 
ansvarsfrihet för socialnämnden beviljas.  

Kommunfullmäktige beslutar 210419, § 36, att bevilja ansvarsfrihet för socialnämn-
den 2020. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2020. 
______________
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§ 47 Dnr 2021/16 700 SN 
 
Information från socialchef 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Lars Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information; 

- Sofia Färm är rekryterad som enhetschef för myndighetsenheten. 
- Rekrytering av sommarvikarier pågår, det saknas 12 vikarier inom äldreomsor-

gen och 5 inom omsorgen. Det kommer en annons i Ölandsbladet till helgen då 
tidningen delas ut till alla hushåll.  

- Vi har fått in 20 ansökningar från visstidare. 
- Projektet Sunt arbetsliv är nu i slutfasen, arbete ska göras med sk friskfaktorer.  
- Det finns ett förslag till beslut att öka friskvårdsbidraget till anställda till 1600 kr 

per år. 
- Riktlinje för rökning och tobak är under revidering av HR-avdelningen. 
- 17 medarbetare läser till undersköterska på halvfart, ytterligare 27 medarbetare 

påbörjar utbildningen till hösten på helfart med 100% lön och 20% tjänstgöring.  

 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

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

- Förvaltningen ger nu dos 2 av Astrazeneca till den personal som vill ha, det går 
också bra att välja Pfizer.  

- Semestervikarier kan boka vaccination genom 1177. 
- Det finns ingen känd smitta i våra verksamheter.  
- Över 62 % av kommuninvånarna i Borgholm har fått första dosen av vaccin. 

 

______________
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§ 49 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Tertialbokslut 1 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna tertialbokslutet 1 för 2021 som visar ett resultat på 7,4 mkr och en 

årsprognos på 3,8 mkr. 

Ärendebeskrivning 
Tertialbokslut 1 för 2021 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och 
förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +7,4 mkr 
(prognos +3,8 mkr). 
Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är att intäkter för heltid som 
norm och borttag av delade turer består av 2,6 mkr för perioden medan kostnader 
beräknas belasta resultatet längre fram under året. 

Externa placeringar visar en positiv avvikelse om +1,4 mkr för perioden. 

Särskilt boende har en god personalplanering och en bemanningsnyckel som lig-
ger något under budgeterad nivå vilket bidrar positivt till resultatet. Bemannings-
nycklen ligger under budgeterad nivå på grund utav periodvis tomma platser på 
korttiden. 

Förvaltningen har för perioden även erhållit 1,2 mkr i bidrag gällande sjuklönekost-
nader samt ersättning för utförd vaccinering mot Covid-19 på 0,3 mkr.Det som re-
ducerar avvikelsen är bland annat att förvaltningen för perioden har 1,1 mkr i extra 
kostnader kopplade till covid-19. 

Sjukfrånvaroanalys 
Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet 
till folkhälsomyndighetens restriktioner. Trots att flera medarbetare varit sjuka un-
der många år återfinns de i statistiken även om kostnaderna är mindre. Utfallet på-
verkas även av storleken på arbetsgruppen, om en medarbetare är frånvarande i 
en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Orsakerna till långtidsfrånvaron är of-
tast inte arbetsrelaterad och därmed svår att påverka. Orsaker till korttidsfrånvaro 
är framför allt förkylningssymtom och avvaktan på svar efter Covidprov. Alla med-
arbetare har blivit erbjudna vaccinering mot Covid vilket kan påverka korttidsfrån-
varon positivt. 

Beslutsunderlag 
Tertialbokslut 1 för 2021
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§ 50 Dnr 2021/26 792 SN 
 
Information; Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med 
plan för åren 2023-2025. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef går igenom budgetberedningens förslag till 
budgetförutsättningar för år 2022 med plan för åren 2023-2025.  

______________
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§ 51 Dnr 2021/47 706 SN 
 
Taxor för vård och omsorg 2022 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta redovisat förslag på taxor för 2022.  

Ärendebeskrivning 
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och Veronica Grandin, ekonom föreslår föl-
jande justeringar av avgifterna inför år 2022: 

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibe-
lopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen. 

Att måltider i samband med korttidsvistels LSS och Bostad med särskild service 
följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsument-
verkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelande-
blad från Socialstyrelsen. 

Att avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som 
tas i socialnämnden inför 2022. 

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som 
kostnaden för en hemtjänsttimme. 

Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan 
för Sydöstrasjukvårdsregionen 2022. 

Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs till från 129 kr till 130 kr per dag (3900 
kr per månad). 

Att kostnaden för matportion på dagligverksamhet SoL höjs från 54 kr till 55 kr per 
portion.  

Att kostnaden för sänglinne i särskilt boende SoL höjs från 260 kr till 265 kr per 
månad.  

Beslutsunderlag 
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. 
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Beräkning från Veronica Grandin, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens 
kostnader för mat i särskilt boende, matportion daglig verksamhet och sänglinne i 
särskilt boende. 

Konsekvensanalys 
- De föreslagna justeringarna gällande kostnad för mat och sänglinne påverkar en-
dast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala. 

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genom-
föras.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 52 Dnr 2021/20 700 SN 
 
Socialförvaltningens arbete med den psykosociala arbetsmiljön 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  hänskjuta ärendet till socialnämndens sammanträde 210623.  

______________
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§ 53 Dnr 2021/44 730 SN 
 
Lokaler till Träffpunktsverksamheten i Borgholm 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  uppdra till förvaltningen att återkomma till socialnämnden med förslag på  

lokal för träffpunkten då Strömgården avvecklas.    

Ärendebeskrivning 
I samband med att det nya äldreboendet blir inflyttningsklart kommer Strömgår-
dens äldreboende stängas. I Strömgårdens lokaler finnas i dag Borgholms träff-
punktsverksamhet Solrosen.  Beroende på vad kommunen beslutar om byggnaden 
måste lokaler till träffpunktsverksamheten iordningställas. 

Beslutsunderlag 
För alla människor är det viktigt att få känna att man är en del av ett sammanhang 
och har en meningsfull vardag. Träffpunkten är en mötesplats som erbjuder stimu-
lans och social gemenskap genom olika aktiviteter. På träffpunkten kan seniorer fin-
na vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få stöd i vardagen. 
Träffpunkten erbjuder trevlig samvaro med aktiviteter för olika intressen: bingo, 
hantverksdagar, gruppgymnastik, spel, frågestunder, musikunderhållning samt olika 
temadagar. 
Träffpunkten erbjuder även lunch till de seniorer som vill umgås och äta en god mål-
tid tillsammans med andra pensionärer i lugn och trivsam miljö. 

Bedömning 
En lokal där träffpunktsverksamheten skall kunna bedrivas måndag – fredag öns-
kas iordningställas. Lokalen måste vara anpassad så verksamheten kan erbjuda 
lunchservering, bakning samt övriga aktiviteter. 

Konsekvensanalys 
Ofrivillig ensamhet påverkar människor negativt både fysiskt och psykiskt. 
Kommunens träffpunktsverksamhet motverkar både ensamhet och social iso-
lering. Hemtjänstens verksamhet påverkas även negativt då social aktivering, 
lunchservering och tillsynsbesök i större utstäckning får utföras av hemtjäns-
tens personal. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för ÄO och HSV 
______________
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§ 54 Dnr 2021/32 704 SN 
 
Motion; Carl Malgerud (M) Inför omsorgsläkare i kommunen i samver-
kan med regionen_ 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att bereda mo-

tionen.    

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till socialnämnden för beredning 

Ärendebeskrivning:  
Carl Malgerud (M) föreslår i motion inkommen 2021-03-12: att förvaltningen får i 
uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i Borgholmsmodellen 
där en läkare enbart jobbar med kommunens omsorgstagare. 

Beslutsunderlag 
Motion (Carl Malgerud M) ”Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regi-
onen” 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för ÄO och HSV 
______________
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§ 55 Dnr 2021/46 731 SN 
 
Revidering av riktlinjer för handläggning inom LSS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna revidering av riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS in-

om omsorgen om funktionsnedsatta.   

Ärendebeskrivning 
Johanna Karlsson, verksamhetschef IFO och OFN informerar om ändringar som 
gjorts i samband med revidering av riktlinjen för handläggning av insatser enligt 
LSS inom omsorgen om funktionsnedsatta.  

Beslutsunderlag 
Reviderade riktlinjer för handläggning inom LSS.  

Beslut skickas till 
verksamhetschef IFO och OFN 
______________
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§ 56 Dnr 2021/40 731 SN 
 
Avisering om tillsyn gruppboende Västra Järnvägsgatan i Borgholm 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland har kallat till tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor gäl-
lande gruppboende Västra Järnvägsgatan. Tillsynen kommer att ske 2021-05-18 
via Teams.  

______________
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§ 57 Dnr 2021/12 731 SN 
 
Avisering om tillsyn Näktergalen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland har kallat till tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor  
gällande Näktergalens korttidsboende. Tillsynen utfördes 2021-03-10 via Teams. 

______________
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