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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-11 70   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Maria Svanborg, tf socialchef ger följande information; 

- Verksamheterna hade det lite svår i början med tillsättning av semestervikarie. 
Det har varit duktig personal över lag. 

- Antalet visstidare ökade från 25 st förra året till 70 st i år. 
- Väntetiden till gruppbostäderna är nu 2½ år. Problemet är att det finns inget le-

digt. Avtalet på Cikorian löper ut i december, så förhoppningen att kunna flytta 
innan 2021-12-31. 

- Det är en del sjukskrivningar bland socialsekreterare. Vi avvaktar att tillsätta 
tills vidare. 

- Projekt med aktivitetssamordnare påbörjas 30 augusti, med syfte att öka in-
tresse för olika aktiviteter inom särskilt boende 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-11 71   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Maria Svanborg, tf socialchef ger följande information; 

- Det har varit lugnt under hela sommaren, inga fall av Covid hos varken om-
sorgstagare eller personal. 

- Länsstyrelsen informerar om en ökad smitta i andra kommuner som härleds till 
Borgholms kommun. Statistiken är missvisande då turisterna provtagits i sin 
hemkommun.  

- Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete i den utsträckning som är 
möjligt. SFLG har tydliggjort vad som gäller för socialförvaltningen och det gäl-
ler till och med 210930 i första hand. 

- En avvikelse har inkommit gällande bristande handläggning då handläggaren 
blev störd vid hemmavarande barn vid flera tillfällen under samtalet. Sekretes-
sen ifrågasattes. 

- Kommunen planerar ta fram ny information ut till medborgarna. 
- Att bjuda in den nya HR-chefen till socialnämndens möte i september. 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-11 72   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 72 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning juni - juli 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna den preliminära budgetuppföljningen för juni – juli 2021. 

Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetuppföljningen för juni – juli 2021 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för juni – juli 2021. 
 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 
juni och juli månad 2121. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-11 73   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 73 Dnr 2021/57 701 SN 
 
Statsbidrag till kommuner för att öka specialistundersköterskekompe-
tens 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen rekvirera 2021 års fördelade medel för att öka specia-

listundersköterskekompetens.    

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 61 111 kr i syfte att med-
finansiera lönekostnader för undersköterskor som vidareutbildar sig till specia-
listundersköterskor. Socialförvaltningen har idag två anställda undersköterskor som 
idag bedriver studier i kombination med arbete och statsbidraget skulle innebära att 
delar av kostnaden täcks av tilldelade medel. Rekvirering av medel kan också in-
nebära att fler undersköterskor kan ges möjlighet till att studera på specialistnivå. 
Rekvirerade medel kan användas till och med den 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar dnr 9.2-19417/2021 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare 
______________

6



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-11 74   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 74 Dnr 2021/59 701 SN 
 
Framtida förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar 
län 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår  
att  hänskjuta ärendet till socialnämnden  

att  bjuda in rehabchef, Agneta Höglund Petersson till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
2019 redogjorde ledningsgruppen för hjälpmedelsnämnden att det fanns många 
lokala tillägg till förskrivningsanvisningarna som gör att kommunerna skiljer sig åt 
gällande de anvisningar som tillämpas vid förskrivning. För att skapa samsyn och 
få en mer likvärdig tillämpning av förskrivningsanvisningarna mellan kommunerna 
så har nu ledningsgruppen tagit fram ett förslag på nya anvisningar. Syftet med 
dessa anvisningar är även att det ska skapas tydligare riktlinjer för förskrivarna. 

Beslutsunderlag 
Framtida förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län 

Beslut skickas till 
Enhetschef för rehab 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-11 75   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 75 Dnr 2021/64 701 SN 
 
Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att öka sjuksköterske-
bemanningen på särskilda boenden. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen ansöka om medel för att utöka bemanningen av sjukskö-

terskor på särskilda boenden. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 september 2021 öppnar Socialstyrelsen möjligheten att för kommuner ansö-
ka om fördelade medel i syfte att möjliggöra en ökning av antalet sjuksköterskor på 
särskilda boenden. Preciserade anvisningar publiceras i samband med att utlys-
ningen öppnas. 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut S2021/04603 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-11 76   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 76 Dnr 2021/65 701 SN 
 
Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att minska andelen ti-
manställda inom vård och och omsorg om äldre 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen ansöka om medel för att minska andelen timanställning-

ar inom vård och omsorg om äldre. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 september 2021 öppnar Socialstyrelsen möjligheten att för kommuner ansö-
ka om fördelade medel i syfte att möjliggöra en minskning av andelen timanställda i 
vård och omsorgsverksamheter för äldre. Preciserade anvisningar publiceras i 
samband med att utlysningen öppnas.  

I dag är ca 25 % av bemanningen timanställda, vilket överskrider de 17 % som 
denna satsning fastställt som en god nivå. För att vi ska få ta del av statsbidraget 
ska antalet timanställda i förhållande till totalt antal anställda minska med minst fem 
procentenheter. 

Beviljade medel får användas under år 2022 och 2023. 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut S2021/04601 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare 
______________
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