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Dokument skickas under måndagen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

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

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

- Vaccination av dos 3 ska påbörjas. Kommunen följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

- Behandlingsbadet kommer att öppnas för aktiviteter. Det hyrs i första hand av 
Regionen.  

- Ekbacka har ett bårhus i källaren. Kontakt har tagits med SKR:s jurister för att 
klargöra vem som ansvarar för bårhuset.  

- Regionrevisorerna har gett PwC uppdraget att granska samverkan mellan regi-
on Kalmar län och kommunerna i länet kring psykisk ohälsa bland äldre.  

- Systembolaget har börjat med servicen att få varor hemkört mot en viss avgift. 
Detta gör att inköp av varor från Systembolaget inte kommer ingå i kommunens 
insats för inköp. 

- Förvaltningen utreder tre Lex Sarah och en Lex Maria.  
- Enkäten gällande effekten av Corona 65 år och äldre gås igenom.  

 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 84 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning september 2021 

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

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

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för september 2021. 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 
juni och juli månad 2021. 

______________
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§ 85 Dnr 2021/47 706 SN 
 
Taxor för vård och omsorg 2022, hemtjänsttimme 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  hemtjänsttimmen som brukare betalar för i Borgholms kommun är 460 kr/h 

för 2022 

att  kostnaden för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun be-
talar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun är 519 kr/h för 2022.  

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid. 

Beslutsunderlag 
Hemtjänsttimme per område 
Hemtjänsttimmen fördelas mellan sex områden och enligt de belopp som beskrivs 
för extern och intern ersättning.  
Det finns sju olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt 
menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hem-
tjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för 2022. 
Hemtjänsttimme per område (kr/h) 
   Intern Extern 
Böda   424 508 
Löttorp/Källa/Persnäs 380 464 
Köpingsvik/Föra  410 494 
Långlöt/Rälla  446 530 
Borgholm Centrum Söder 340 425 
Borgholm Centrum Norr 342 426 
Hemtjänsttimme som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun, 460 kr/h 
Kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun betalar då 
brukare erhåller hemtjänst i annan kommun, 519 kr/h 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 86 Dnr 2021/26 792 SN 
 
Verksamhetsplan med budget 2022 med plan för åren 2023-2025. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna socialnämndens verksamhetsplan med budget 2022 och plan för 

åren 2023-2025.    

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 beslutades av kom-mun-
fullmäktige i juni. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en 
verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verk-  
samhetsinvesteringar och intern kontroll.  

Av verksamhetsplanen framgår  
- budgetramen 336 214 tkr som fördelats ut per socialförvaltningens verksamheter,  
  internbudget.  
- nämndens mål, nyckeltal och målvärden. 
- Systematisk kvalitetssäkring. 
- Intern styrning och kontroll.  

Beslutsunderlag 
                                 Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023-2025.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 87 Dnr 2021/62 701 SN 
 
Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna redovisningen av statsbidrag och stimulansmedel och lämna över 

informationen till socialnämnden.     

Ärendebeskrivning 
Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV och Johanna Karlsson, verksam-
hetschef IFO och OFN redovisar användningen av statsbidrag och stimulansmedel 
för 2021.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 2021 ÄO och OFN 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 88 Dnr 2021/78 701 SN 
 
Förslag Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms 
kommun 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  uppdra till verksamhetschef för ÄO och HSV att yttra sig över förslaget ” Kul-

tur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, Borgholms kommun. Yttrande ska 
redovisas till socialnämnden 211027.   

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag av kommunfullmäkti-
ge att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms 
kommun 2022-2024.  
Syftet med programmet är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och 
fritidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en bered-
skap för framtiden och stimulera till utveckling. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, Borgholms kommun.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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