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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 8. januar 2021

20/42207

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

dagsordenen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-01-2021

Godkendt.



Punkt 2: Godkendelse af kvalitetsstandard for transport
til COVID-19 vaccination

21/22

Sagsresumé

Alle borgere på plejecentrene i Sønderborg Kommunen er pr. 2. januar 2021 blevet tilbudt
vaccination for COVID-19. De næste borgere, som tilbydes vacciner, forventes at være ca.
1150 hjemmeboende borgere fra 65 år, der modtager både personlig og praktisk hjælp.

 

Det er blevet kommunernes opgave at sørge for transport til borgere, der er udsatte fra 65 år
samt personer i øget risiko, som grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan
transportere sig selv til og fra vaccinationscentrene. Forvaltningen har udarbejdet et forslag
til en kvalitetsstandard for transport til vaccination for COVID-19.

 

Tilbud om transport til vaccination er i tråd med Byrådets vision, hvor der er fokus på at
skabe gode rammer for, at den enkelte borger kan have et godt liv.

 

Grundet den helt særlige situation, vurderes det, at Borgmesteren i henhold til Lov om
Kommunernes styrelse § 31, stk. 1 kan træffe en formandsbeslutning, da sagen ikke tåler
udsættelse, idet det er nødvendigt, at der kan træffes de nødvendige foranstaltninger hurtigst
muligt. Det vurderes desuden, at sagen ikke giver anledning til tvivl.

 

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget, at Byrådet godkender

kvalitetsstandarden for transport til COVID-19 vaccination.

Sagsfremstilling

KL, de centrale sundhedsmyndigheder og Danske Regioner har påbegyndt udrulningen af
tilbuddet om vaccine mod COVID-19. De næste borgere, som tilbydes vacciner er
hjemmeboende borgere over 65 år, der modtager både personlig og praktisk hjælp.

 

Forvaltningen er bedt om at indsende bruttolister til Statens Seruminstitut/Testcenter
Danmark senest den 4. januar 2021. Det fremgår af bruttolisterne, at ca. 1150 borgere i



Sønderborg Kommune er i målgruppen.

 

Borgerne i målgruppen vil modtage en invitation fra Seruminstituttet til at blive vaccineret.
Regionerne åbnede bookingen til vaccinationsindsatserne for denne målgruppe tirsdag den 5.
januar 2021.

 

Vaccinerne vil tilgå de ny-oprettede vaccinationscentre i første halvdel af januar 2021. I
Sønderborg er vaccinationscentret placeret på Ellegårdvej 16.

 

Forvaltningen har til opgave at afklare, hvilke borgere i målgruppen, der har interesse i at
blive vaccineret - og i forlængelse heraf afklare hvilke borgere, der har behov for transport til
vaccinationscentret. Borgernes frist for interessetilkendegivelse er den 7. januar 2021 om de
ønsker at blive vaccineret, og om de i den forbindelse vil have behov for hjælp til transporten
til og fra vaccinationscentret.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har på den baggrund vurderet, at kommunerne med hjemmel i
servicelovens § 117, stk. 1 kan tilbyde borgerne kørsel til 1. og 2. vaccine mod COVID-19.
Denne bestemmelse i serviceloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at yde støtte til
individuel befordring til de formål, som kommunalbestyrelsen godkender til borgere med
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer kommunerne til at tilbyde befordring
til vaccination for COVID-19. Sundheds- og Ældreministeriets notat af 18. december 2020 er
vedlagt som bilag. KL har den 30. december 2020 skrevet til kommunerne, at det ikke er alle
borgere i målgruppen, som vil have mulighed for enten at transportere sig selv eller fx blive
transporteret af et familiemedlem til vaccinationsstedet. KL meddeler herefter, at
kommunerne får til opgave at transportere immobile borgere til vaccinationsstedet. KL
anbefaler, at kommunerne tilbyder vederlagsfri transport.

 

Alle borgere, der kan transportere sig selv eller ved hjælp fra pårørende, booker som
almindelig borger tid på et vaccinationscenter til to vacciner.

 

Borgere, der har behov for liggende transport, håndteres af regionen.

 

Forvaltningen kortlægger med udgangen af uge 1 konkret, hvor mange af de 1150
hjemmeboende borgere fra 65 år, der modtager både personlig og praktisk hjælp, der har
behov for at få tilbudt transport til vaccinationscentret.



 

Forvaltningen har med baggrund i ovenstående udmeldinger fra ministeriet og KL udarbejdet
forslag til en kvalitetsstandard for indsatsen i lighed med øvrige indsatser, jf. serviceloven.
Forvaltningen har udarbejdet forslaget til kvalitetsstandarden i samarbejde med
Transportkontoret.

 

Kvalitetsstandarden er baseret på, at transporten af borgerne varetages på samme måde som
lægekørsel. Kvalitetsstandarden er udarbejdet så den kan omfatte hele fase 1 i
vaccinationsindsatsen. Det vil sige udsatte borgere fra 65 år samt personer i øget risiko, som
har sygdomme og tilstande, som øger risikoen for alvorligt forløb ved COVID-19 borgere.

 

Transportopgaven vil blive tildelt en vognmand på baggrund af tilbudsindhentning.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til transporten af borgere i målgruppen til vaccination
mod COVID-19 afholdes inden for politikområde 9 som en merudgift relateret til COVID-
19.

 

Forvaltningen har ikke på det nuværende oplysningsgrundlag mulighed for at beregne
udgiften da det, dels vil afhænge af, hvor mange der har behov for transport og dels af hvor
langt der bliver til det nærmeste vaccinationssted og tilbudsindhentningen. Det skal
bemærkes, at det fremgår af notatet fra Sundheds- og Ældreministeriet, at regeringen har
tilkendegivet, at ekstraordinære udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke skal fortrænge
øvrige udgifter til borgernær velfærd i kommunerne.

 

Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen har positive sundhedsmæssige konsekvenser for borgere, der
vil få tilbudt hurtig og let adgang til vaccination. Der er endvidere en generel positiv
sundhedsmæssig konsekvens forbundet med, at flest mulige borgere har mulighed for at blive
vaccineret mod COVID-19.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet
udgiften finansierers inden for Social- og Seniorudvalgets ramme på politikområde 09 Senior.
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Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Notat om befordring til vaccination

Kvalitetsstandard for transport til vaccination for COVID-19



Punkt 3: Orientering om midlertidig omlægning af
aktivitets- og samværstilbud grundet COVID-19

21/470

Sagsresumé

En gruppe på 14 borgere fra botilbuddene på handicapområdet er kognitivt ikke i stand til at
forstå og efterleve at holde afstand til andre. Risikoen for udbredelse af COVID–19 smitte er
særlig stor, når denne borgergruppe er i aktivitets- og samværstilbud og der møder borgere fra
andre botilbud.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet til denne mindre borgergruppe omlægges derfor midlertidigt
til borgernes eget hjem i botilbuddet for at mindske borgernes risiko for at blive smittet og for
at forebygge smitte med COVID-19.

 

Social- og Seniorudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at tage

orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På SAABU mødes borgere, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud, fra hele
kommunen. Risikoen for udbredelse af COVID-19 smitte er derfor ekstra høj. De fleste
borgere er i stand til at efterleve alle restriktioner og der er endnu ikke set større smitteudbrud
på SAABU.

 

Med det aktuelt høje smittetryk i Sønderborg Kommune har forvaltningen en bekymring for
spredning af smitte til flere botilbud, hvis en borger bringer smitte ind i SAABU.
Bekymringen omhandler risiko for spredning gennem den gruppe af borgere, som ikke er i
stand til at efterleve COVID-19 anbefalingerne om at holde afstand til andre.

 

SAABU Alssund og SAABU Østerlund har derfor foretaget en konkret og individuel
vurdering af, hvilke borgere der ikke er i stand til at overholde afstandskravene med henblik
på at omlægge aktivitets- og samværstilbuddet for denne gruppe til botilbuddet.

 



Seks borgere fra Bosager og otte borgere fra Flintholm vil fra den 11. januar 2021 få omlagt
deres aktivitets- og samværstilbud til botilbuddet med henblik på mindske borgerens risiko
for smitte samt forebygge at de smitter andre. Det vil være medarbejdere fra SAABU, der
leverer tilbuddet.

 

Aktivitets- og samværstilbuddet til denne borgergruppe vil foregå i botilbuddet indtil
smittetrykket i Sønderborg Kommune er reduceret så meget, at det vurderes forsvarligt at
borgerne kommer i SAABU igen. Endvidere vil der være løbende opfølgning på borgernes
trivsel i forbindelse med omlægningen.

 

Handicaprådet orienteres.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.
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Taget til efterretning.



Punkt 4: Generel orientering

20/42211

Sagsresumé

Status på COVID-19.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-01-2021

Taget til efterretning.



Punkt 5: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og
direktøren orienterer

20/42208



Punkt 6: Underskriftsside - 8. januar 2021

20/42212

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 08-01-2021
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