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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-11 63

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

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

Ärendebeskrivning
Maria Svanborg, tf, socialchef ger följande information:

- Under sommaren har det kommit in många avvikelser på hemtjänstens bilkörning. 
Enhetscheferna samtalar med berörd personal löpande. 

- Inom äldreomsorgen pågår rekrytering av tre enhetschefer, Anders Pommern och 
Rabhi Haidar har slutat och Christina Bengtsson har tillträtt som MAS. 
Viktoria Ateva ersätter Anders Pommern på hemtjänsten i norr och Eva Carlzon er-
sätter Rabhi Haidar på hemtjänsten söder i Borgholm.
Rekryteringen för Christna Bengtsson är idag inte klar. 

- Anna Hasselbom Trofast har i uppdraget att se över organisationen för IFO vidta-
lat två externa utförare. 

- Socialnämndens 1:e vice ordförande Ulrika Lindh informerar följande från hjälp-
medelsnämnden:
Ny leverantör av hjälpmedel blir från årsskiftet Zaps.  
Hjälpmedelnämndens fax tas bort från årskiftet.
De utökar med en enhetschef i Västervik.
En arbetsgrupp ska tillsättas för att bland annat arbeta med frågor som egenvård 
och avgifter. 
Hjälpmedelsnämndens ekonomiska överskott ska från och med 200101 delas ut till 
medlemskommunerna. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-11 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2019/13 792 SN

Beslut från kommunfullmäktige, tilläggsäskande

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 190819 att bevilja socialnämnden 5,1 mkr i tilläggs-
budget, baserat på förvaltningens prognostiserade underskott på helår efter bud-
getuppföljningen maj 2019, inom ramen för resultatet 2019.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå begäran om tilläggsbudget för oförutsedda 
kostander för försörjningsstöd och externa placeringar inom Individ- och familje-
omsorgen. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 190819, § 159. 

Skickas till
Socialnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 159

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159 Dnr 2019/135 043 KS

Begäran om tilläggsbudget 2019 för socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja socialnämnden 5,1 mkr i tilläggsbudget, baserat på förvaltningens pro-

gnostiserade underskott på helår efter budgetuppföljning maj 2019, inom ra-
men för resultatet 2019.

att avslå begäran om tilläggsbudget för oförutsedda kostnader för försörjnings-
stöd och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.

Vidare konstateras att kommunstyrelsen har uppmanat socialnämnden att fortsätta 
arbetet utifrån beslutad åtgärdsplan och besluta om ytterligare åtgärder för att få en 
budget i balans.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutar 2019-05-29 § 55
- att tilläggsäska 5,6 mkr som baseras på förvaltningens prognostiserade under-

skott på helår efter tertialbokslut 1.
- att tilläggsäska 1,4 mkr till följd av oförutsedda kostnader för försörjningsstöd 

och externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-05-29 § 55 med begäran om tilläggsbudget. 
Tjänsteskrivelse 2019-06-17 med förslag att avslå begäran.
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 109 med förslag att bevilja socialnämnden 5,1 mkr 
i tilläggsbudget för prognostiserat underskott samt att avslå tilläggsbudget för oför-
utsedda kostnader för försörjningsstöd och externa placeringar. 

Socialnämndens bedömning
Utifrån utfall och progonos som visas i tertialbokslut bör tilläggsäskande göras, det-
ta baseras även på beslut § 120 kommunstyrelsens arbetsutskott och beslut § 54 
kommunstyrelsen där det tydligt framgår att socialnämnden i god tid ska tillläggsäs-
ka om budgetavvikelsen kvarstår.

Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun antog i årsplan med budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket 
motsvarar 2 procent av skatter och bidrag. Tidigare beslut om tilläggsbudgeteringar 
ger ett budgeterat resultat för 2019 på 8,9 mkr. 

Om beslut tas om tilläggsbudget på 5,6 mkr plus 1,4 mkr, totalt 7,0 mkr är budgete-
rad resultatnivå 1,9 mkr vilket motsvarar ett resultat på 0,3 procent av skatter och 
bidrag. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 159

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden antog under 2018 en åtgärdsplan på 23 mkr för att få en budget i 
balans. Denna har inte fullt ut gett effekt. Det råder stor osäkerhet kring kommande 
kostnader och åtgärder inom individ- och familjeomsorgen. Alternativet till tilläggs-
budget är att omfördela budget från annan verksamhet.

Socialnämndens konsekvensanalys
Socialförvaltningen har under 2018 och 2019 arbetat aktivt med att anpassa verk-
samheterna efter befintlig ram. De effektiviseringar som genomförts baseras på be-
slutad åtgärdsplan från 2018. 

Den prognostiserade avvikelsen härleds till att förvaltningen inte kan möta de öka-
de kostnader som finns utan att riskera att de effektiviseringar som genomförts i 
verksamheterna fallerar. Risken är att det positiva resultat som verksamheterna 
byggt upp, både gällande ekonomi och kvalitet inte kan hållas om ytterligare åtgär-
der genomförs för att sänka kostnaderna. Sedan finns en stor ovisshet i det nya 
beslut som tagits gällande anhöriginvandring, en förväntad ökning ses inom antalet 
hushåll som kommer att behöva försörjningsstöd under 2019. Det som sker är trots 
att ett stort antal individer kommer ut i självförsörjning så ökar antalet individer som 
har behov av försörjningsstöd i samma eller till och med högre takt. 

Kostnaden för externa placeringar inom Individ- och familjeomsorgen är betydligt 
högre än budgetrad ram, i den prognostiserade avvikelsen har hänsyn tagits till de 
placeringar som är beslutade, vilket innebär att nya oförutsedda placeringar ökar 
den negativa avvikelsen. Baserat på utfall tidigare år och rådande trend i Sveriges 
kommuner där kostnaden för dessa poster ökar är det rimligt att anta att ytterligare 
placeringar tillkommer under året.

Ekonomiavdelningens konsekvensanalys
Förutsatt att resultatnivåerna minskar kommer investeringstakten behöva avta då 
kommunen inte kommer kunna finansiera investeringar med egna medel. 

Vid en eventuell omfördelning av budget minskar förutsättningarna för verksamhe-
terna att ställa om på återstående del av budgetåret som är kvar.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden

______________
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www.borgholm.se

Delårsbokslut 2019
Borgholms Kommun  1

Borgholms kommun
Delårsbokslut 2019

SN: 2019-09-25
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Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Delårsbokslut 2019
Borgholms Kommun  3

1 Kommunens verksamheter

1.1 Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk 
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och 
skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg 
med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens 
huvuduppdrag.

Budgetram 2019 310 762 tkr

Ordförande Magnus Ståhl (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,0 mkr efter perioden. I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. 
Tilläggsbudgeten är periodiserad på lika delar över månaderna augusti till december 
under centralt, vilket gör att avvikelsen för förvaltningen successivt minskar för att vid 
årets slut nå den prognostiserade avvikelsen om 0 mkr.

Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa 
placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är också högre än 
budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, däremot 
kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna. Höga 
kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar den centrala verksamheten vilket 
tillsammans med lönekostnad som belastar utanför budget bidrar till den negativa 
avvikelsen.

Särskilt boende visar en positiv budgetavvikelse vilken härleds till att samarbetet mellan 
enheterna har ökat och bemanningen har under juli och augusti nått budgeterad nivå. 
Enheterna uppvisar en ökad kostnadsmedvetenhet.

I och med att gruppbostaden i Rälla kunnat stängas tidigare än beräknat och de resurser 
som varit knutna dit kunnat omfördelas visar omsorgen om funktionsnedsatta på en 
positiv avvikelse efter perioden, vilket reducerar förvaltningens totala avvikelse.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det 
innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyttats 
över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit 
lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.
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1.3 Analys av verksamheten

Äldreomsorg
 Inom särskilt boende är upplevelsen att sommaren fungerat bra. De flesta 

semestervikarierna har varit duktiga och välfungerande. Sjukfrånvaron hos den 
ordinarie personalen har varit hög i ett par områden.

 Åkerbohemmet har påbörjat en process med att byta inriktning mellan två 
enheter. Målet är att få två demensavdelningar på nedre plan vilket ökar 
möjligheten för personer med demenssjukdom att komma ut i trädgården. 
Information till brukare, anhöriga och personal sker fortlöpande både skriftligt 
och muntligt

 Heltid som norm börjar implementeras på flertalet enheter.
 Samordnarorganisationen ändras from 190901, fyra samordnare blir två som båda 

kommer samordna insatser och bemanning på heltid istället för att tidigare även 
jobbat större delen av sin tjänstgöring som undersköterskor i hemtjänsten.

 Två nya chefer börjar inom ordinärt boende under september. 

Hälso- och sjukvård
 Skillnader i de lokala förtydligandena i förskrivningsanvisningarna har 

presenterats för länets politiker i hjälpmedelsnämnden.
 Införande av Cosmic journalsystem för hälso- och sjukvårdsenheten pågår.
 Det sker också fortsatt planering inför vidareutveckling av Hemsjukhuset 

tillsammans med Hälsocentralen i form av hälsosamtal.

Omsorg om funktionsnedsatta
 Arbetsmiljöverket har varit på återbesök i verksamhet och tittade på det 

arbetsmiljöarbete som genomförts och implementerats i verksamhet. Ärendet 
avslutades sedan hos arbetsmiljöverket.

 Semesterperioden har varit lugn i verksamheten. Dock mycket sjukfrånvaro 
främst i början av sommaren och en del avhopp vilket inneburit att 
enhetscheferna arbetat mycket med att lösa schematekniska frågor.

 Daglig verksamhet Kompassen har flyttat till Ekbacka.
 Just nu finns inga lediga platser på gruppbostad och fyra personer står i kö till 

gruppbostad och en person till SoL-bostad.
 En extern LSS placering har avslutat under perioden.
 Februarivägens gruppbostad har stängt sin verksamhet och Borgholms kommun 

har lämnat lokalen.
 Planering pågår för flytt av korttidsboendet och kontrakt för Klinta korttids 

lokaler är uppsagt.
 Biståndshandläggarna har börjat utreda socialpsykiatri enligt IBIC (Individens 

behov i centrum) och har ändrat beslutsformuleringen i boendestödsbesluten till 
beviljade insatser istället för antal tillfällen.

 Extern handledning pågår i en arbetsgrupp
 Nya biståndshandläggare har påbörjat sina tjänster.
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Individ- och familjeomsorg
 Återregistrerat HVB Ekbacka för akutplacering barn 0-18 år.
 Avvaktar beslut om vakant tjänst enhetschef för barn och familj ska tillsättas. 

Enhetschefen för vuxen och försörjningsstöd blir i avvaktan på beslut även 
enhetschef för barn och familj.

 Rutin är skapad för ärendegång från socialsekreterare till utförare. 
Implementering pågår. Statistik ska tas fram på enklare sätt, för att kunna följa 
upp hur många hemmaplanslösningar verksamheten har gjort i stället för extern 
placeringar.

 Nytt projekt med arbetsförmedlingen har startats där arbetsmarknadsenheten 
AME har fått 500 tkr för genomförandet.

 Avdrag när individen ej har deltagit i SFI-lektion är infört inom försörjningsstöd.
 E-tjänst för försörjningsstöd förväntas starta efter årsskiftet.
 13 personer har pågående 12-stegsbehandling.

Arbetsmarknadsenhet
 Arbetsmarknadsenheten har varit på studiebesök i Olofström för inspiration 

gällande Återbruk.
 Fem personer är beräknade att anlända på anvisning.
 Januari till augusti har 30 deltagare kommit vidare till arbete eller studier.
 Arbetsmarknadsenheten och integration: Verksamheten har 20 individer som 

kommer avsluta sina extratjänster till årsskiftet. Risk finns att flertalet av dem 
kommer ansöka om försörjningsstöd när extratjänsterna avslutas. Av de 68 vuxna 
som är kvar inom integrationen är 43 kortutbildade, ej fullgjort gymnasiet. Av 
dessa kommer troligen 21 hushåll söka försörjningsstöd under 2020 
(Ensamhushåll 8, Familj utan barn 1, Familjer med barn 12, varav mer än hälften 
är stora familjer). Behovet är fortsatt SFI-utbildning/språkpraktik, kortare 
utbildningar som ger arbetsmöjligheter samt tillgång till arbetstillfällen med 
enklare arbete.

Stöd och insatser
 Verksamheten säljer just nu en plats till annan kommunen. Tidigare har även två 

andra kommuner köpt platser.
 Mindre intäkter än förväntade från Migrationsverket. Verksamheten har dock 

totalt sätt mindre utgifter i och med att det är färre antal ensamkommande.
 Stödboendet har hyrt ut rum till sommarjobbare plan 2 då det var ledigt över 

sommaren.
 Utvecklingsarbete pågår kring att formulera bra och tydliga uppdrag, få ärendet 

överfört i procapita till utförarsidan samt att få tydliga mallar med 
genomförandeplanerna kopplade till olika insatser.

 Boende på Muraregatan används idag som ett motivationsboende inom 
beroendeproblematiken. Behovet av stödjande insatser inom beroendeområdet är 
stort.

 Kompetensväxling inom Stöd och insatser har skett och sedan 1 juni 2019 finns 
alla utförare samlade i Stöd och insatser. Teamträffar inom Stöd och insatser har 
kommit igång efter sommaren.

1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,0 mkr efter perioden. I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. 
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Tilläggsbudgeten är periodiserad på lika delar över månaderna augusti till december 
under centralt, vilket gör att avvikelsen för förvaltningen successivt minskar för att vid 
årets slut nå den prognostiserade avvikelsen om 0 mkr.

Inom de centrala verksamheterna visas en negativ avvikelse vilket härleds till högre 
kostnader än budgeterat för arbetskläder samt lönekostnad inom administrationen som 
belastar utöver budget, denna avslutades sista maj.

Hälso- och sjukvården uppvisar en negativ avvikelse. Underskottet har dock avstannat 
något. Sjuksköterskornas underskott härleds till övertid samt ökade kostnader för 
inkontinenshjälpmedel. Kommunrehab har en överanställning då en rehabassistent går i 
pension vid årsskiftet men i och med den ökade grundbemanningen har sjukfrånvaron 
minskat kraftigt. Kostnaderna för hjälpmedel är till och med augusti i paritet med budget.

Särskilt boende visar en positiv avvikelse för perioden. Bemanningsnyckeln för särskilt 
boende har sjunkit under året och är lägre än budgeterad nivå. Anledningen är att det 
under året varit flertalet tomma platser på flera boenden. Efter sommaren har 
beläggningen nått en mer normal nivå vilket gör att överskottet inte prognosticeras öka i 
samma takt som tidigare resten av året.

Även ordinärt boende uppvisar en positiv avvikelse, antalet hemtjänsttimmar har under 
augusti sjunkit mer än vad prognosen visat. Detta tillsammans med kostnader för 
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sommarvikarier bidrar till underskott på flera hemtjänstenheter i augusti. Dock väger de 
hemtjänstområden som visar en positiv avvikelse upp den totala avvikelsen för perioden.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse. För perioden januari till juni 
har externa placeringar kostat verksamheten 6,3 mkr, vilket är betydligt högre kostnad om 
man jämför utfall och prognos för perioden juli till december som uppgår till 3,7 mkr. 
Efter halvåret minskar både kostnaden och antalet placeringar vilket också syns i 
helårsprognosen för verksamheten.

Utbetalningen av försörjningsstöd är fortfarande hög jämfört med budget och bidrar till 
verksamhetens negativa avvikelse. Jämfört med samma period föregående år har 
kostnaden ökat med ca 75 tkr. Antalet individer som söker och beviljas försörjningsstöd 
ökar i samma takt som antalet individer som kommer ut i självförsörjning. De nya 
individerna har även högre utbetalningar vilket förklarar kostnadsökningen. 

Under augusti månad ansökte 82 vuxna om försörjningsstöd. Av dessa arbetar 5 personer 
heltid men ingår i en familj som inte klarar sig på inkomsten. 6 arbetar deltid och behöver 
även de kompletterande försörjningsstöd. Ca 30 vuxna har behov av att lära sig mer 
svenska för att kunna bli självförsörjande. Vid genomlysning i juni hade 50 vuxna endast 
grundskoleutbildning eller lägre. 
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Det har valts ut 13 individer från de som idag uppbär försörjningsstöd och är 
lågmotiverade och lågutbildade att delta i projektet med Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarkandsenheten. Ytterligare några individer kommer delta i projektet av 
urvalsgrupp från de som står närmare arbetsmarknaden. Inom försörjningsstödet finns 11 
ärenden som idag är sjukskriva och inte har förmågan att delta i någon kunskapshöjande 
insatser. 

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv avvikelse efter perioden. Avvikelsen 
härleds främst till att gruppbostad Februarivägen stängt verksamheten tidigare än 
beräknat och att del av personalresurser omgående omfördelades till de enheter dit 
brukare flyttade. Sammantaget visar gruppbostadsverksamheterna på en positiv avvikelse 
för perioden vilket beror på att resurser omfördelas snabbare vid förändrat behov.

Arbetsmarknadsenheten uppvisar en positiv avvikelse för perioden. Avvikelsen härleds 
till att överskott gällande lönekostnader återfinns på administrationen eftersom del av 
personal arbetar mot externt finansierade projekt under året.

Integrationsverksamheten redovisas under projekt och drivs av arbetsmarknadsenheten. 
Integrationens positiva avvikelse härleds till högre intäkter från Migrationsverket i 
förhållande till verksamhetens kostnader.

Verksamheten för stöd och insatser uppvisar en negativ avvikelse för perioden. 
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Avvikelsen härleds till att ersättningarna från Migrationsverket har minskat i högre takt 
än förväntat samt att den externa försäljningen av stödboendeplatser minskat från tre 
stycken till en.

 

Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Periodens_bu
dget

Periodens_utf
all Avvikelse

Total

70 Centralt 27 782 16 115 15 585 530

71 Bemanningsen
het 1 469 985 1 132 -147

72 Hälso- och 
sjukvård 23 542 15 828 16 467 -639

73 Särskilt boende 84 103 57 359 54 434 2 925

74 Ordinärt 
boende 74 241 50 070 49 891 179

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 45 491 44 973 518

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 18 119 26 073 -7 954

77 Arbetsmarknad
senhet 6 316 4 244 3 975 268

78 Stöd och 
insatser 1 543 1 582 2 058 -476

79 Projekt 0 0 -779 779

Summa 310 762 209 793 213 809 -4 016

1.5 Nämndens mål

Medborgare

Nämndens mål Nyckeltal

 Stöd, vård och omsorg är individanpassad.
 Andel upprättade 

genomförandeplaner 
innehållande mätbara mål

 Andel biståndsbeslut i 
systemet LifeCare

 Andel BPSD-registreringar 
på demensboende

 Uppföljning av 
genomförandeplaner minst var 
6:e månad

 Verkställda beslut inom 
tidsramen

Analys
Målet är för perioden delvis uppnått. Verksamheten arbetar 
aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska 
aktiveras för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete 
med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Ölands 
gymnasium och Arbetsmarkandsenheten har startat för att 
kunna erbjuda korta utbildningar för dessa personer. 
Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus, 
extratjänst, resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk 
utredning, utbildning. Målet är att öka antalet personer med 
sysselsättning med 50 % och verksamheten har uppfyllt 
detta. För att få ut fler personer i meningsfull sysselsättning 
skulle till exempel ett Återbruk -vara ett steg för att må bättre  Andel hemmaplanslösningar 
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Nämndens mål Nyckeltal
som förebyggande eller 
alternativ till externa placeringar

 Andel upprättade 
genomförandeplaner

 Uppföljning av 
genomförandeplaner minst var 
3:e månad

 Andel välkomstbesök vid 
nya brukare

 Handläggningstid ska 
understiga fyra månader från det 
att ansökan inkommit

 Andel patienter med aktuell 
vårdplan

 Andel upprättade 
individanpassade 
handlingsplaner

 Antal genomförandeplaner 
där klientens delaktighet 
dokumenterats

och på sikt bli självförsörjande. Försörjningsstöd ska under 
2019 utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka 
digitalt. Prognosen för målet på helår är att det kommer vara 
delvis uppnått. Detta baseras på att fler av de nyckeltal som 
ligger till grund för målet inte kommer ge full effekt förrän 
tidigast 2020.

 Antal genomförandeplaner 
med mätbara mål

 Individanpassad sysselsättning genom samverkan med 
företag och myndigheter

 Antal personer som har 
sysselsättning som har 
försörjningsstöd

 Antal personer i 
etableringen som 90 dagar efter 
avslutad etablering går till arbete 
eller reguljära studier

 Antal deltagare som kommit 
ut i arbete eller studier efter 
avslutad insats i projektet 
Pontibus

 Antal inskrivna deltagare i 
DUA (Delegationen för 
ungdomar och nyanlända till 
arbete) som går vidare till 
arbete/utbildning/annan aktivitet

Analys
Målet anses delvis vara uppnått. Samarbetet med de 
frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med 
bidrag till föreningar som främjar medborgare som har behov 
av våra verksamheter. God samverkan med volontärer som 
en gång i vecka går på promenad med de som bor på 
äldreboende. Daglig verksamhet är också en enhet som 
arbetar med samverkan med frivilligorganisationer. 
Samverkan med polis, förebyggande team och frivilliga 
vuxna som ska fältarbeta på kvällstid vid helger och 
specifika helgdagar och skolavslutningar är uppstartad och 
fungerar bra.
Individanpassad sysselsättning genom samverkan med 
företag och myndigheter uppnås till viss del. Fler inom vuxen 
och försörjningsstöd samt inom arbetsmarknadsenheten 
skulle behöva komma ut på praktik. Verksamheten har 
efterfrågat fler praktikplatser även inom kommunen och 
Borgholm energi AB och dessa ska nu i september bli 
inrapporterade. Antalet inom försörjningsstöd som har någon 
form av sysselsättning/aktivitet är 56% dessa variera i 
karaktärer och fler praktikplatser behövs. För ett 30 tal 
individer inom försörjningsstöd är behovet att stärka sina 
kunskaper inom det svenska språket för att närma sig en 
självförsörjning. Prognosen för helåret är att målet är delvis 
uppnått, vilket baseras på att arbetet aktivt fortsätter under 
hela 2019.

 Verksamheten genomsyras av god kvalitet  Andel registreringar i 
Palliativa registret
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Nämndens mål Nyckeltal

 Följsamhet till länets 
förskrivningsanvisningar

 Personalkontinuitet 14 dagar

 Andel avvikelser som är 
analyserade, besvarade och 
åtgärdade.

 Följsamhet till basala 
hygienrutiner

 Antal träffar med 
dokumentationsombud

 Andel brukare med ökad 
upplevd kvalitet/ nöjdhet

Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Arbete för bättre 
bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom 
detta område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande 
utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det har 
även varit en viss förstärkning på enhetschefer inom 
verksamheterna och det förbättrar möjligheten för 
medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha 
inflytande. Prognosen är att målet kommer vara uppnått på 
helår då arbetet aktivt fortsätter i verksamheterna

 Procentuellt sett ska en 
större andel 
familjehemsplaceringar ske i 
egna familjehem/ egen regi 
jämfört med tidigare år

Organisation

Nämndens mål Nyckeltal

 Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom 
delaktighet, engagemang och personlig utveckling.

 Andel utbildade 
undersköterskor

 Total sjukfrånvaro

 Andel omsorgsassistenter

 Följa upp handlingsplaner 
från medarbetarundersökningen 
2018

 Korttidssjukfrånvaro

 Finns 
kompetensutvecklingsplan?

 Andel medarbetare som 
upplever att närmsta chef är väl 
insatt i det dagliga arbetet

Analys 
Målet anses vara delvis uppnått. I samarbete med 
HR/personalavdelningen har det tagits fram ett 
ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla 
chefer ska certifieras genom ett chefskörkort, där det ingår 
utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi 
och arbetsrätt.
Hälften av enheterna har förbättrat resultatet som avser 
sjukfrånvaron. Majoriteten av enheterna som har hög 
sjukfrånvaro har en eller flera medarbetare som är 
långtidssjukskrivna vilket påverkar resultatet. Rehabilitering 
och planering för att medarbetare ska komma i arbete är i 
igång. Det finns även medarbetare som inte förväntas 
komma åter i arbete och där enhetschef tar hjälp av 
HR/personalavdelningen för att avsluta rehabiliteringsarbetet 
och avsluta anställningen. Verka för att ge gehör för förslag 
som medarbetarna har på utveckling och förbättrad 
arbetsmiljö. Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos 
kommunens hälsoutvecklare. prognosen på helår är att 
målet kommer vara delvis uppnått, vilket grundas på att flera 
av nyckeltalen är långsiktiga och inte kommer ge full effekt 
under 2019.

 Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv  Riktlinjer och rutiner 
revideras enligt plan.

 Antalet timanställda ska 
minska med 50% jmf med 2018 
(mäts på helår och redovisas i 
bokslut 2019)

Analys
Utvecklingsarbetet är på gång inom omsorgen om 
funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen, utfallet 
är just nu att verksamheterna delvis uppnår målet. 
Prognosen för helår är dock att målet uppnås då  Antalet övertidstimmar ska 
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Nämndens mål Nyckeltal
minska med 50 % jämfört med 
2018 (mäts på helår och 
redovisas i bokslut 2019)

verksamheterna förväntas se resultatet av alla åtgärder som 
nu pågår. Utvecklingsarbete med SMARTA-mål göra att 
insatserna blir effektivare och tydligare när målen är 
uppnådda.
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård uppnår målet 
genom att arbeta med processer och rutiner som skapar en 
utvecklande, effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Kvalitetsledningssystem är uppbyggt och har börjat 
implementeras i olika verksamheter. Tydlig struktur gör det 
lättare för medarbetarna att hitta information och därmed öka 
följsamheten till framtagna rutiner.

 Antalet fyllnadstidstimmar 
ska minska med 50% jämfört 
med 2018 (mäts på helår och 
redovisas i bokslut 2019)

Hållbarhet

Nämndens mål Nyckeltal

 Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.  Andel elbilar i verksamheten

Analys
Målet är uppnått. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts 
till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Arbete för 
minskad användning av engångsartiklar sker fortlöpande och 
matavfall samlas i gröna påsar.
Samtliga brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta 
bjuds in att delta vid kultur och/eller fritidsaktiviteter via 
inbjudningar från fritidsgruppen som anordnar olika typer av 
aktiviteter med regelbundenhet och med varierande innehåll.
Prognosen på helår är att målet kommer att uppnås. Detta 
baseras på att både antalet aktiviteter som erbjuds och 
antalet elbilar i verksamheterna ökar.

 Antal traditionella/kulturella 
aktiviteter

 Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.  Hjälpmedelsbudget är i 
balans

Analys
Målet är delvis uppnått. Äldreomsorgen och Omsorgen om 
funktionsnedsatta har uppfyllt målet att bedriva 
verksamheten effektivt och det syns tydlig förändring jämfört 
med föregående år. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 
och det märks att både biståndshandläggare, enhetschefer 
och medarbetare är medvetna om kostnadseffektivitet. 
Prognosen är att målet kommer fortsätta vara uppfyllt under 
året.
Inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten utför 
sjuksköterskorna tids- och vårdtyngdsmätning för att påvisa 
var behoven finns, det är en förenklad 
resursfördelningsmodell.
Individ och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten är 
prognosen att vi inte når målet med att bedriva 
verksamheten effektivt. Orsakerna till det är höga kostnader 
för externa placeringar, konsulentstötta familjehem, höga 
kostnader för försörjningsstödet och större kostnader än 
budgeterat för hemmaplanslösningar under första tertialen. 
Fortlöpande arbete pågår med att göra medarbetarna 
delaktiga i ekonomin för att främja kostnadsmedvetenheten. 
Rätt insats i rätt tid genom att arbeta med SMARTA-mål är 
en del av utvecklingsarbetet för hela 2019. Totalt sett är 
prognosen för helåret att målet kommer vara delvis uppnått.

 Produktivitet (andel utförda 
av tillgängliga timmar)
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1.6 Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till julis statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år 
jämförs med snittet av samma månader innevarande år.

Antal årsarbetare har ökat med 9 stycken jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 2,7 mkr medan kostnaden för 
samma period 2019 uppgick till 2,3 mkr.

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år har sjukfrånvaron minskat från 8,6 % till 8,1 %.
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1.7 Prognos
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om 0 mkr.

Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under 
punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 
2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare 
åtgärder för att minska avvikelsen. I augusti månad beslutade kommunfullmäktige om att 
bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden, vilket täcker de kostnader som 
förvaltningen inte kommer kunna hämta hem fram till årets slut.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även egna 
familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebliven lön inte 
finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd har trots aktivt arbete med att få ut 
individer i sysselsättning ett högt tryck på verksamheten. Antalet hushåll som söker och 
beviljas försörjningsstöd ökar och förväntas öka under året, detta bidrar till den 
prognostiserade avvikelsen. Den budget som är beräknad till hemmaplanslösningar 
förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring tidsbestämda uppdrag 
förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför budgeterad ram kommer att 
riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimulansmedel som kommer täcka hela 
kostnaden.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en positiv avvikelsen i slutet av året. De 
kostnader som rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersättningar från 
Migrationsverket och de kostnader som rör hemmaplanslösningar finansieras internt av 
individ- och familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta. Verksamheten har 
under året även kunnat sälja stödboendeplatser externt vilket medfört högre intäkter.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Detta baseras på periodens 
utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs. Hänsyn har 
även tagits till nedläggning av en gruppbostad under våren och den effektivisering som 
detta medför. I prognosen har verksamheten även tagit höjd för att nytillkomna ärenden 
kan uppstå under året samt eventuella återställningskostnader i samband med utflytt från 
lokaler i Rälla. Förutsättningen för att nå en positiv avvikelse är att det aktiva arbetet med 
personalresurserna ute på enheterna fortsätter vilket innebär att personalresurserna följer 
verksamhetens behov.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre beläggning 
än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket genererat en 
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positiv avvikelse. Under slutet på juli och under augusti är återigen boendena fullt 
belagda vilket borde generera kostnader i budgeterad nivå under hösten vilket i sin tur 
medför att avvikelsen inte kommer att öka i den takt som den tidigare gjort.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en positiv avvikelse. Resultatet 
hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen av personella 
resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod beräknas antalet 
beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och sjukfrånvaro är andra 
faktorer som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på hög belastning på 
sjuksköterskorna relaterat till äldre befolkning, samt snabb utskrivning från sjukhuset. 
Personalgruppen i kommunrehab är något överbemannad. I prognosen ingår även 
utbetalning av statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar avvikelsen.

Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots 
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. 
Verksamheten förväntas anpassas efter behov.

I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbete med 
integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett överskott vid 
årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slutredovisas vid årets 
slut och förväntas inte påverka resultatet.

Prognos sammanställning
 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

70 Centralt 27 782 24 116 3 665

71 Bemanningsenhet 1 469 1 616 -147

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 085 -543

73 Särskilt boende 84 103 80 717 3 385

74 Ordinärt boende 74 241 74 171 71

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 64 076 443

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 35 191 -7 946

77 Arbetsmarknadsenh
et 6 316 6 245 71

78 Stöd och insatser 1 543 1 043 500

79 Projekt 0 -500 500

Summa 310 762 310 761 0
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Åtgärder
Nedan listas de åtgärder som socialnämnden tog beslut om 2018. I listan redovisas hur 
långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd, några kommer inte att verkställas 
alternativt har ännu inte verkställts. Flertalet åtgärder ger effekt på helår och redovisas 
därför med den totala helårseffekten. Några av åtgärderna har ännu inte verkställts fullt ut 
utan redovisas för perioden januari till augusti.

 

Individ- och 
familjeomsorgen

Summa 
effektivisering (kr)

Hur långt har 
effektiviseringarna 
verkställts

Summa kr

4 tjänster Individ- och 
familjeomsorgen 3 302 882 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 3 302 882

Uppsägning av avtal 
Markgatan 259 060 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 259 060

Tomhyror Markgatan 
och Äpplerum 121 972 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 121 972

Få ut individer i 
självförsörjning i stället 
för försörjningsstöd

3 600 000

Kostnaden för antalet 
nya individer 
överstiger kostnad för 
antalet i 
självförsörjning

- 95 000

Digitalisering av 
ansökan för 
försörjningsstöd

656 307 Ej verkställd, 
startdatum oklart 0

Översyn externa 
placeringskostnader 1 885 720

Pågående, 
helårseffekt, ingår i 
budget 2019

963 550

Översyn av egna 
familjehem 504 800

Pågående, 
helårseffekt, ingår i 
budget 2019

798 207

Avsluta sociala kontrakt 86 600
Pågående 
helårseffekt ingår i 
budget 2019

0

Effektivisering: 10 417 341 5 350 671

Omsorgen om 
funktionsnedsatta

Uppsägning av avtal 
med Äpplerum 156 000 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 156 000

Samlokalisera Daglig 
verksamhet 169 379 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 169 379

Uppsägning av 
hyresavtal på Cikorian 240 000 Kommer ej 

verkställas 0

Flytta Klinta korttid till 
nya lokaler 202 412 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 202 412
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Hemtagning/avslut 
extern placering 190630 1 525 153

Förlängd med 61 
dagar ( 518 500 kr), 
ingår i budget 2019

1 006 653

Fördela resurser efter 
behov 3 800 000 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 3 800 000

Uppsägning av 
tidningsprenumerationer 41 000 verkställt på helår, 

ingår i budget 2019 41 000

Effektivisering: 6 133 943 5 375 443

Äldreomsorgen

Budget i balans inom 
hemtjänsten (baserat på 
behovet)

2 000 000 verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 2 000 000

Särskilt boende 
anpassar till 
bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 
(prognos +3 385 000 
kr)

5 085 000

Sjuksköterskor inför 
flexklocka 250 000 Ej visat utfall 0

Ökade intäkter för 
omsorgsavgifter 1 020 000 Pågående, verkställt 

på helår 92 000

Rehab ej sommarvikarie 100 000 Verksamheten har 
anlitat sommarvikarier 0

Effektivisering: 4 970 000 7 177 000

Övergripande 
socialförvaltningen

1 tjänst 
administrationen 446 313

verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 
(prognos -125 000 kr)

321 313

Se över inköp av 
livsmedel och transport 200 000

Ej verkställt, ny 
organisation ej 
färdigställd

0

Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, 
effekt på helår 0

Minskad sjukfrånvaro 
1,0 % 1 000 000

Verkställs på helår, 
jan-juli minskning 
med 0,5 % ( 500 000 
kr)

500 000

Effektivisering: 1 736 313 821 313

Totalt effektiviseringar 
socialförvaltningen, kr 23 257 596 18 724 426 
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1.8 Framtid
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten

 Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 177 
stycken om fem år. Detta innebär att behovet av hemtjänst troligen kommer att 
öka under den kommande femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att 
Borgholms kommun har en långt större andel befolkning som är över 80 än vad 
andra liknande kommuner har.

 Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som 
pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat 
behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. 

 För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.

 Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistelse för att kunna 
effektivisera beläggningen.

 Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på 
att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.

 Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum.

Omsorgen om funktionsnedsatta

 Implementering av Heltid som norm
 Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN 

är i behov av en ny gruppbostad omgående för att undvika kostnader för vite.
 OFN har ett biståndsbeslut för Bostad med särskild service enligt SOL som idag 

inte verkställs men där handläggare undersöker externa alternativ.
 Implementering av LifeCare planering inom boendestödet pågår just nu.
 Projektanställning av central planerare som ansvarar för övergripande 

schemaplanering och som stödfunktion vid införandet av LifeCare planering i 
boendestödet införs under hösten -19 för att frigöra tid för både chefer och 
medarbetare i syfte att de får använda sin kompetens till sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter.

 Planering pågår för att starta upp en Träffpunkt inom OFN för daglediga.
 Flytt av Daglig verksamhet och Korttidsboende.

Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten

 Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar på hemmaplan. Utveckla bra 
processflöden och rutiner för öppenvården.  Hitta egna familjehem. Samordna 
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olika aktörer i tidiga insatser genom Resursrådet.
 Få fler praktikplatser, fler enkla arbeten och öppna återbruket. Mer samverkan 

med AF för att korta processerna för klienterna till självförsörjning.
 Sälja fler platser på stödboende till andra kommuner och sälja fler tjänster 

gällande naturvård. Rätt kompetens och rätt insats i rätt tid kommer öka 
hemmaplansinsatsernas effekt och effektivitet. Kompetensutveckla för att möta 
behoven.

 Bostäder är ett stort bekymmer då det inte finns ett kommunalt bostadsbolag.



1.9 Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

 Avvikelse Budgetavvikelse

Total

7000 Socialnämnd -27 0

7001 Bidrag till föreningar 9 0

7002 Fastigheter -8 0

7005 Utbildning Socialförvaltn 495 0

7006 Stab 504 3 665

7008 Admin o service -443 0

7102 Vikariepool -147 -147

7200 Rehab 
Hjälpmedel&Centralt -129 393

7205 Sjuksköterskor Dag -550 -950

7206 Sjuksköterskor Natt 41 15

7300 Centralt SB 526 502

7302 Adm Personal SB 630 829

7311 Ekbacka 4 117 155

7312 Ekbacka 4 natt 38 0

7321 Ekbacka 2 520 620

7322 Ekbacka 2 Natt 58 28

7323 Ekbacka 5 56 71

7324 Ekbacka 5/6 natt -39 -30

7325 Ekbacka 6 -1 -1

7331 Åkerbohemmet DB 208 258

7332 Åkerbohemmet ÄB 359 402

7333 Nattpatrullen norr -117 -150

7341 Soldalen DB 164 235

7342 Soldalen ÄB 272 347

7343 Soldalen Natt 60 50

7351 Strömgården DB 196 191

7353 Strömgården Natt -122 -122

7400 Centralt Ord. boende 1 770 913
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7402 Adm Personal Ord. boende 364 364

7411 Klockaregården 91 3

7414 Social verksamhet B-holm 271 272

7415 Social verksamhet Norr 61 20

7419 Hemtjänst Böda -592 -497

7420 Hemtjänst Löttorp -577 -482

7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -767 -629

7430 Hemtjänst Centrum Norr -440 -340

7432 Hemtjänst Centrum Söder 706 805

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -84 -84

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla -414 -214

7452 Hemtjänst Köpingsvik -211 -61

7500 Centralt Omsorg av F. 336 0

7502 Adm Personal Omsorg av 
F. 224 15

7510 Avlösarservice -180 -370

7511 Personlig Ass SFB -11 0

7512 Ledsagning 217 240

7513 Boendestödet -105 -100

7514 Personligt utformat stöd -2 -200

7515 Personlig ass LSS -162 0

7530 Dagligvht Borgholm 122 40

7531 Korttidsverksamhet Klinta -218 -200

7570 Servicebostad Guntorpsg. 33 0

7571 Gruppbostäder Ranstad -49 -120

7572 Gruppbostäder Feb.vägen 707 1 100

7573 Gruppbostäder Åkerhagen -267 -279

7574 Servicebostad Sandgatan -53 0

7575 Gruppb Johan Söderstr. v. 204 150

7576 Gruppb. Norra Långgatan -42 -10

7577 Gruppb. V Järnvägsg -39 -10

7578 Satelliten Löttorp -57 -25

7590 Köp av vård i annan regi -89 292

7592 Kontaktpersoner LSS -51 -80

7600 Centralt IFO -4 0

7601 Stab IFO -7 0

7602 Adm Personal IFO 3 0

7610 Ekonomiskt Bistånd -1 837 -3 000

7650 Barn och familj -6 336 -5 168

7670 Vård av missbrukare -82 432
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7675 Vård av vuxna 780 422

7680 Kontaktpersoner -363 -563

7693 Sociala kontrakt -108 -69

7700 Centralt 
arbetsmarknadsenh 262 256

7702 Administrativ personal ame 632 460

7710 Arbetsmarknadsåtgärder -626 -645

7800 Centralt Stöd och insatser -3 443 -2 971

7802 Adm pers. stöd och insatse 1 46

7803 Insatser personal -55 -40

7810 Ekonomiskt bistånd boende 244 176

7820 Ensamkommande HBV-
hem 341 797

7830 Ensamkommande 
familjehem 478 949

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 465 310

7852 Stöd och insatser Ekback 1 494 1 234

7909 Välfärdsteknik 0 0

7924 PRIO 0 0

7925 Stärkt bemanning barn/ung 0 0

7927 Våld i nära relation 0 0

7929 Insatser för barn m. psyk 0 0

7931 Integration 779 500

7932 DUA 0 0

7933 Samordningsförbundet 0 0

7934 Tidiga insatser § 37a Lst 0 0

Summa -4 016 0
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-11 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning augusti 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för augusti månad 2019.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för augusti 2019 är framtagen av enhetsche-
fer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning augusti 2019

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerar om budgetuppföljningen för augusti månad  2019.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-08-20  .

 

Handläggare
Johanna Karlsson
Verksamhetschef OFN

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Johanna.Karlsson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämnden

Information om avslutat ärende, Arbetsmiljöverket

Förslag till beslut 
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 4 april 2019 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på enheten Boende-
stöd inom OFN. Deltagare i mötet var förutom inspektör från Arbetsmiljöverket verk-
samhetschef OFN, enhetschef och omsorgsassistent. Arbetsmiljöverket såg flera 
brister vid tillsynen och ställde krav på Borgholms kommun att åtgärda bristerna. 
Den 15 augusti 2019 kom Arbetsmiljöverket på återbesök till verksamheten för att se 
så kraven nu är uppfyllda och försäkra sig om att skyddsombud och arbetstagare 
har varit delaktiga i åtgärderna. 

Beslutsunderlag
Avslutsbrev 2019-08-16

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

 

Chefens namn. Johanna Karlsson
Chefens titel. Verksamhetschef OFN

Skickas till 
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2 (2)

Verksamhetschef OFN
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AVSLUTSBREV 
Datum Vår beteckning Sid 

2019-08-16 2019/018209 1 (1) 
  

  

Avdelningen för inspektion 

Lotta Dalenius,010-730 93 99 
arbetsmiljoverket@av.se 

BORGHOLMS KOMMUN 
BOX 52 
387 21 BORGHOLM 

 
 
 
 
 

 
Postadress: 112 79 Stockholm 
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se 
Organisationsnummer: 202100.2148 

 

Ni bedöms uppfylla ställda krav 
 
  
  

Ert organisationsnummer: 212000-0795 
Arbetsställe: Boendestödjarna 
Besöksplats: Tullgatan 38, BORGHOLM 

 
I inspektionsmeddelande den 16 april 2019 ställde Arbetsmiljöverket krav mot 
er att undanröja vissa brister i arbetsmiljön. 
 
Arbetsmiljöverket har konstaterat att ni nu uppfyller kraven. Vi har därför 
avslutat ärendet. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lotta Dalenius 
Arbetsmiljöinspektör 

Sändlista epost 
hakan.harensjo@borgholm.se 
johanna.karlsson@borgholm.se 
eva.c.nilsson@borgholm.se 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-11 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2019/43 730 SN

Information om avslutat ärende, arbetsmiljöverkets tillsyn OFN

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

Ärendebeskrivning
Den 4 april 2019 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på enheten Boende-
stöd inom OFN. Deltagare i mötet var förutom inspektör från Arbetsmiljöverket 
verksamhetschef OFN, enhetschef och omsorgsassistent. Arbetsmiljöverket såg 
flera brister vid tillsynen och ställde krav på Borgholms kommun att åtgärda brister-
na. Den 15 augusti 2019 kom Arbetsmiljöverket på återbesök till verksamheten för 
att se så kraven nu är uppfyllda och försäkra sig om att skyddsombud och arbetsta-
gare har varit delaktiga i åtgärderna. 

Beslutsunderlag
Avslutsbrev 2019-08-16

Skickas till
Verksamhetschef OFN

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-19 166

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 166 Dnr 2016/243 080 KS

Godkännande av slutrapport, Sveriges Bästa Äldreomsorg

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten med följande uppdrag
1. att uppdra till kommunstyrelsen 

att i samråd med socialnämnden ta fram en tydlig äldreboendestrategi och 
tillhörande plan som ska utgå från beredningens arbete och innehålla 
bland annat följande: befolkningsutveckling, platsbehov, befintliga kom-
munala boenden, status och renoveringsbehov, behov av nyetablering-
ar. Allt med tidsplaner och tidsintervaller. Att vi möter behoven inom 
exempelvis 5, 10 respektive 20 års framförhållning. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2020-01-29

2. att uppdra till kommunstyrelsen
att inventera och förvärva lämplig/tillgänglig mark och därefter eventuellt. 

detaljplanelägga för nybyggnation av äldreboende. Detta ligger sedan till 
grund för äldreboendestrategin som är ett långsiktigt styrdokument. Det 
är viktigt att inventeringen görs geografiskt med hela kommunen i fokus. 
Närhet till service är betydelsefull. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

3. att uppdra till kommunstyrelsen 
att främja möjligheten till privata initiativ genom markanvisningar och/eller 

ge förslag på lämpliga kommunala fastigheter. 
Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

4. att uppdra till socialnämnden 
att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av 

nya särskilda boendeplatser. Kvalitetskriterier som är viktiga för vår 
kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga 
behovet); krav på utemiljö med mera.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

5. utgår enligt beslut i kommunfullmäktige.
6. att uppdra till kommunstyrelsen 

att inventera våra befintliga boendes utemiljöer som ett första steg och un-
derlag till ett större projekt liknande Västerås “Framtidens trädgårdar”. 

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

7. att uppdra till kommunstyrelsen 
att i samråd medsocialnämnden under 2019 att ta fram underlag inklusive 

budget för att genomföra ett pilotprojekt liknande “Framtidens Trädgår-
dar” på ett lämpligt särskilt boende i kommunen. Målet är att utveckla 
samtliga äldreboendes trädgårdsmiljöer och arbetsformer som stimu-
lerar till utevistelse på särskilda boenden. Att möjliggöra mer utevistel-
ser med aktiviteter och mer möjlighet till självständighet exempelvis tack 
vare sensorer.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-12-17.
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8. att kommunen inte använder sig av termen brukare.

    att uppdra till socialnämnden 
att termen byts ut. Förslaget är att det ersätts med omsorgstagare och/eller 

hemtjänsttagare.
9. att uppdra till kommunstyrelsen 

att tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa uppgifter: 
Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, 
taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera indivi-
duella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap 
genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; om-
världsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under 
kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet.

    att uppdra till budgetberedningen
att  avsätta medel från 2020-07-01.

10. att uppdra till socialnämnden 
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. Information efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. 

Senast 2019-12-31.
 11.att uppdra till socialnämnden 

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. Hemtjänstta-
garna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Pro-
jektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras 
det i övriga hemtjänstområden.

Redovisning av projektplan samt budgetförslag till kommunstyrelsen 2019-
12-31. 

12. att uppdra till kommunstyrelsen 
att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+) samt

                                       att uppdra till budgetberedningen 
att  avsätta 50 000 kr från och med 2020. 
Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

13. att uppdra tillsocialnämnden 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns 

två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. 
Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen 
2019-12-31.

14. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) 
att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och 

träffpunkterna. 
Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

15. att uppdra till socialnämnden 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att 

laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har ex-
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empelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är en utbild-
ning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019. 

      att  uppdra till budgetberedningen 
att avsätta 50 000 kr från och med 2020.

16. att uppdra till kommunstyrelsen
att utöka och förbättra informationen om hemsändningsbidrag och under-

söka möjligheterna att utföra hemsändning även på östra Öland.
17. att uppdra till socialnämnden

att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunkts-
verksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat till
sammans. Möjliga platser är till exempel Rälla, östra sidan, Soldalen och 
Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kom-
munikationer till träffpunkten.

 Förslag lämnas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

18. att uppdra till socialnämnden i samarbete med utbildningsnämnden
att  utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt.

      att uppdra till budgetberedningen 
att årligen avsätta 360 000 kronor (30 000 kronor/boendeavdelning) som 

används som för aktiviteter och för att främja generationer i samverkan. 
Avdelningarna återrapporterar årligen till fullmäktige vilka aktiviteter för de 
boende som har genomförts.

19. att uppdra till kommunstyrelsen
att verka för en annan typ av lösning för kollektivtrafik på landsbygden ef-

tersom den som finns idag inte fungerar bra för vår kommun som skiljer 
sig mot de övriga “landsbygdskommuner” i länet.

20. att uppdra till socialnämnden 
att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med 

äldreveckan. 
Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre dagar 
är för många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget 
att öka och sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre da-
gar. Både för att förebygga illabefinnande i samband med flytten men 
också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov 
när det är dags att byta boende är den grundläggande principen för en 
personcentrerad vård och omsorg. Att utgå från den äldres individuella 
behov och önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre 
upplever flytten som något positivt eller negativt - med andra ord, om 
man upplever att man flyttar till något eller från något. 

      att uppdra till budgetberedningen 
att avsätta medel i budget från 2021.  

21. att uppdra till kommunstyrelsen
att i samverkan med socialnämnden avskaffa alla ofrivilliga delade turer till 

den 31 december 2020.
22. att uppdra till socialnämnden 

att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en 
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fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutveck-
lingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos en-
hetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov 
ska ligga hos förvaltningschefen. 

Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

23. att uppdra till socialnämnden 
att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av 

Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. 
Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

24. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden 
att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på 

bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar 
sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. 

Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års bud-
getprocess.

25. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med personalavdelningen 
att öka samverkan med Kommunal och Vårdförbundet för att stärka och 

sprida det positiva som personalavdelningen försöker åstadkomma inom 
kommunen. Detta för att få delaktighet och samsyn vad det gäller att 
uppmuntra konstruktivitet, vikten av attityder och bemötande och det 
egna individuella ansvaret.

26. att uppdra till kommunstyrelsen 
att under 2019 utreda möjligheten och kriterier för ersättning under praktik-

tiden. 
27. att uppdra till socialnämnden 

att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför bud-
get 2021.

28. att uppdra till socialnämnden 
att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för väl-

färdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. 
En första återkoppling till kommunstyrelsen januari 2020.

29. att uppdra till socialnämnden
att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet. 
att återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till kommunstyrel-

sen2020-06-30.
30. att uppdra till socialnämnden 

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 hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.

31. att uppdra till socialnämnden 
att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om 

välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms 
kommun till kommunstyrelsen. (Direktivet beräknas redovisas senast i 
mars 2020.) Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det 
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fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas 
fram. 

Kommunfullmäktige beslutar därmed
att avsluta den tillfälliga fullmäktigberedningen Sveriges Bästa Äldreomsorg. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen har inför beslut i kommunfullmäktige sammanställt sina fö-
reslagna uppdrag efter att kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 skickade det av kom-
munchefen kompletterade beslutsunderlaget till beredningen för ställningstagande.

Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin 
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom 
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering.

Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda område-
na. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen istället 
valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. Grup-
perna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda lyc-
kade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är 
möjliga att implementera i Borgholm.

Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser 
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder. 

Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i 
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund 
till slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete 
som redovisas. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-09-18 § 152 att inrätta fullmäktigeberedningen.
Slutrapport.
Kommunstyrelsen 2019-01-29 § 3 återremiss till kommunchefen för att komplettera 
beredningens slutrapport med kostnader per förslag, bedömd kvalitetsförbättring per 
förslag och en prioritering av förslagen med tidsplan.
Tjänsteskrivelse 2019-04-08 med bedömning och justerade förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-08 § 103 med förslag att anta justeringar.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 med beslut att skicka det av kommunchefen 
kompletterade beslutsunderlaget till fullmäktigeberedningen för ställningstagande in-
nan behandling i kommunfullmäktige.
Fullmäktigeberedningens kompletteringar och sammanställning av uppdrag till kom-
munfullmäktige. 
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 121 med överlämnande av rapporten för ställnings-
tagande.
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Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på punkt 5 och bifall till övriga 30 punkter.

Lars Lindqvist (SD), Marcel van Luijn (M), Sofie Loirendal (FÖL), Carl Malgerud (M), 
Marwin Johansson (KD) och Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till att 
anta alla förslag i rapporten.

Per Lublin (ÖP) yrkar ändring av punkt 13 till följande lydelse ”att det finns minst två 
rätter att välja mellan”.

Per Lublin (ÖP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Borgholms kommun inte 
ska försöka ge sken av att ha - eller vara i färd att skaffa sig - Sveriges bästa äldre-
omsorg, men slå fast att vi med aktuella åtgärder skall ha en bättre äldreomsorg. 

Sara Kånåhols (V), Ulrika Lindh (C) och Per Lublin (ÖP) stöder Corkovics yrkande 
om avslag på punkt 5.

Ordföranden konstaterar att det dels finns yrkande om ändring av benämning Sveri-
ges bästa äldreomsorg, avslag på punkt 5, ändringsyrkande gällande punkt 13 samt 
dels bifall till beredningens förslag.  Propositionsordningen att först behandla yrkan-
det gällande benämning och därefter följande yrkanden godkänns.

Proposition – ändra benämning
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå yrkandet röstar ja. 
Den som vill bifall yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 2 nej-röster (BILAGA 2)

Därmed avslås yrkandet.

Proposition – punkt 5
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkan-
det.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller yrkandet att ta bort 
punkt 5 röstar ja. Den som avslår yrkandet röstar nej.

Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 16 nej-röster (BILAGA 3)

Därmed ska punkt 5 tas bort.
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Proposition – punkt 13
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår yrkan-
det. 

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den 
som bifaller yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 6 nej-röster (BILAGA 4)

Därmed avslås yrkandet.

På ordförandens fråga konstateras därefter att kommunfullmäktige godkänner slut-
rapporten och avslutar beredningen. 

Reservation mot beslutet gällande punkt 5
Carl Malgerud (M), Sofie Loirendal (FÖL), Liselott Hovdegård (SD), Marcel van Luijn 
(M), Tomas Lind (FÖL), Marwin Johansson (KD), Lars Lindqvist (SD), Anna Victor 
Hiort (M), Lenamarie Wikström (M), Torbjörn Johansson (FÖL), Bert Carlsson (SD), 
Anders Nyholm (M), Lennart Bohlin (FÖL), Roland Wickholm (ÖP), Charlotte 
Håkansson van Luijn (M), Erik Arvidsson (SD).

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden

______________
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§ 67 Dnr 2017/109 700 SN

Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg, godkännande av slutrap-
port.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att  socialnämndens arbetsutskott arbetar med 4:e att-satsen tillsammans med 
            berörda tjänstemän. 
Att termen brukare byts ut till omsorgstagare (att-sats 8)
Att ge uppdraget till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att arbeta
           med följande att-satser: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23 och 27.
Att socialnämndens ordförande bjuder in utbildningsnämnden för att arbeta med
           att-sats 18. 
Att uppdra till Edin Dzananovic, e-hälsosamordnare, att arbeta med följande 
           att-satser: 28, 29 och 31. 
Att  uppdra till Anna Hasselbom Trofast, socialchef att ta fram en äldreomsorgs
           plan utifrån kommunfullmäktiges beslut 190819, § 166, ”Sveriges Bästa 
           Äldreomsorg”. Planen ska gälla från och med 2021.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen har inför beslut i kommunfullmäktige sammanställt sina 
föreslagna uppdrag efter att kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 skickade det av 
kommunchefen kompletterade beslutsunderlaget till beredningen för ställningsta-
gande.

Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin 
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom 
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering.

Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda om-
rådena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen 
istället valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. 
Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda 
lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är 
möjliga att implementera i Borgholm.

Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser 
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder. 

Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i 
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund till 
slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete som 
redovisas.
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Inkommit slutrapportgällande Sveriges Bästa Äldreomsorg. Kommunfullmäktige be-
slutade 190819, § 166 följande att-satser som berör socialnämnden:

4. att uppdra till socialnämnden 
att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av 
nya särskilda boendeplatser. Kvalitetskriterier som är viktiga för vår 
kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga 
behovet); krav på utemiljö med mera.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

8. att kommunen inte använder sig av termen brukare.
Att uppdra till socialnämnden att termen byts ut. Förslaget är att det ersätts med om-
sorgstagare och/eller hemtjänsttagare.
10. att uppdra till socialnämnden 
att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut till al-
la från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu. Information 
efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. 

Senast 2019-12-31.
11.att uppdra till socialnämnden 
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. Hemtjänstta-
garna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Pro-
jektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras 
det i övriga hemtjänstområden.

Redovisning av projektplan samt budgetförslag till kommunstyrelsen 2019-
12-31. 

13. att uppdra tillsocialnämnden 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns 
två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. 

Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen 
2019-12-31.

14. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) 
att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och 
träffpunkterna. 

Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

15. att uppdra till socialnämnden 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att 
laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har ex-
empelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är en utbild-
ning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019.
17. att uppdra till socialnämnden
att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunkts-
verksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat till
sammans. Möjliga platser är till exempel Rälla, östra sidan, Soldalen och 
Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kom-
munikationer till träffpunkten.

 Förslag lämnas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

40



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-11 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18. att uppdra till socialnämnden i samarbete med utbildningsnämnden
att utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt.
20. att uppdra till socialnämnden 
att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med 
äldreveckan. Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre da-
gar är för många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget att öka 
och sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre dagar. Både för att fö-
rebygga illabefinnande i samband med flytten men 
också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov 
när det är dags att byta boende är den grundläggande principen för en
personcentrerad vård och omsorg. Att utgå från den äldres individuella 
behov och önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre 
upplever flytten som något positivt eller negativt - med andra ord, om 
man upplever att man flyttar till något eller från något. 
22. att uppdra till socialnämnden 
att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en
fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutveck-
lingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos en-
hetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov 
ska ligga hos förvaltningschefen. 

Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

23. att uppdra till socialnämnden 
att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av 
Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. 

Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

24. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden 
att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på
bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar 
sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. 

Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års bud-
getprocess.
27. att uppdra till socialnämnden 
att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför bud-
get 2021.
28. att uppdra till socialnämnden 
att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för väl-
färdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. 

En första återkoppling till kommunstyrelsen januari 2020.
29. att uppdra till socialnämnden
att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet. 
att återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till kommunstyrel-
sen2020-06-30.
30. att uppdra till socialnämnden 
att i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa
en årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för 
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att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp 
teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.
31. att uppdra till socialnämnden 
att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om 
välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms 
kommun till kommunstyrelsen. (Direktivet beräknas redovisas senast i 
mars 2020.) Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det 
fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas 
fram. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 190819, § 166.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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§ 68 Dnr 2019/19 700 SN

Bjuda in: Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in Leif Enhäll, beroendeterapeut och Per-Martin Boklund, enhetschef 

för missbruk och försörjningsstöd till socialnämndens sammanträde 190925 
kl 13.00.

Att bjuda in Lis-Lott Zinnerström Nilzon, enhetschef Ranstad till socialnämndens 
sammanträde 191023 kl 13.00. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden kommer under året att bjuda in enhetschefer till nämnden för en 
kort information om verksamheten, utmaningar, nulägesanalys och framtidsplaner.

Skickas till
 Beatrice Solhjort, verksamhetschef IFO. 
Johanna Karlsson, verksamhetschef OFN

______________
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