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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

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

att ge Anna Hasselbom Trofast, socialchef i uppdrag att undersöka möjligheten 
av en objektiv kartläggning av IFO.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Branden på Åkerboskolan, socialchef framför ett stort tack till alla hjältar inom 
socialförvaltningen som tillsammans hanterade situationen vid branden på ett 
imponerande sätt. 
Medarbetare som var på plats på Åkerbohemmet vidtog direkta åtgärder och 
ringde in enhetschef och extrapersonal. Socialchef var uppkopplad på telefon.

Denna händelse påminner oss om vikten av att alltid ha uppdaterad brandpärm 
och återkommande brandövningar ute på samtliga enheter i alla våra verksam-
heter. Och att så långt det är möjligt, ha evakueringsplaner, förberett med bo-
endeplatser.

- Uppföljnings- och avstämmningsmöte 2019-08-13; socialnämndens budget/åt-
gärdsplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en givande dialog och framför sina 
gratulationer till bra ledarskap med tanke på de genomförda effektiviseringarna 
inom verksamheterna.

IFO-chefrekrytering avbröts och organisationen ska ses över innan ny rekryte-
ring.
Hälsosamtal – nytt projekt tillsammans med hälsocentralen och kommunen.
Förebyggande arbete för de äldre måste följas upp.

Socialnämndens medskick till kommunstyrelsen, är att verksamheterna måste 
få vara med i planeringen av äldreboende på Ekbackaområdet. Och att behov 
finns även av nybyggnation av LSS-boende.

- Inom alla verksamheter upplevs sommaren ha fungerat bra över lag. De flesta 
semestervikarierna har varit duktiga och välfungerande. Ett par vikarier har haft 
språksvårigheter. Sjukfrånvaron har varit hög.

- Magnus Ståhl (S), ordförande för socialnämnden är fortsatt sjukskriven tom 
2019-10-31. Ulrika Lindh (C) är ordförande tillsvidare.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Eddie Forsman (M) har kommit in med ett förslag om en organisationsanalys 
av IFO. Anna Hasselbom Trofast, socialchef får i uppdrag att undersöka möjlig-
heten av en objektiv kartläggning

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning juni-juli 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för juni-juli månad 2019.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för juni – juli l 2019 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning juni-juli 2019

         Dagens sammanträde
           My Nilsson, ekonom, informerar om budgetuppföljningen för juni-juli månad 2019.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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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 305 662 tkr

Ordförande Magnus Ståhl (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 4,3 mkr efter perioden.

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 juni och juli 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.

1.3 Analys av verksamheten

Äldreomsorg
 Inom äldreomsorgen upplevs sommaren ha fungerat bra. De flesta 

semestervikarierna har varit duktiga och välfungerande. Ett par vikarier har haft 
större språksvårigheter.

 Sjukfrånvaron hos den ordinarie baspersonalen har dock varit hög. Bemanningen 
hos enhetschefer samt handläggarna har varit halverad men arbetsbelastningen 
upplevs vara skälig. Dock har verksamheten högre personalkostnader till följd av 
sommarvikarier. Kostnaderna bör sjunka till mer normala nivåer under 
september/oktober.
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Hälso- och sjukvård
 Sommaren har fungerat relaterat väl trots ett par sjukskrivningar i 

sjuksköterskegruppen.
 Lokala förtydligande av förskrivningsanvisningarna är tagna i socialnämnden och 

arbetet för att implementera systemet Cosmic pågår löpande.

Omsorg om funktionsnedsatta
 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.

 Kompassen har flyttat till Ekbacka
 Under juni genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg) planerat 

tillsynsbesök på två utav våra gruppbostäder. Inspektörerna intervjuade brukare, 
personal, enhetschefer, SAS, verksamhetschef, socialchef och politiker i 
arbetsutskottet samt inhämtade enkätsvar från gode män till brukare på respektive 
gruppbostad. Inspektionsprotokoll har ännu ej meddelats men under den muntlig 
återkoppling förmedlades att den initiala bedömningen var mycket positiv.  

 Just nu finns inga lediga platser på gruppbostad och fyra personer står i kö till 
gruppbostad och två personer till SoL-bostad.

 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.
 Boendestödet arbetar aktivt med åtgärder kring arbetsmiljö efter 

Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök.
 Fritidsgruppen har erbjudit gemensamma aktiviteter under sommaren i form av 

bland annat pysselträff och friluftsdag.

 

Individ- och familjeomsorg
 Från och med 1 juni är alla öppenvårdsinsatser samlade i enheten Stöd och 

insatser.
 Omorganisering inom Stöd och insatser för att ha rätt kompetens på rätt plats har 

genomförts under våren och 6 personal har erbjudits annan placering i 
kommunen.

 En förlängd missbruksplacering där beslut väntas av förvaltningsrätten.
 Återregistrerat HVB Ekbacka för akutplacering barn 0-18 år.
 En ny socialsekreterare på plats och en på gång in i september. Detta då 3 

socialsekreterare inom Barn och familj avslutar sina tjänster. 2 går till Kalmar 
kommun och en går över till LSS inom kommunen, annonsering och rekrytering 
pågår.
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Arbetsmarknadsenhet
 56 feriearbetare är anställda under sommaren.
 Arbetsmarknadsenheten har haft möte med Borgholm energi AB och Röda 

korset, angående uppstart av "Återbruk".
 Projektansökan är inskickad till Arbetsförmedlingen. Projektet sätter fokus på 

lågutbildade och lågmotiverade med prioritering på de som går på 
försörjningsstöd.

Stöd och insatser
 Kompetensväxling genomfördes 190601 genom att tre medarbetare från Barn och 

familj övergick till Stöd och insatser. Fortsatt planering av anpassning i 
personalbemanning pågår parallellt med uppstart av öppenvårdsverksamhet.

 Eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskat på stödboendet, har 
boendet övergått till generellt stödboende för både flickor och pojkar. De 
kvarvarande ungdomarna har flyttats till våningsplan 1 på stödboendet. 3 platser 
säljs till andra kommuner under juli månad.
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1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,3 mkr efter perioden.

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. 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 t o m juli i paritet med budget.

Särskilt boende visar en positiv avvikelse för perioden. Samarbetet mellan enheterna har 
ökat  och bemanningen har under juni och juli nått budgeterad nivå. Enheterna uppvisar 
en ökad kostnadsmedvetenhet.

Även ordinärt boende uppvisar en positiv avvikelse, hemtjänsten i norr visar dock på ett 
underskott om -1,2 mkr.

Det positiva resultatet i hemtjänst mellersta och centrum beror på att en effektiv planering 
och omfördelningen av personella resurser, utifrån behov, sker snabbt. Närvarande 
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ledarskap bidrar även till det positiva resultatet.

Antalet beviljade hemtjänsttimmar följer nästan den budget som är lagd för juni och juli. 
Det har varit färre visstidsboende än vad som räknats med i norr och mellersta.

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 3,4 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 60 tkr. Antalet individer som söker och beviljas försörjningsstöd 
ökar i samma takt som antalet individer som kommer ut i självförsörjning, vilket förklarar 
kostnadsökningen.
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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 
dels till att intäkterna från arbetsförmedlingen inkommit för perioden samt att ett 
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 positiv avvikelse för perioden. Den 
interna timtaxan mellan stöd och insatser och individ- och familjeomsorgen har setts över 
och korrigerats vilket gör att verksamheten nu får kostnadstäckning för sina 
personalresurser. Extern försäljning av stödboendeplatser genererat ökade intäkter vilket 
också bidrar till den positiva avvikelsen.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Periodens_bu
dget

Periodens_utf
all Avvikelse

Total

70 Centralt 22 682 13 196 13 861 -664

71 Bemanningsen
het 1 469 856 988 -132

72 Hälso- och 
sjukvård 23 542 13 553 14 175 -622

73 Särskilt boende 84 103 48 749 46 863 1 886

74 Ordinärt 
boende 74 241 43 407 43 001 406

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 39 508 39 303 205

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 15 834 22 901 -7 067

77 Arbetsmarknad
senhet 6 316 3 428 3 256 172

78 Stöd och 
insatser 1 543 1 435 907 527

79 Projekt 0 0 -1 037 1 037

Summa 305 662 179 966 184 218 -4 252

1.5 Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till junis 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 14 stycken jämfört med samma period föregående år.

Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertidstimmar medan 
antalet fyllnadstimmar har ökat. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 2,3 mkr medan 
kostnaden för samma period 2019 uppgick till 1,9 mkr.
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Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år har sjukfrånvaron minskat från 8,9 % till 8,2 %.

1.6 Prognos
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 5,1 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.

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 
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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 
positiv avvikelse. Under slutet på juli början av 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.
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Prognos sammanställning
 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

70 Centralt 22 682 23 282 -600

71 Bemanningsenhet 1 469 1 569 -100

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 162 -620

73 Särskilt boende 84 103 81 843 2 260

74 Ordinärt boende 74 241 74 191 50

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 64 100 420

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 34 830 -7 585

77 Arbetsmarknadsenh
et 6 316 6 242 75

78 Stöd och insatser 1 543 1 043 500

79 Projekt 0 -500 500

Summa 305 662 310 762 -5 100

1.7 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 juli.

 

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 18 hushåll verkställda 465 000

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 

0
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budget 2019

Effektivisering: 10 417 341 5 910 671

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

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 
(prognos -208 000kr)

2 000 000

Särskilt boende 
anpassar till 
bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 
(prognos +581 000 
kr)

3 900 000

Sjuksköterskor inför 
flexklocka 250 000 Ej verkställt 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 5 992 000

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 satt 0

Oregistrerad frånvaro 90 000 Åtgärdas löpande, 
effekt på helår 0

Minskad sjukfrånvaro 
1,0 % 1 000 000 Verkställs på helår, 

jan-mars minskning 
1 000 000
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med 1,0 % ( 1 000 
000 kr)

Effektivisering: 1 736 313 1 321 313

Totalt effektiviseringar 
socialförvaltningen 
(kr)

23 257 596 18 599 426

 

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.
 Att i tid identifiera under- och överskott och vidta adekvata åtgärder i syfte att 

hålla budget i balans.

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 två biståndsbeslut för Bostad med särskild service enligt SOL som idag 

inte verkställs.
 Implementering av LifeCare planering inom boendestödet pågår just nu.
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 Nya biståndshandläggare tillträder sina tjänster i augusti.
 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 
olika aktörer i tidiga insatser genom Resursrådet.

 Få fler praktikplatser och öppna återbruket.
 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 -57 17

7001 Bidrag till föreningar 9 0

7002 Fastigheter -5 0

7005 Utbildning Socialförvaltn 425 0

7006 Stab -617 -617

7008 Admin o service -419 0

7102 Vikariepool -132 -100

7200 Rehab 
Hjälpmedel&Centralt -62 460

7205 Sjuksköterskor Dag -586 -1 080

7206 Sjuksköterskor Natt 26 0

7300 Centralt SB 452 380

7302 Adm Personal SB 541 740

7311 Ekbacka 4 55 91

7312 Ekbacka 4 natt 41 0

7321 Ekbacka 2 384 458

7322 Ekbacka 2 Natt 30 0

7323 Ekbacka 5 17 0

7324 Ekbacka 5/6 natt -56 -60

7325 Ekbacka 6 -31 0

7331 Åkerbohemmet DB 52 60
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7332 Åkerbohemmet ÄB 251 300

7333 Nattpatrullen norr -146 -150

7341 Soldalen DB 109 200

7342 Soldalen ÄB 175 250

7343 Soldalen Natt 16 0

7351 Strömgården DB 105 100

7353 Strömgården Natt -110 -110

7400 Centralt Ord. boende 546 639

7402 Adm Personal Ord. boende 252 400

7411 Klockaregården 60 60

7414 Social verksamhet B-holm 199 200

7415 Social verksamhet Norr 101 60

7419 Hemtjänst Böda -360 -505

7420 Hemtjänst Löttorp -425 -500

7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -425 -660

7430 Hemtjänst Centrum Norr -238 -277

7432 Hemtjänst Centrum Söder 676 700

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -120 -120

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla -89 -35

7452 Hemtjänst Köpingsvik 228 87

7500 Centralt Omsorg av F. 129 -5

7502 Adm Personal Omsorg av 
F. 236 0

7510 Avlösarservice -209 -398

7511 Personlig Ass SFB 83 60

7512 Ledsagning 121 207

7513 Boendestödet -118 -180

7514 Personligt utformat stöd 0 -120

7515 Personlig ass LSS -162 -100

7530 Dagligvht Borgholm -73 20

7531 Korttidsverksamhet Klinta -224 -200

7570 Servicebostad Guntorpsg. 1 21

7571 Gruppbostäder Ranstad -11 -150

7572 Gruppbostäder Feb.vägen 772 1 201

7573 Gruppbostäder Åkerhagen -227 -280

7574 Servicebostad Sandgatan -27 60

7575 Gruppb Johan Söderstr. v. 151 100

7576 Gruppb. Norra Långgatan -46 -10

7577 Gruppb. V Järnvägsg -64 -20

7578 Satelliten Löttorp -68 0
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7590 Köp av vård i annan regi -17 292

7592 Kontaktpersoner LSS -44 -80

7600 Centralt IFO -39 0

7601 Stab IFO -7 0

7602 Adm Personal IFO 3 0

7610 Ekonomiskt Bistånd -1 680 -3 000

7650 Barn och familj -5 604 -4 644

7670 Vård av missbrukare -98 416

7675 Vård av vuxna 696 422

7680 Kontaktpersoner -337 -778

7693 Sociala kontrakt 0 0

7700 Centralt 
arbetsmarknadsenh 243 237

7702 Administrativ personal ame 572 400

7710 Arbetsmarknadsåtgärder -643 -562

7800 Centralt Stöd och insatser -1 698 -1 226

7802 Adm pers. stöd och insatse -1 44

7803 Insatser personal -55 -40

7810 Ekonomiskt bistånd boende 168 100

7820 Ensamkommande HBV-
hem 220 223

7830 Ensamkommande 
familjehem 419 240

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 397 242

7852 Stöd och insatser Ekback 1 078 918

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 1 037 500

7932 DUA 0 0

7933 Samordningsförbundet 0 0

7934 Tidiga insatser § 37a Lst 0 0

Summa -4 252 -5 100
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 58

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2019/91 701 SN

Stimulansmedel att rekvirera för förstärkning inom äldreomsorgen 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att socialnämnden rekvirerar medel från Socialstyrelsen

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kom-
munerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom 
den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst. 
Borgholms kommun har tilldelats medel om 899 101 kr att rekvirera för perioden 27 
juni till och med 31 december 2019.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för förstärk-
ning av äldreomsorgen.

Bedömning
Rekvirerade stimulansmedel kommer företrädesvis att användas till

- Utbildning gällande mål och målformulering

- Kvalitetsutveckling

- Hjälpmedelsutveckling

Skickas till
Verksamhetschef ÄO och HSV
Socialt ansvarig samordnare, SAS
Ekonom, Linda Andreen,

______________
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Datum
2019-08-05

 
 SOCI A LFÖRVA LTNING

Maria Svanborg, 0485-88014
maria.svanborg@borgholm.se

Stimulansmedel att rekvirera för förstärkning inom 
äldreomsorgen 2019

Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar att från Socialstyrelsen rekvirera tilldelade 

stimulansmedel för förstärkning inom äldreomsorgen för 2019. 

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel 
till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan 
användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att 
behoven är som störst. Borgholms kommun har tilldelats medel om 
899 101kr att rekvirera för perioden 27 juni till och med den 31 december 
2019.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för 
förstärkning av äldreomsorgen

Ärende/bedömning
Rekvirerade stimulansmedel kommer företrädesvis att användas till:

– Utbildning gällande mål och målformulering

– Kvalitetsutveckling 

– Hjälpmedelsutveckling

Maria Svanborg
Verksamhetschef

Beslut ska skickas till
Maria Svanborg
Ellinor Falkebo
Linda Andreen
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 

2019 för förstärkning av äldreomsorgen  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till  
kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen.  

 
I fördelningen av stimulansmedlen inom kommunens verksamheter behöver kommunen 
beakta kraven om anmälan och rapportering av statligt stöd som följer av lagen 
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Bidragets storlek 

Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2019. I bilagan till regeringsbe-
slut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.  

Vilka kan rekvirera medlen? 

Kommuner. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun 
ser att behoven är som störst.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas från och med den  
27 juni till och med den 31 december 2019. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel 
retroaktivt för verksamhet från och med den 27 juni 2019. 

Hur får ni del av medlen? 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. 

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhan-
dahåller. Blanketten finns publicerad på Socialstyrelsens webbsida för stimulans-
medlen. 

2. I bilagan till regeringsbeslut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje 
kommun kan rekvirera för 2019.  

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. 
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2019 och 

betalas ut löpande. 
5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2020 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen 
har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i december 2019.  
Formuläret kommer bland annat att innehålla frågor om hur mycket stimulansmedel som 
kommunen har använt och till vilken eller vilka verksamheter.  
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Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet under perioden 27 juni–31 december 
2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att faktu-
rera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som 
Socialstyrelsen meddelar.  

Bakgrund  

Regeringen gav den 27 juni 2019 (S2019/02959/FS) Socialstyrelsen i uppdrag att under 
2019 fördela, administrera och följa upp medel för förstärkning av äldreomsorgen i  
kommunerna.  

Mer information  

Bevaka uppdateringar om stimulansmedlen via webbsidan: 
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner 

Kontaktpersoner 

Frida Azadi 
Joakim Hammarberg 

 
Frida.azadi@socialstyrelsen.se  
joakim.hammarberg@socialstyrelsen.se         

 
075-247 42 16 
075-247 35 06  
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2019/83 750 SN

Återuppstartat HVB Ekbacka

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har återuppstartat HVB Ekbacka from 4 juli 2019 men ändrat 
inriktning från ensamkommande till placering för akut eller utreningsbehov för barn 
0-18 år för båda könen. 
Verksamheten är registerad hos Inspektion för vård och omsorg (IVO). 

HVB Ekbacka är ett akuthem/utredningshem och personal finns att tillgå vid en pla-
cering. När det inte är någon aktuell placering är boendet obemannat. HVB hem-
met kommer vara för kortare placering. 

Verksamheten har sina lokaler i Bryggan på Ekbacka hus 6, plan 3. 

Skickas till
Verksamhetschef IFO och AME

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-07-08 2019/83 750

2019.398

Handläggare
Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef Ifo/Ame

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88421 Beatrice.solhjort@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämnden

Återuppstartat HVB Ekbacka

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har återuppstartat HVB Ekbacka from 4 juli 2019 men ändrat in-
riktning från ensamkommande till placering för akut eller utreningsbehov för barn 0-
18 år för båda könen. 
Verksamheten är registerad hos Inspektion för vård och omsorg (IVO). 

HVB Ekbacka är ett akuthem/utredningshem och personal finns att tillgå vid en pla-
cering. När det inte är någon aktuell placering är boendet obemannat. HVB hemmet 
kommer vara för kortare placering. 

Verksamheten har sina lokaler i Bryggan på Ekbacka hus 6, plan 3. 

 

Chefens namn. Beatrice Solhjort
Chefens titel. T.f Verksamhetschef Ifo/Ame

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2019/84 730 SN

Remiss; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att avstå från att yttra oss.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell handlings-
plan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och kom-
muner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och 
målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen har tillsammans med ett stort antal samverkansparter arbetat med 
utformningen av handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller vision och övergri-
pande mål, förutsättningar för en säker vård samt fem fokusområden med förslag 
på nationella åtgärder inklusive en plan för uppföljning på nationell nivå. 

Skickas till
Verksamhetschef ÄO/HSV

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-07-08 2019/84 730

2019.373

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

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

Till Socialnämnden

Remiss; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. 

Förslag till beslut 
att avstå från att yttra oss.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell handlings-
plan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och kommu-
ner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och 
målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen har tillsammans med ett stort antal samverkansparter arbetat med 
utformningen av handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller vision och övergri-
pande mål, förutsättningar för en säker vård samt fem fokusområden med förslag på 
nationella åtgärder inklusive en plan för uppföljning på nationell nivå. 

Beslutsunderlag
Remiss; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Bedömning

 

Chefens namn. Maria Svanborg
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård 
Charlotta George 
charlotta.george@socialstyrelsen.se  

Enligt sändlista 
 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Remiss avseende förslag till nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 

 

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till en nationell 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell hand-
lingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och 
kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, priorite-
ringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet. 

Socialstyrelsen har tillsammans med ett stort antal samverkansparter arbetat med 
utformningen av handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller vision och över-
gripande mål, förutsättningar för en säker vård samt fem fokusområden med för-
slag på nationella åtgärder inklusive en plan för uppföljning på nationell nivå.  

Vår målsättning har varit att skapa en bred involvering i utformandet av den nat-
ionella handlingsplanen. Denna version är därför inte slutligt färdigställd utan nu 
kommer förslaget ut på remiss för att vi ska få möjlighet att lyssna in synpunkter 
och tankar i den fortsatta utformningen.  

Handlingsplanen kommer efter att inkomna synpunkter har beaktats, genomgå 
såväl en juridisk som en språklig granskning.  

Synpunkter på underlaget önskas ha inkommit till Socialstyrelsen senast den  
7 oktober 2019. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att 
underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.  

Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  
Vänligen ange diarienummer 4.3-24228/2018 i remissvaret. 

 

Kontaktperson  

Charlotta George 
charlotta.george@socialstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 

Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och projektledare för uppdraget  

Thomas Lindén, avdelningschef 
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Sändlista  

1. Anhörigas riksförbund 
2. Arbetsmiljöverket 
3. Barncancerfonden 
4. Bollnäs kommun 
5. Borgholms kommun 
6. Botkyrka kommun 
7. Cancerfonden 
8. Danderyds kommun 
9. Demensförbundet 
10. DHR 
11. Dietisternas Riksförbund 
12. E-hälsomyndigheten 
13. Eksjö kommun 
14. Endometriosföreningen 
15. Famna 
16. Folkhälsomyndigheten 
17. Forte 
18. Funktionsrätt Sverige 
19. Halmstads kommun 
20. HälsoAkademikerna 
21. Härryda kommun 
22. Hörselskadades riksförbund 
23. Inspektionen för vård och omsorg 
24. Järfälla kommun 
25. Kommunal 
26. Kramfors kommun 
27. Köpings kommun 
28. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 
29. Lindesbergs kommun 
30. Livlinan- för de som lever nära någon med psykisk sjukdom 
31. Läkemedelsverket 
32. Malung-Sälens kommun 
33. Munkfors kommun 
34. Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys 
35. Mölndals stad 
36. Nationell samverkan för psykisk hälsa 
37. Nationell Samverkansgrupp NSG patientsäkerhet 
38. Nationella företrädare för patientnämnderna 
39. Norrköpings kommun 
40. Partille kommun 
41. PRO 
42. Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter 
43. Region Blekinge 
44. Region Dalarna 
45. Region Gotland 
46. Region Gävleborg 
47. Region Halland 
48. Region Jämtland Härjedalen 
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49. Region Jönköpings län 
50. Region Kalmar län 
51. Region Kronoberg 
52. Region Norrbotten 
53. Region Skåne 
54. Region Stockholm 
55. Region Sörmland 
56. Region Uppsala 
57. Region Värmland 
58. Region Västerbotten 
59. Region Västernorrland 
60. Region Västmanland 
61. Region Västra Götaland 
62. Region Örebro län 
63. Region Östergötland 
64. Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 
65. Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt 

ansvariga rehabilitering  
66. Skara kommun 
67. Skurup kommun 
68. Sorsele kommun 
69. SPF- seniorerna 
70. Storumans kommun 
71. Strålsäkerhetsmyndigheten 
72. Svensk sjuksköterskeförening 
73. Svenska läkaresällskapet 
74. Sveriges Arbetsterapeuter 
75. Sveriges Kommuner och Landsting 
76. Sveriges läkarförbund 
77. Sveriges Tandläkarförbund 
78. Söderhamns kommun 
79. Tilia, Ungas psykiska hälsa 
80. Torsås kommun 
81. Trelleborgs kommun 
82. Tyresö kommun 
83. Ung cancer 
84. Unga Reumatiker 
85. Universitetskanslersämbetet  
86. Uppsala kommun 
87. Vårdförbundet 
88. Vårdföretagarna Almega 
89. Värmdö kommun 
90. Västerviks kommun 
91. Örkelljunga kommun 
92. Östersunds kommun 
93. Östhammars kommun 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2019/85 701 SN

Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna och lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till kommunerna 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i social-
tjänstens verksamheter. Detta finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evi-
densbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad 
av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansiering-
en gäller för fyra år (2020-2024).

Förvaltningen ansluter sig till SKL:s rekommendation och vill vara med i den natio-
nella samlade kunskapsstyrningen med en årskostnad för Borgholms kommun på 
ca 21 tkr/år. Att ansluta sig tillsammans med övriga kommuner och landsting blir 
mer förmånligt. Detta leder till att reducera framtida kostnader i samband med kun-
skapsstyrning på nationell nivå, med kvalitetsregister och brukarundersökningar.

Ärendet 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jäm-
lik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga 
kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och 
deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för 
lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för 
SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling 
med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam fi-
nansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är 
de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjäns-
tens område, avslutade. 

SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle åter-
komma om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle 
kunna utformas. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfat-
tar, är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur des-
sa medel ska användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvalt-
ning. Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa fi-
nansiering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna 
tillsammans med SKL. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling 
för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvår-
den. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla 
andra register för socialtjänstens verksamheter.

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling 
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyr-
ningssystem. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-07-12 2019/85 701

2019.401

Handläggare
Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 90 Anna.HasselbomTrofast@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till [skriv instans här]

Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Förslag till beslut 
att godkänna och lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till kommunerna 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i social-
tjänstens verksamheter. Detta finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evi-
densbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av 
maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen 
gäller för fyra år (2020-2024).

Förvaltningen ansluter sig till SKL:s rekommendation och vill vara med i den natio-
nella samlade kunskapsstyrningen med en årskostnad för Borgholms kommun på 
ca 21 tkr/år. Att ansluta sig tillsammans med övriga kommuner och landsting blir 
mer förmånligt. Detta leder till att reducera framtida kostnader i samband med kun-
skapsstyrning på nationell nivå, med kvalitetsregister och brukarundersökningar.

Ärendet 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kun-
skap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för 
SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling 
med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam fi-
nansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är 
de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens 
område, avslutade. 
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2 (2)

SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkom-
ma om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kun-
na utformas. 

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, 
är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från kom-
munerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa me-
del ska användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta avgö-
rande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvalt-
ning. Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finan-
siering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna till-
sammans med SKL. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling 
för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvår-
den. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård in-
om främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla 
andra register för socialtjänstens verksamheter.

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling 
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyr-
ningssystem. 

 

Chefens namn. Anna Hasselbom Trofast
Chefens titel. Socialchef

Skickas till
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-14 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2019/92 700 SN

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt jobbförberedande aktivi-
teter

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att lyfta behov av att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällan-

de kommunal vuxenutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen re-
gi till kommunsstyrelsen.

Att lyfta behovet av att ingå avtal med Kunskapsnavet till kommunstyrelsen
Att skyndsamt färdigställa lokalerna för start av aktiviteter i det planerade återbru-

ket för att motverka ökad kostnad för ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning
Borgholms Kommun har under senaste åren haft ett förhållandevis stort mottagande 
av nyanlända. Nu börjar det gå att utvärdera insatserna som gjorts för insteg i ar-
betslivet eller i vidare studier.

Det har visats sig att ett stort antal personer inte har fått tillräckligt goda kunskaper i 
svenska språket för att kunna vara anställningsbara trots genomgången SFI.

De yrkesinriktade utbildningar som är relevanta för att kunna ta steget närmare ar-
betslivet har inte varit tillgängliga för alla individer som haft behov, då kommunen in-
te haft avtal med Kunskapsnavet i Kalmar där flertalet av dessa utbildningar erbjuds.

Under flera år har ett återbruk och insatser/aktiviteter runt detsamma saknas. Åter-
bruket är planerat att starta, men lokalerna är ännu inte klara för användning. Beho-
vet är stort och arbetet med att färdigställa för uppstart bör ske skyndsamt.

För att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt motverka psykisk 
ohälsa på grund av utanförskap behöver avtal om utbildning och möjligheter till akti-
vitet/insatser ses över.

Skickas till
Verksamhetschef IFO/AME
Enhetschef AME

______________
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2019-07-29

 
 

Eva Karlström
Integrationssamordnare

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt 
jobbförberedande aktiviteter

Förslag till beslut
a t t lyfta behov av att se över avtalen med Kalmarsunds 

gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI 
samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunstyrelsen

a t t lyfta behovet av att ingå avtal med Kunskapsnavet till 
kommunstyrelsen

a t t skyndsam färdigställa lokalerna för start av aktiviteter i det 
planerade återbruket för att motverka ökad kostnad för 
ekonomiskt bistånd

Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun har under senaste åren haft ett förhållandevis stort 
mottagande av nyanlända. Nu börjar det gå att utvärdera insatserna som 
gjorts för insteg i arbetslivet eller i vidare studier. 

Det har visat sig att ett stort antal personer inte har fått tillräckligt goda 
kunskaper i svenska språket för att kunna vara anställningsbara trots 
genomgången SFI. 

De yrkesinriktade utbildningar som är relevanta för att kunna ta steget 
närmare arbetslivet har inte varit tillgängliga för alla individer som haft 
behov, då kommunen inte haft avtal med Kunskapsnavet i Kalmar där 
flertalet av dessa utbildningar erbjuds. 

Under flera år har ett återbruk och insatser/aktiviteter runt detsamma 
saknats. Återbruket är planerat att starta, men lokalerna är ännu inte klara 
för användning. Behovet är stort och arbetet med att färdigställa för uppstart 
bör ske skyndsamt.

För att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt motverka 
psykisk ohälsa på grund av utanförskap behöver avtal om utbildning och 
möjligheter till aktiviteter/insatser ses över. 
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Borgholms kommun
Datum
2019-07-29

 
 

Sida
2(4)

Beslutsunderlag
Borgholms kommun har idag avtal om kommunal vuxenutbildning inklusive 
SFI-svenska för invandrare som inte kommit som flyktingar samt separat 
prisavtal om SFI-utbildning för flyktingar tecknat med Kalmarsunds 
gymnasieförbund. 

2016-06-01 upphörde utbildning i SFI som en egen skolform och blev i 
stället en del av kommunal vuxenutbildning. Med anledning av ändringen i 
skollagen borde ett och samma avtal gälla för all kommunal vuxenutbildning 
och inte ett separat prisavtal för SFI gällande flyktingar. Alternativt bör även 
prisbilden för att ta över utbildningen i egen regi beräknas.

Arbetsmarknadsenheten, som ansvarar för mottagningen av nyanlända, har 
sett att det tagit väldigt lång tid för många att gå igenom SFI-utbildningen 
och ett stort antal har haft svårt med inlärningen på grund av kort eller ingen 
utbildning i hemlandet. Med anledning av det slöts ett avtal för 2018 om att 
erbjuda heltidsstudier (20 timmar/vecka) för att se om det skulle korta ner 
tiden på SFI och göra vägen till arbete kortare. För att göra förändringen 
krävdes en extra kostnad utöver ordinarie prisavtal med 605 000 kr/år samt 
en kostnad av 470 000 kr/år för att tillgodose behovet av språkstöd på 
hemspråk för både SFI och ungdomarna på språkintroduktion. 

Efter försöksåret har inte insatserna gett tillräckligt resultat för att försvara 
den ökade prisbilden. Det beslutades då att avtalet inte skulle förnyas. Ett 
nytt ordinarie prisavtal tecknades för 2019 med 75 kr/ erbjuden 
undervisningstimma. Då ingen extra ekonomisk ersättning utgick från 
kommunen drogs möjligheten till heltidsundervisning in av Kalmarsunds 
gymnasieförbund, vilket innebär att från och med augusti sker en återgång 
till 15 tim./vecka. Detta ställer krav på att hitta andra lösningar för att erbjuda 
heltidssysselsättning, vilket är nödvändigt för att individen ska ha rätt till full 
ekonomisk ersättning i etableringen. 

Kunskapsnavets utbildningar har efterfrågats av flertalet nyanlända, men då 
kommunen inte har något avtal med Kunskapsnavet har kostnaden per elev 
kopplat till lagd budget fått styra i stället för behovet hos individen. 
Kostnaden per elev är i dag ca 150 000 kr utan avtal. Många tappar 
motivationen då den möjlighet till yrkesutbildning de sett finns rycks undan 
vid avslag av ekonomiska skäl. Flytt från kommunen är det alternativ som 
många i det läget överväger, vilket är förödande för 
befolkningsutvecklingen. För att tillgodose såväl kompetensbehovet hos 
arbetsgivare som individens möjligheter att bli självförsörjande borde 
möjligheten att gå in i Kunskapsnavet lyftas på nytt.

I dagsläget är ca 40 personer inskrivna för studier på SFI via etableringen 
av nyanlända. Av dessa bedömer vi att 15 personer inte kommer att klara 
SFI, utan behöver praktiska aktiviteter för att lära sig språket. Runt 10 
personer kommer troligen att klara studierna men det kommer att ta lång tid 
och kombination av språkundervisning och annan arbetsförberedande 
aktivitet behövs. 
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Det innebär att i praktiken klarar endast 15 av de idag inskrivna personerna 
SFI inom rimlig tid och kan fortsätta till vidare studier.

Då debitering från och med 2019 sker per erbjuden timma innebär det att 
kommunen får bära kostnaden även om personen inte är närvarande, vilket 
måste undvikas. Hög frånvaro är ett problem då kommunikationen runt varje 
elev inte alltid har fungerat. Samma gäller när en elev har låg progression 
(långsam språkinlärning) blir kostnaden väldigt hög samtidigt som det inte 
blir en meningsfull etablering för individen. För att motverka psykisk ohälsa 
och öka motivationen måste andra språkutvecklande insatser än SFI 
komma i tidigt skede för dem som har behovet. 

Kostnaden per elev som inte klarar SFI kan i stället kan användas till 
aktiviteter i kommunens återbruk. SFI-undervisning 15 tim./vecka kostar oss 
4 500 kr/månad och person. Om exempelvis 10 personer är i aktiviteter på 
heltid inom återbrukets verksamhet finns 45 000 kr/månad att använda till 
verksamhet.

I dag har Arbetsförmedlingen huvudansvaret och tar beslut om individens 
sysselsättning utöver SFI-undervisningen. Borgholms kommun har 
samverkansavtal med Arbetsförmedlingen, vilket gör att aktiviteter/insatser 
kan planeras i samförstånd runt nyanländas etablering. I arbetet är också 
samverkan med vårt lokala näringsliv betydelsefullt för att göra det möjligt 
för nyanlända att få praktik inom olika yrkesbanor.

För att stärka dem som har lång väg in i arbetslivet behövs olika aktiviteter 
för att hitta deras väg till sysselsättning och egen försörjning. I det arbetet 
är det planerade återbruket en väldigt viktig pusselbit i helhetsbilden. Där 
kan djupare kartläggning av individens kompetens och matchning mot 
arbetsgivares behov göras kombinerat med språkträning, olika 
jobbförberedande insatser samt hälsofrämjande aktiviteter för att motivera 
till utveckling. En schematisk bild som illustrerar ett möjligt flöde bifogas i 
bilaga 1.

Ärende/bedömning
Vi bedömer att det är av stor vikt att avtalen mellan Borgholms kommun och 
Kalmarsunds gymnasieförbund ses över för att undersöka om det är 
ekonomiskt möjligt att bedriva kommunal vuxenutbildning i egen regi. 
Möjligheten att anpassa vilka utbildningar som erbjuds är rimligtvis större då 
det inte är så många led i beslutsgången. Det ger också större möjlighet att 
påverka verksamhetens kvalitet.

Vi ser också ett stort behov av de utbildningar som Kunskapsnavet kan 
erbjuda för att säkerställa framtida kompetensbehov, då det inte är 
ekonomiskt försvarbart för varken Kalmarsunds gymnasieförbund eller i 
kommunal regi att anordna kurser med få antal deltagare.

Återbruket är en viktig del i att öka möjligheten till självförsörjning för 
nyanlända och andra personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är 
av stor vikt att uppstarten av verksamheten sker skyndsamt då det finns ett 
stort behov redan nu.
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Konsekvensanalys
I dag kan kommunen till viss del påverka utbudet på kommunala 
vuxenutbildningen. Att kunna påverka kursutbud, kostnader och kvalitet via 
direkta kommunala beslut skulle möjliggöra större flexibilitet under 
förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart.  

Konsekvensen av att inte kunna erbjuda yrkesutbildning till den som 
behöver få sina kunskaper verifierade eller utbilda sig inom det yrke de 
önskar kan bli utflytt från kommunen för att få tillgång till adekvata studier. 
En negativ befolkningsutveckling gynnar inte kommunens tillväxt och behov 
av kompetens framåt.

Om det inte finns möjlighet att anordna aktiviteter via återbruket för dem 
som står långt från arbetsmarknaden kan det få stora ekonomiska 
konsekvenser. Idag är det ca 30 vuxna i ekonomiskt bistånd som inte har 
nått tillräckliga kunskaper i svenska språket för att få tillgång till 
arbetsmarknaden. Risken är att numerären som är beroende av ekonomiskt 
bistånd ökar om inte något görs för att underlätta ingången på 
arbetsmarknaden. Man kan redan se att behovet av ekonomiskt bistånd 
ökar och utan åtgärder för att hjälpa individer att bli självförsörjande kommer 
kostnaderna för bistånd trolig att öka betydligt, precis som det utanförskap 
som drabbar hela familjen.

Ola Davidsson
Enhetschef
Arbetsmarknadsenheten

Beatrice Solhjort
Verksamhetschef
Individ- och Familjeomsorgen
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Bilaga 1

Schematisk bild över möjligt flöde i samverkan med Arbetsförmedlingen.
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