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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 103

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.
Ärendebeskrivning

Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:
- På kommunfullmäktige 191209, gavs information om tre olika alternativ för förvalt-
ning av kommande byggnation av särskilt boendeplatser; egen regi, förvalta eller ko-
perativ.

- Det finns intressanter som vill bygga ett LSS boeden på resedan.

- Det råder köpstopp för hela kommunen från och med 191209 fram till 200131. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 105

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2019/9 700 SN

Dom från Förvaltningsrätten gällande begäran om laglighetsprövning 
av socialnämndens beslut 190102, mål nr 462-19

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Inkommit dom från Förvaltningsrätten, 191127, där förvaltningsrätten avslår Per 
Lublins överklagande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Beslutsunderlag
Dom från Förvaltningsrätten, Mål nr: 462-19—465-19

Skickas till
Socialnämnden

______________
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I VÄXJÖ 
 
 

DOM 
2019-11-27 
Meddelad i Växjö 

Mål nr 
462-19—465-19 
 
 

 

Dok.Id 214637     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 42 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  - måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Per Lublin, 19441211-0514 
  
MOTPART 
Borgholms kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens beslut den 2 januari 2019, §§ 1-4 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725); KL 
 
___________________ 
 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Socialnämnden beslutade följande den 2 januari 2019: § 1 att välja ledamö-

ter, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande samt ersättare till 

socialnämndens arbetsutskott; § 2 att välja ledamöter, ordförande, vice ord-

förande och andre vice ordförande samt ersättare till socialnämndens indi-

vidutskott; § 3 att ge namngivna ledamöter i socialnämnden delegation att 

fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt lagen om omhänderta-

gande av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall; § 4 att lägga 

information om utbildningsdagar till handlingarna. 

 

Per Lublin överklagar ovanstående beslut. Han anför i huvudsak följande. 

Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2018 att tillsätta socialnämn-

den har ännu inte vunnit laga kraft. Tidigare socialnämnds mandatperiod 
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löpte ut vid årsskiftet. Kommunen saknar en lagligt vald socialnämnd.      

Socialnämnden som har fattat de överklagade besluten saknar behörighet.  

 

Socialnämndens sammanträde hölls innanför stängda dörrar. Detta strider 

mot fullmäktiges målsättning att hela kommunen ska präglas av en öppen-

het. Under paragraferna 1-2 har män valts till ordföranden i samtliga nämn-

der och styrelser vilket strider mot gällande jämställdhetsregler i kommu-

nen. Därtill ifrågasätts om det är möjligt att välja exakt samma personupp-

sättning i exakt samma roller till två olika utskott. Frågan är även om det 

handlar om rätt kompetens för respektive uppdrag eller om de bara har rätta 

partifärgerna. Det är även tveksamt om uppdelningen av verksamheten i två 

olika utskott har legala skäl eller enbart skett för att skapa fler arvoden och 

ökade kostnader. I paragraf 3 framgår inte av beslutet om de tre namngivna 

personerna ges rätt att besluta om omedelbara omhändertaganden var för sig 

eller tillsammans. Om detta inte framgår bör beslutet undanröjas. Beträf-

fande paragraf 4 kan ifrågasättas varför utbildningen ska äga rum på privat-

ägda och dyra Ekerum. Detta leder till otillbörligt gynnande av enskild. Det 

borde i stället ha skett i kommunens lokaler. Socialnämnden har dessutom 

ålagts sparsamhet. Ovan nämnda beslut har ej tillkommit i laga ordning, stri-

der mot lag och andra regler samt överskrider beslutsfattarnas behörighet.  

 

Kommunen bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak föl-

jande. Socialnämnden har beslutat att från och med 1 juni 2018 ska sam-

manträdena hållas stängda. Socialnämnden utser de utskott som anses behö-

vas. Beslutanderätten styrs genom delegationsordning som är antagen av so-

cialnämnden den 27 februari 2019. Nämndens beslut under § 3 styrs av en 

delegationsordning antagen av socialnämnden. Beträffande 6 § LVU angavs 

som beslutande socialnämndens individutskott och i brådskande fall är det 

socialnämndens ordförande Magnus Ståhl, Eddie Forsman eller Ulrika Lind 

och ifråga om 13 § LVM socialnämndens individutskott och i brådskande 

fall socialnämndens ordförande eller annan utsedd ledamot av nämnden. 

6



  Sida 3 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I VÄXJÖ 

DOM 
 

462-19—465-19 
 

 
 
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET                                                                                                

 

Överklagandet ska prövas i den för laglighetsprövning bestämda ordningen i 

13 kap. KL. En sådan prövning ska inte avse lämpligheten eller skäligheten 

i det överklagade beslutet, utan endast huruvida beslutet är olaglighet i nå- 

got hänseende som anges i 13 kap. 8 § KL och därför ska upphävas. Förvalt- 

ningsrätten kan inte sätta något annat beslut i dess ställe. 

 

Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om 

1. det inte har kommit till på ett lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen 

eller landstinget, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning 

 

Socialnämndens behörighet 

Per Lublin gör gällande att samtliga beslut som är upptagna i protokollet 

från sammanträdet den 2 januari 2018 är olagliga. Detta eftersom tidigare 

beslut om val av socialnämnd inte har vunnit laga kraft Förvaltningsrätten 

kan i sammanhanget konstatera att Per Lublin tidigare har överklagat full-

mäktiges beslut den 10 december 2018. Förvaltningsrätten har genom dom 

den 3 oktober 2019 i mål 194-19 m.fl. avslagit det överklagandet som bl.a. 

avsåg hur val av socialnämnden genomfördes. 

 

Enligt 13 kap. 14 § KL får ett beslut som kan överklagas enligt KL verkstäl-

las innan laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det. Fullmäktiges val 

av socialnämnd framstår som beslut som det är angeläget att kunna verk-

ställa utan att invänta laga kraft. Utredningen visar inte annat än att kommu-

nen verkställt beslutet av den 10 december 2018 om ny socialnämnd och att 

beslutet, även om det är överklagat, inte heller ändrats eller inhiberats. 
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Det Per Lublin anfört och åberopat ger inte stöd för att socialnämnden sak-

nat lagliga förutsättningar att verka till följd av att fullmäktigebeslutet att 

välja den inte hade vunnit laga kraft. 

 

Stängt sammanträde 

Enligt 6 kap 25 § KL är huvudregeln att nämndssammanträden ska hållas 

inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att hålla offentliga samman-

träden om fullmäktige har medgett detta. Även om fullmäktige fattat ett så-

dant beslut ankommer det dock på nämnden själv att avgöra om allmänheten 

ska tillåtas närvara vid ett sammanträde. Det har i målet inte gjorts gällande 

att nämnden har fattat något beslut om att sammanträdet skulle vara öppet. 

Det har under sådana förhållanden inte varit fel att hålla det aktuella sam-

manträdet inom stängda dörrar.  

 

Val av arbetsutskott och individutskott 

Per Lublin har synpunkter på bemanningen av utskott och att nämnden har 

tillsatt två utskott. Det är enligt 6 kap. 41 och 42 §§ KL möjligt för social-

nämnden att tillsätta utskott bestående av ledamöter och ersättare i nämn-

den. Per Lublin har inte visat att de som valts att ingå i utskotten inte skulle 

vara valbara. Det som i övrigt har anförts framstår som lämplighetsfrågor 

som inte kan behandlas inom ramen för en laglighetsprövning.  

 

Delegering av beslut gällande LVU och LVM 

Socialnämnden har delegerat viss beslutanderätt till ett antal namngivna le-

damöter. Per Lublin anser att det borde framgå av beslutet om dessa perso-

nerna får besluta ensamma eller i förening med flera.  

 

Enligt 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) får 

nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat be-

sluta om omhändertagande. Vidare följer av 13 § lagen om vård av missbru-

kare i vissa fall (LVM) att nämnden får förordna att ordförande eller annan 
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ledamot fattar brådskande beslut. Enligt nämnda bestämmelsers lydelse är 

det således möjligt att delegera vissa beslut till ordföranden eller en annan 

ledamot. Av de överklagade besluten framgår inte att nämndens avsikt varit 

att de namngivna personerna ska besluta i förening. Förvaltningsrätten anser 

därför att besluten måste uppfattas så att den beslutade delegationen, i enlig-

het med vad ges utrymme för i 6 § LVU respektive 13 § LVM, avsett möj-

lighet för namngivna ledamöter att var för sig få fatta beslut. Per Lublin har 

således inte visat att beslut är olagliga. 

 

Individuellt inriktat stöd 

Per Lublin gör gällande att förläggandet av utbildning på viss privatägd an-

läggning innebär ett otillbörligt gynnande av enskild. Det han anfört i denna 

del ger inte stöd för att nämnden vid behandlingen av paragraf 4 agerat i 

strid mot 2 kap.8 § KL genom att otillbörligt ge individuellt inriktat stöd till 

enskild näringsidkare eller förfarit olagligt i något annat avseende.  

 

Förvaltningsrättens samlade bedömning är därmed att vad Per Lublin har 

anfört inte visar att de överklagade besluten är olagliga i något av de hänse-

enden som anges i 13 kap. 8 § KL. Överklagandet bör därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Daniel Samuelson 

lagman 

 

föredragande: Helene Larsson 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
beslutets datum.  

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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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 310 762 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en preliminär avvikelse om - 4,2 mkr efter perioden (prognos -2,6 
mkr). Budgetavvikelsen för perioden är preliminär då intäkterna gällande 
omsorgsavgifterna inte är debiterade utan uppbokade enligt tidigare månads debitering. 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.

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, månadens 
avvikelse beror främst på retroaktiv löneökning för sjuksköterskorna sedan maj månad. 
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 har efter perioden en positiv budgetavvikelse. Bemanningsnyckeln är 
lägre än budgeterat då frånvaro i största möjliga mån täcks av befintlig personal. Det har 
också under tidigare månader i år varit flertalet tomma platser. Kostnaderna har ökat för 
oktober och det mesta av dessa kostnader är kopplat till sjukfrånvaro.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikelsen 
härleds till Klinta korttid som visar på ett stort underskott som beror på utökat antal 
brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, kostnadskrävande 
personalplanering samt höga kostnader för fyllnads- och övertidsersättning. Gruppbostad 
Ranstad har under sommaren förbrukat sitt överskott i budget och visar nu istället ett 
underskott. Det beror på höga sjuklönekostnader, många introduktioner av nya 
medarbetare, fyllnads och övertidsutbetalningar vid avslag från bemanningsenheten samt 
en planeringsdag för all personal innan sommaren.

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.

Förvaltningens åtgärdsplan uppgår till 17,6 mkr av beslutade 23,3 mkr för perioden 
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januari till november.

1.3 Analys av verksamheten

Äldreomsorg
 De flesta enheterna har gått in i Heltid som norm och implementering av 

samplanering samt resursturer pågår.
 Utbildningssatsning gällande målformulering, genomförandeplaner, 

dokumentation samt kvalitetsregister fortgår med stöd från utvecklingsledare.
 Teammöten med både rehab, sjuksköterska, personal och biståndshandläggare 

sker varje vecka, på korttiden. Syftet är att tydliggöra målen för individen och 
därmed effektivisera vistelsen.

 Enhetscheferna har tillsammans med verksamhetschef haft grupputveckling 
under två halvdagar med syfte att sträva åt samma mål.

 Ekbacka 6 utvecklar sitt arbete med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket 
innebär att de vill bevara det friska hos alla omsorgstagare. De har även ett 
rullande aktivitetsschema för omsorgstagarna där de erbjuds olika aktiviteter 
varje dag.

 Samordnarorganisationen i norr ändrades from 190901: Fyra samordnare blev två 
som båda samordnar insatser och bemanning på heltid vilket redan ha visat sig i 
effektivare planering.

 Medarbetarna har fått en positiv föreläsning om arbetsglädje.

Hälso- och sjukvård
 Sammanhållen journal - Cosmic startades för hälso- och sjukvården den 14/10.
 Fortsatt arbete pågår tillsammans med Region Kalmar. Enhetschefer Hälso- och 

sjukvården deltog i länsgemensamt möte för att redovisa projektet Sammanhållen 
journal.

Omsorg om funktionsnedsatta
 Daglig verksamhet har haft öppet hus för allmänheten i sina nya lokaler på 

Ekbacka.
 Chefer har deltagit i chefsforum med stort fokus på att minska sjukfrånvaron.
 Medarbetare har deltagit i föreläsning om arbetsglädje.
 Utbildning i Procapita har genomförts för samtliga tillsvidareanställda inom 

OFN.
 Gruppbostäder i Borgholm  och gruppbostad Ranstad har nu gått in i Heltid som 

norm.
 Just nu finns inga lediga platser på gruppbostad och tre personer står i kö.
 Klinta korttidsboende har flyttat till Runsten och bytt namn till Runstens 

korttidsboende. Öppet hus har genomförts för brukare och anhöriga.
 Extern handledning pågår i en arbetsgrupp
 Boendestödet har börjat planera sin verksamhet med stöd av LifeCare planering.
 En person är beviljade bostad med särskild service enligt SOL och har blivit 

erbjuden extern placering då vi saknar SoL-boende i egen regi.
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Individ- och familjeomsorg
 Ny organisation har antagits varpå enhetschefen för vuxen och försörjningsstöd 

nu blir enhetschef för barn och familj samt vuxenenheten. Försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenheten går samman och blir en enhet.

 Process och rutiner håller på att utvecklas och implementeras. Planeringsdag för 
öppenvården och myndighet genomfördes 5 nov och en styrgrupp för 
utvecklingen har skapats. Arbete med att ta fram tydliga uppdrag, hantering av 
processen och rutiner för hur uppdrag ska föras över till öppenvården från 
utredarna håller på att färdigställas.

 Kostnaderna har ökat gällande externa placeringar under september och oktober
 Fortsatt planering för att personer ska kunna prövar e-ansökan av 

försörjningsstöd uppstart i slutet av januari.

Arbetsmarknadsenhet
 Arbete pågår med att fördela roller och uppgifter inför kommande förändringar 

med fler aktiviteter inom arbetsmarknadsåtgärderna.
 Planering pågår tillsammans med fastighetsavdelningen för kartläggning av 

renoveringsbehov i de tilltänkta lokalerna på Ölands lego.
 Projekt med arbetsförmedlingen "Nästa steg" är i gång med 9 deltagare.
 Inom Pontibus är antalet deltagare 27 individer för närvarande.

Stöd och insatser
 Teamträffar sker varje vecka med tvärprofessionellt team, start den 30 oktober.
 På Ebacka stödboende bor 12 ungdomar och verksamheten har övergått till 

generellt stödboende för både flickor och pojkar, några i utsluss- och 
träningslägenheter.
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1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en preliminär avvikelse om - 4,2 mkr efter perioden. 
Budgetavvikelsen för perioden är preliminär då intäkterna gällande omsorgsavgifterna 
inte är debiterade utan uppbokade enligt tidigare månads debitering. 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.

Hälso- och sjukvården uppvisar en negativ avvikelse för perioden. Månadens resultat 
beror främst på retroaktiv löneutbetalning för sjuksköterskor sedan maj månad. Under 
september erhöll verksamheten ett statsbidrag på 900 tkr vilket påverkar resultatet 
positivt. Det finns en överanställning inom rehab som påverkar resultatet negativt.

Hjälpmedelsbudgeten är för perioden i balans. Dels beror det på att kostnaderna för 
Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) är lägre än budgeterat samt att 
hjälpmedelinköpen följer budget bättre.

Den positiva budgetavvikelsen inom särskilt boende kvarstår och har ökat sedan 
föregående månad. Avvikelsen härleds till att bemanningen anpassats efter behov i form 
av att sänka bemanningen när lediga boendeplatser uppstår. Under året har det funnits 
flertalet lediga platser i perioder samtidigt har sjukfrånvaro  täckts med befintlig 
bemanning i så hög grad som möjligt. Flera särskilda boenden har gjort en resa under det 
senaste året från underskott till en budget i balans. Bemanningsnyckeln kan komma att 
öka relaterat till heltid som norm och risker för obokade resursturer. Överskottet beror 
även på vakanta chefs- och handläggartjänster som tillsätts i januari 2020.
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Hemtjänstverksamheten beräknas utföra ca 4 000 timmar mer hemtjänst detta år jämfört 
med budget. Det var under årets första månader som denna ökning var påtaglig, sedan 
maj har antalet timmar stabiliserat sig och håller sig nära budgeterad nivå. Verksamheten 
har i vissa områden svårt att ställa om på kort tid när behovet ökar eller minskar. 
Omställning under året har skett under det senaste året. Antalet hemtjänsttimmar har 
under året varit lägre än 2018 vilket är en av anledningarna till överskottet. Områdena 
arbetar också med att anpassa verksamheterna efter behovet.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar en negativ avvikelse. Nya placeringar har 
tillkommit vilket gör att kostnaden för verksamheten ökar från 3,7 mkr till 4,9 mkr för 
perioden juli till december. Kostnaden är fortfarande lägre jämfört med perioden januari 
till juni som låg på 6,3 mkr men påverkar prognosen på helår negativt då inga andra 
kostnader inom verksamheten har minskat.
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Kostanden för försörjningsstöd är nivå med 2018. Antalet beviljade hushåll med 
ekonomiskt bistånd var för november månad 66 stycken, med 136 individer varav 56 var 
barn. Utbetalningen av försörjningsstöd var något lägre för november månad jämfört med 
tidigare månader, vilket försklaras av att flera av hushållen sökte sent i november varpå 
utbetalningen skedde i december. Det är liknande varje månad men något högre andel 
denna månad.
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Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse efter perioden. Avvikelsen 
härleds till Korttidsverksamheten som visar på ett stort underskott som beror på utökat 
antal brukare i verksamheten och ett utökat vårdbehov hos tidigare brukare, 
kostnadskrävande personalplanering, utbetalning av fyllnads och övertidsersättning då tre 
medarbetare i gruppen blev oplanerat långtidsfrånvarande under sommaren och 
vikarietillsättningen varit mycket ansträngd. Gruppbostad Ranstad har under sommaren 
förbrukat sitt överskott i budget och visar nu istället ett underskott. Det beror på höga 
sjuklönekostnader, många introduktioner av nya medarbetare, fyllnads och 
övertidsutbetalningar vid avslag från bemanningsenheten och en planeringsdag för all 
personal innan sommaren.

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 samt högre intäkter för arbete 
utfört åt externa aktörer.

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. Förväntad 
inkomst från Migrationsverket är mindre vilket beror på färre ensamkommande barn än 
beräknat. Stort behov av insatser inom öppenvården vilket ger högre personalkostnader 
samt att den externa försäljningen av stödboendeplatser helt uteblivit då avtalen avslutats.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
nov Utfall jan-nov Avvikelse

Total

70 Centralt 27 782 24 865 21 540 3 324

71 Bemanningsen
het 1 469 1 347 1 486 -139

72 Hälso- och 
sjukvård 23 542 21 609 22 227 -618

73 Särskilt boende 84 103 77 275 74 646 2 629

74 Ordinärt 
boende 74 241 68 211 67 493 718

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 59 763 59 901 -138

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 24 964 34 819 -9 856

77 Arbetsmarknad
senhet 6 316 5 823 5 679 144

78 Stöd och 
insatser 1 543 1 381 2 343 -962

79 Projekt 0 0 -666 666

Summa 310 762 285 239 289 471 -4 232
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1.5 Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till oktobers 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 är lika många jämfört med samma period föregående år.

Arbetad tid (åa) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Medel

Antal årsarbetare 
2018 560 500 548 528 553 524 526 556 552 594 544

Antal årsarbetare 
2019 580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 544

 Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 3,8 mkr medan kostnaden för 
samma period 2019 uppgick till 3,0 mkr.
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Arbetad tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Sum
ma

Övertid 2018 746 635 486 438 454 388 708 957 849 424 6 084

Fyllnadstid 
2018 1064 944 905 674 707 572 994 1216 1045 866 8 987

Övertid 2019 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 4 333

Fyllnadstid 
2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 7 956

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år är sjukfrånvaron högre än innevarande år. Kostnaden för sjuklön var år 
2018 4,1 mkr medan den uppgår till 4,2 mkr 2019. Korttidsfrånvaron har ökat och det 
beror delvis på magsjuka och förkylning vilket resulterat i 1-2 veckors långa 
sjukskrivningar.

Sjukfrånvaro 
(%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Medel

Sjukfrånvaro 
2018 8,8 10,4 9,4 9,1 8,5 7,1 7,0 6,5 7,2 7,3 8,1

Sjukfrånvaro 
2019 9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 10,4 8,4
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1.6 Prognos
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 2,6 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.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Under 
september månad har beslut tagits om ytterligare placeringar vilket påverkar den 
prognostiserade avvikelsen negativt. 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 är fler än 
budgeterat vilket bidrar till den prognostiserade avvikelsen.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en negativ avvikelsen i slutet av året. 
Intäkterna från Migrationsverket minskar i högre takt än förväntat samt att antalet sålda 
stödboendeplatser minskat från tre till ingen, vilket sänker prognosen från föregående 
månad. Även kostnaden för öppenvårdsinsatser har ökat under hösten vilket medför att 
verksamheten inte förväntas ha en budget i balans vid årets slut.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Prognosen baseras på oktober 
månads utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs. I 
prognosen har hänsyn tagits till nedläggning av en gruppbostad innan sommaren och den 
effektivisering som detta medför. Förutsättningen för att nå en positiv avvikelse är att det 
aktiva arbetet med resursturerna ute på enheterna fortsätter i högre takt.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre beläggning 
än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket genererat ett 
positivt överskott. Överskottet kommer inte öka i samma takt som tidigare under året 
relaterat till införandet av Heltid som norm, höga reparationskostnader samt ökade 
kundförluster.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en positiv avvikelse. Resultatet 
hade varit mer positivt 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 
som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på att utfallet av 
sjuksköterskornas lönerevision är betydligt högre än budgeterat, något högre bemanning 
inom personalgruppen i kommunrehab påverkar också prognosen negativ.

Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett 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 27 782 22 814 4 967

71 Bemanningsenhet 1 469 1 609 -140

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 311 -769

73 Särskilt boende 84 103 81 776 2 326

74 Ordinärt boende 74 241 73 620 622

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 520 64 480 40

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 37 476 -10 231

77 Arbetsmarknadsenh
et 6 316 5 966 350

78 Stöd och insatser 1 543 1 813 -270

79 Projekt 0 -500 500

Summa 310 762 313 367 -2 605

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 november.

 

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 92 000

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 5 537 671

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 +622 000 
kr)

2 622 000

Särskilt boende 
anpassar till 
bemanningsnyckel

1 700 000

verkställt på helår, 
ingår i budget 2019 
(prognos +2 326 000 
kr)

4 026 000

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 6 740 000

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
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Minskad sjukfrånvaro 
1,0 % 1 000 000

Verkställs på helår, 
jan-okt ökning med 
0,3 % ( -300 000 kr)

-300 000

Effektivisering: 1 736 313 21 313

Totalt effektiviseringar 
socialförvaltningen 
(kr)

23 257 596 17 647 426

 

1.8 Framtid
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten

 Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 
stycken om fem år (prognos 2017 + 177 stycken). Detta innebär att behovet av 
hemtjänst och särskilt boende 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 i hela OFN
 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 den enskilde fått erbjudande om extern placering.
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 Renovering av Ekbacka plan 3 ska genomföras med start efter årsskiftet och när 
det är färdigställt flyttar även Daglig verksamhet Cikorian sin verksamhet till 
Ekbacka.

Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten

 Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar inom öppenvården samt 
utveckla tydliga processflöden och rutiner för öppenvården.

 Genom tydliga uppdrag till Stöd och insatser kan insatserna bli effektiva och ges i 
rätt form och i rätt tid. För att uppnå detta behöver vi inventera det som redan 
finns, komplettera med det vi behöver och framförallt hitta sätt att fullt ut utnyttja 
våra egna resurser.

 Kunna arbeta med hela familjen där ett missbruk/beroende finns för att arbeta 
förebyggande och systemiskt.

 I de fall behov av placeringar inte kan tillgodoses på hemmaplan görs noggranna 
planeringar för att hitta rätt insats för att maximera effekten, minimera vårdtiden 
och, i förekommande fall, tillförsäkra barn/ungdom det skydd som behövs

 Hitta egna familjehem.
 Få fler praktikplatser, fler enkla arbeten och öppna Återbruket. Mer samverkan 

med Arbetsförmedlingen för att korta processerna för klienterna till 
självförsörjning.

 Att mer arbetstid kan läggas på individers möjlighet att komma närmare 
arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Specifika handlingsplaner/kartläggning 
ska tas fram per individ.

 Korta processen ut i en åtgärd. Få bättre samverkan med arbetsförmedlingen så 
individer får den hjälp de behöver.

 Fler aktiviteter utefter klientens behov av stöd tex mer svenska undervisning eller 
andra gruppverksamheter som ökar förmåga att bli självförsörjande.

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

 Avvikelse Budgetavvikelse

Total

7000 Socialnämnd -49 2

7001 Bidrag till föreningar 10 1

7002 Fastigheter -10 2

7005 Utbildning Socialförvaltn 563 2

7006 Stab 3 307 5 457

7008 Admin o service -497 -497

7102 Vikariepool -139 -140

7200 Rehab 
Hjälpmedel&Centralt 627 575

7205 Sjuksköterskor Dag -1 269 -1 369

7206 Sjuksköterskor Natt 24 25

7300 Centralt SB 677 700

7302 Adm Personal SB 997 885

7311 Ekbacka 4 91 90

7312 Ekbacka 4 natt 53 50
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7321 Ekbacka 2 574 535

7322 Ekbacka 2 Natt 54 40

7323 Ekbacka 5 -92 -115

7324 Ekbacka 5/6 natt -58 -80

7325 Ekbacka 6 -14 -15

7331 Åkerbohemmet DB 41 50

7332 Åkerbohemmet ÄB 299 300

7333 Nattpatrullen norr -348 -410

7341 Soldalen DB 147 140

7342 Soldalen ÄB 251 235

7343 Soldalen Natt -102 -130

7351 Strömgården DB 202 200

7353 Strömgården Natt -144 -150

7400 Centralt Ord. boende 1 908 2 000

7402 Adm Personal Ord. boende 285 300

7411 Klockaregården 121 20

7414 Social verksamhet B-holm 349 360

7415 Social verksamhet Norr 68 70

7419 Hemtjänst Böda -769 -867

7420 Hemtjänst Löttorp -373 -373

7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -974 -1 005

7430 Hemtjänst Centrum Norr -265 -277

7432 Hemtjänst Centrum Söder 898 994

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -79 -100

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla -512 -615

7452 Hemtjänst Köpingsvik 60 114

7500 Centralt Omsorg av F. 813 0

7502 Adm Personal Omsorg av 
F. 104 70

7510 Avlösarservice -269 -300

7511 Personlig Ass SFB -376 -480

7512 Ledsagning 313 330

7513 Boendestödet -88 -120

7514 Personligt utformat stöd -59 -80

7515 Personlig ass LSS -196 -210

7530 Dagligvht Borgholm -278 -250

7531 Korttidsverksamhet Klinta -413 -450

7570 Servicebostad Guntorpsg. 191 200

7571 Gruppbostäder Ranstad -604 -800

7572 Gruppbostäder Feb.vägen 722 1 975
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7573 Gruppbostäder Åkerhagen -353 -380

7574 Servicebostad Sandgatan -71 -90

7575 Gruppb Johan Söderstr. v. 325 280

7576 Gruppb. Norra Långgatan -20 -20

7577 Gruppb. V Järnvägsg 9 0

7578 Satelliten Löttorp 7 0

7590 Köp av vård i annan regi 188 260

7592 Kontaktpersoner LSS -83 105

7600 Centralt IFO -162 -26

7601 Stab IFO -7 0

7602 Adm Personal IFO 4 0

7610 Ekonomiskt Bistånd -2 173 -2 673

7650 Barn och familj -7 660 -7 203

7670 Vård av missbrukare -341 -977

7675 Vård av vuxna 1 064 1 064

7680 Kontaktpersoner -393 -393

7693 Sociala kontrakt -187 -22

7700 Centralt 
arbetsmarknadsenh 345 339

7702 Administrativ personal ame 939 1 133

7710 Arbetsmarknadsåtgärder -1 139 -1 121

7800 Centralt Stöd och insatser -5 050 -4 340

7802 Adm pers. stöd och insatse -9 -5

7803 Insatser personal -63 -63

7810 Ekonomiskt bistånd boende 436 436

7820 Ensamkommande HBV-
hem 591 1 047

7830 Ensamkommande 
familjehem 654 1 125

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 677 522

7852 Stöd och insatser Ekback 1 801 1 007

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 666 500

7932 DUA 0 0

7933 Samordningsförbundet 0 0

7934 Tidiga insatser § 37a Lst 0 0
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 Avvikelse Budgetavvikelse

7936 ANSVAR-text saknas 0 0

Summa -4 232 -2 605
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 107

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2019/35 750 SN

Beslut från KS; Alla kommunens förvaltningar och bolag ska bidra till 
arbetsmarknadsårgärder.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från kommunstyrelsen, 190924, § 140, där kommunstyrelsen ändrar 
sitt tidigare beslut § 65/19. 

Ny att-sats är: att ett av kommunens ställningstagande ska vara att ”tillhandahålla 
fler praktikplatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden”. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 190924, § 140.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 140

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr 2019/86 033 KS

Återrapportering; praktikplatser arbetsmarknadsåtgärder

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningarna av förvaltningarnas möjliga praktik-
platser till socialnämnden som svar på deras förslag om arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunstyrelsen beslutar vidare med ändring av beslut § 65/19
att ett av kommunens ställningstaganden ska vara att ”tillhandahålla fler praktik-

platser för de som står långt från arbetsmarknaden”. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 § 65
- att varje förvaltning och bolag ska återrapportera antalet platser för arbetsmark-

nadsåtgärder de kan tillhanda hålla till kommunstyrelsen senast 2019-09-01. 
- att ett av kommunens ställningstaganden ska vara att skapa fler arbetstillfällen/

praktikplatser för de som står långt från arbetsmarkanden. 

Socialnämnden föreslog 2019-03-27 § 37 kommunstyrelsen hur kommunens för-
valtningar och bolag ska kunna bidra till att skapa flera arbetstillfällen/praktikplatser 
för dem som står långt från arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag
Statistik från försörjningsstöd och Arbetsmarknadsavdelningen.
Statistik från Arbetsförmedlingen.
Socialnämnden 2019-03-27 § 35.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 65.
Inkomna återrapporteringar från Borgholm Energi, socialnämnden och utbildnings-
nämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 § 218 med återrapportering.

Socialnämndens bedömning
Genom att få fler praktikplatser/språkpraktik/arbetsmarknadsåtgärdsplatser i kom-
munens förvaltningar och bolag kommer det bidra till att fler som står långt från ar-
betsmarknaden får en chans att komma ut i aktivitet och på sikt få arbete för att bli 
självförsörjande.

Socialnämndens konsekvensanalys
Om inte hela kommunen tar ett större ansvar med att inkludera de som står långt 
från arbetsmarknaden kommer individer på försörjningsstöd och de som idag ingår i 
etableringen inte komma ut i självförsörjning i samma takt. För individen och för bar-
nen innebär det psykiska ohälsa och utanförskap. Snittkostnaden för ett hushåll på 
försörjningsstöd är cirka 12 000 kronor vilket på ett år blir 144 000 kronor per hushåll
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-24 140

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde finns återrapportering och redovisning av möjliga praktik-
platser enligt följande:

Borgholm Energi AB
9,5 platser Gata/Park 2, Lokalvård/Logistik/Transport 2, Fastigheter 1, 

Kost 1, Kundtjänst 1 (halvtid), Reningsverket 1, Återvinning och 
Avfall 1, Ekonomi 1

Socialförvaltningen 
4 platser 1 plats på vardera omsorgen om funktionsnedsatta, äld-
re omsorgen, individ och familj/stödboende, vaktmästarna.

Utbildningsförvaltningen
12-15 platser kravet är att man kan göra sig förstådd på svenska, att man har 

ett godtagbart utdrag från polisregistret och att man tycker om 
barn. Platserna är både i förskola och skola i alla delar av kom-
munen.

Kommunchefen kompletterar redovisningen med 

Kommunledningsförvaltningen
2 platser kravet är att man kan tala, läsa och skriva svenska. 

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att i det beslutade ställningstagandet ska orden ”skapa 
fler arbetstillfällen” tas bort.

Staffan Larsson (C) och Lars Lindqvist (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Ordföranden föreslår att ställningstagandet ändras till ”tillhandahålla fler praktikplat-
ser”, vilket kommunstyrelsen ställer sig positiv till.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 108

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2018/88 730 SN

Uppföljning av tillsyn av PwC, Projektplan handläggning inom LSS 
Borgholm

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport 

för verksamhetet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig
myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars 
2019.

Beslutsunderlag
- Missivbrev; Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och 
SoL med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Granskningsrapport, Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom 
LSS och SoL med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-23, av verksamhetschef Johanna Karlsson

Bedömning
Den sammanfattade bedömningen är att verksamheten delvis säkerställer en än-
damålsmässig myndighetshandläggning som delvis bedrivs ekonomiskt tillfreds-
ställande. Brister finns gällande avsaknad av vissa rutiner och att bedömningsstöd 
saknas i tillräcklig utsträckning i utredningsarbetet. Vidare bedöms att väsentliga 
kontrollmoment gällande områden rörande myndighetshandläggning saknas samt 
att mål i biståndsbeslut och genomförandeplaner behöver individualiseras och tyd-
liggöras.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (4)
2019-11-19 2018/88 730

2019.604

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 [skriv instans här]

Uppföljning av redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport avse-
ende ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fokus 
på funktionshinder

Förslag till beslut 
att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport 

för verksamhetet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder.

att överlämna redogörelse för åtgärder kopplade till ovan nämnda gransknings-
rapport till kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig
myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars 
2019.

Beslutsunderlag
- Missivbrev; Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL 
med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Granskningsrapport, Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS 
och SoL med fokus på funktionshinder (2018/88-730)

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-23, av verksamhetschef Johanna Karlsson

Bedömning
Den sammanfattade bedömningen är att verksamheten delvis säkerställer en ända-
målsmässig myndighetshandläggning som delvis bedrivs ekonomiskt tillfredsställan-
de. Brister finns gällande avsaknad av vissa rutiner och att bedömningsstöd saknas 
i tillräcklig utsträckning i utredningsarbetet. Vidare bedöms att väsentliga kontrollmo-
ment gällande områden rörande myndighetshandläggning saknas samt att mål i bi-
ståndsbeslut och genomförandeplaner behöver individualiseras och tydliggöras.
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Redogörelse för åtgärder
Revisionen rekommenderar socialnämnden att; 

- Enhetschefer skriver prognoser på utfall för verksamheten varje månad och redovi-
sar årsprognos och eventuell åtgärdsplan skriftligt, vilket bör biläggas officiell pro-
gnos till nämnden. 

Åtgärd för detta är vidtaget. From 1 januari 2019 skriver varje enhetchef prognos för 
året i månadsuppföljningen i Stratsys. Kopplat till prognos redovisar även enhets-
chefer åtgärder i syfte att enheten ska hålla sig inom befintlig budget. Ekonomiav-
delningen arbetar just nu med att anpassa systemet så att enhetschefernas progno-
ser kan biläggas den officiella prognosen till nämnden. Detta förväntas färdigställas 
under våren 2019.

Åtgärd är slutförd, alla enhetschefer rapporterar idag årsprognos och åtgärdsplan.

- Ta fram bedömningsinstrument för tydlig bedömning av LSS-ärenden. Speciellt 
viktigt för ärenden som berör barn. 

Under 2019 kommer IBIC (Individens behov i centrum) att implementeras med start i 
myndighetsutövningen. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som 
bidrar till ökad likvärdighet och rättssäkerhet, samt gör det lättare att följa upp behov 
och mål.  

Individ- och familjeomsorgen har påbörjat en kompetensförsörjningsplanering för ut-
redning enligt BBIC (Barns behov i centrum) där nya medarbetare ges utbildning av 
BBIC utbildare. Även om inte beslut finns idag om att (LSS) utredningar gällande 
barn ska göras enligt BBIC så kommer dock biståndshandläggare att medverka vid 
dessa utbildningstillfällen för att ta med sig grundprinciperna för arbetssättet in i ut-
redningsarbetet. 

Biståndshandläggare handlägger enligt IBIC när de utreder socialpsykiatri sedan 
hösten 2019. Under 2020 kommer förvaltningen köpa in en ny modul i Procapita 
som möjliggör att även LSS utredningar kan utredas enligt IBIC. OFN har fått två 
nya biståndshandläggare sedan augusti 2019 och de har ännu inte hunnit genomgå 
utbildning i BBIC. 

- Införa regelbundna kontroller av myndighetsverksamheten vilka bör redovisas till 
nämnden årligen. 

From 1 januari 2019 kommer egenkontroller att utföras per tertial avseende likvär-
dighet i beslut. Fokus 2019 är främst rättsäkerhet. År 2020 riktas egenkontrollen till 
en granskning av innehållet av utredning/ beslutsunderlaget kopplat till beslut och 
beviljade insatser.  

Egenkontrollerna kommer att utföras gemensamt av socialt ansvarig samordnare, 
verksamhetschef och biståndshandläggare i syfte att öka samsyn och främja ett ge-
mensamt lärande. Vid identifierade kvalitetsavvikelser följer krav på åtgärdsplan, vil-
ket följs upp i kvalitetsledningssystemet i Stratsys. Egenkontrollernas resultat redovi-
sas till nämnden i den årliga kvalitetsrapporten. 
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Då egenkontroller av myndighetsverksamheten kommer att ske gemensamt i ett kol-
legialt lärande, och med socialt ansvarig samordnares deltagande, sker inga ytterli-
gare kontroller under 2019. Om egenkontroller i ett senare skede kommer att utföras 
enskilt av respektive enhetschef lyfts myndighetskontroller även in i Internkontrollen. 

Egenkontroller är genomförda för 2019 och arbetet fortsätter 2020. Strukturen för 
kollegialt lärande och gemensamma bedömningsgrunder kvarstår vilket undanröjer 
behovet av likvärdiga kontroller i internkontrollen.

- Myndighetshandläggarna får utbildning i att individualisera mål. 

Genomgående ser förvaltningen arbetet med individualiserade och konkretiserade 
mål som ett förbättringsarbete inom samtliga verksamhetsdelar. Extern utbildning 
kommer att ske för myndighetshandläggare inom LSS och socialpsykiatri under vå-
ren 2019 som ett led i implementeringen av IBIC där kvalitén av mål och uppföljning 
är av stor vikt.

Myndighetshandläggare tillsammans med enhetschefer och dokumentationsombud 
har genomgått utbildning för att kunna konkretisera och individualisera mål under 
hösten 2019. En planering är skapad för att myndighetshandläggarna inte bara ska 
skriva tydligare mål i nya utredningar och beslut utan även för att konkretisera mål 
vid uppföljning av tidigare beslut. 

- Årligen kontrollera genomförandeplaner såväl gällande kvalitet som antal, vilket 
bör redovisas till nämnden årligen. 

I redovisade nyckeltal för målstyrning säkerställs idag brukares medverkan i genom-
förandeplaner samt att uppföljning av dessa sker. From 1 januari 2019 kompletteras 
detta med egenkontroller avseende kontroll av genomförandeplaners innehåll med 
fokus på mål. Egenkontrollerna kommer att utföras per tertial och sker liksom egen-
kontrollerna för myndighetsbeslut gemensamt med socialt ansvarig samordnare, 
verksamhetschef samt enhetschefer. Vid identifierade kvalitetsavvikelser följer krav 
på åtgärdsplan, vilket följs upp i kvalitetsledningssystemet i Stratsys. Egenkontroller-
nas resultat redovisas till nämnden i den årliga kvalitetsrapporten.

Nyckeltal redovisas per tertial men även vid bokslutet för 2019. Egenkontroll har ge-
nomförts under 2019. Kvalitetsrapporten redovisas i Kvalitets- och patientsäkerhets-
berättelsen för 2019

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.
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Chefens namn. Johanna Karlsson
Chefens titel. Verksamhetschef OFN

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

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 109

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2019/99 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag 2020, Hela människan RIA

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att lämna bidrag med 130 000 kr i föreningsbidrag inför år 2020.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2021 är 2020-11-13.

Ärendebeskrivning
Hela Människan RIA har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag för år 2020.

Hela Människan RIA ansöker om 175 000 kr i föreningsbidrag.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 126 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från hela Människan RIA

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 110

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2019/111 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag 2020, BRIS

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att lämna bidrag med 4 000 kr i föreningsbidrag inför år 2020.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2021 är 2020-11-13.

Ärendebeskrivning
BRIS har lämnat in en ansökan om föreningsbidrag för år 2020.

BRIS ansöker om 19 000 kr eller mer i föreningsbidrag.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 4 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från BRIS

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2019/115 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag, Omtanken

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att lämna bidrag med 35 000 kr i föreningsbidrag inför år 2020.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2021 är 2020-11-13.

Ärendebeskrivning
Föreningen Omtanken har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 
2020.

Omtanken ansöker om förnyat föreningsbidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 33 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från Föreningen Omtanken

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 112

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2019/119 720 SN

Ansökan om föreningsbidrag 2020, IOGT-NTO

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att lämna bidrag med 6 000 kr i föreningsbidrag inför år 2020.

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2021 är 2020-11-13.

Ärendebeskrivning
IOGT-NTO har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 2020.

IOGT-NTO ansöker om 15 000 kr i föreningsbidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 9 000 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från IOGT-NTO

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 113

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2019/124 720 SN

Kvinnojouren Kalmar Ansökan avtalskommuner 2020, lönebidrag

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att lämna bidrag med 12 500 kr i föreningsbidrag inför år 2020.

att för bidragsåret 2021 endast lämna bidrag till en ansökan från Kvinnojouren i 
Kalmar. 

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2021 är 2020-11-13.

Ärendebeskrivning
Kvinnojouren i Kalmar har inkommit med en ansökan om lönebidrag för år 2020.

Kvinnojouren ansöker om bidrag med 29 729 kr i lönebidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 18 792 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar

Skickas till
Socialnämnden

______________
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  6 november 2019 
 

  S i d a  1 | 1 

 
Mottagare: 
 
Mörbylånga kommun 
Borgholms kommun 
Kalmar kommun 
Nybro kommun 
Torsås kommun 
Emmaboda kommun 

 
 
Ansökan om bidrag 
 
Vi ansöker för 2020 om verksamhetsbidrag och bidrag för lön hos våra 
avtalskommuner. 
 
Vi behöver besluten från er för båda dessa bidrag redovisade var för sig, då 
Socialstyrelsen kräver specificerad redovisning av lönekostnader och 
verksamhetsutveckling, för var och en av våra avtalskommuner. 
 
Vår anställd Gerd, har telefontid alla vardagar kl 09.00-16.00. Vissa tider tillbringar 
Gerd med våra boende och följer med dem till polis, socialtjänst, på rättegångar mm 
och har då begränsad möjlighet att svara i telefon på vårt kontor.  
Gerd träffar även hjälpsökande från våra avtalskommuner som inte har ett skyddat 
boende hos oss.  
Studenter och organisationer erbjuds information och föreläsningar av oss. 
 
I vårt skyddade boende finns våra volontärer efter ett uppgjort schema. De gör 
utflykter med de boende, aktiverar barnen och utför många stödsamtal. 
 
För vår planerade verksamhet under 2020, se vår Verksamhetsplan bifogad. 
 
Verksamhetsberättelsen finns klar i och med vårt nästa årsmöte i mars nästa år.  
 
 

 Budget för 2020, bilaga 1 
 Underlag för verksamhetsbidrag och bidrag till lön, bilaga 2 
 Verksamhetsplan för 2020, bilaga 3 
 Informationsbilaga om vårt arbete med våldsförebyggande utåtriktad verksamhet,  

bilaga 4 

 
 
Med vänliga hälsningar 
Pernilla E Stening 
Styrelseordförande, Kvinnojouren Kalmar 
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  2019-11-06 
 

 

 

Kvinnojouren Kalmar budget för ansökan 2020 i SEK 
 
 

Hyror 245 000 
El 25 000 
Dator/telefon fasta kostnader 35 000 
Kontorsmaterial 10 000 
Förbrukningsmaterial 15 000 
Försäkringar 5 000 
Redovisningstjänster 22 000 
Bankkostnader 6 000 
Leasingbil 48 000 
Drivmedel/milersättning 28 000 
Föreläsningar/event 67 000 
Säkerhet 50 000 
Dokumentation 40 000 
Arbetsinsatser (styrelsearvode mm) 100 000 
Summa: 696 000 
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Fördelning kostnader Kvinnojouren Kalmar

2020

Kommuninnevånare, antal procent Bidrag lön Bidrag verksamhet

Borgholm 10 877 8,26 29 729 57 490

Emmaboda 9 438 7,17 25 796 49 903

Kalmar 68 844 52,26 188 164 363 730

Mörbylånga 15 132 11,49 41 359 79 970

Nybro 20 314 15,42 55 522 107 323

Torsås 7 109 5,4 19 430 37 584

131 714 100 360 000 696 000

Lön anställd 360 000

Budget 696 000
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  2019-10-28 
 

1(2) 
 

 

 

Kvinnojouren Kalmar Verksamhetsplan 2020 
 
 
Syfte 
Kvinnojouren vänder sig till kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relation, främst 
i våra 6 avtalskommuner (Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda, Borgholm och Mörbylånga). 
 
Vi har ett skyddat boende med plats för 2-4 kvinnor med barn. 
Kvinnojouren består av en styrelse, en anställd samt ca 20 volontärer. 
 
Mål 
Kvinnor och barn ska få det stöd de behöver. 
 
Vårt arbete sker utifrån: 

o Ett kvinno- och barnperspektiv 
o Demokratiska arbetsformer 
o Respekt för alla människors lika värde 
o Insikten om att mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot 

barn är ett uttryck för ett ojämställt samhälle som vi lever i 
o Särskilt fokus sätts på frågor som rör kvinnors och barns rätt till frihet från våld och 

förtryck 
o Föreningen är politiskt och religiöst obunden 

 
Aktiviteter 

 Information, samtal och övrigt stöd för kvinnor/barn i vårt skyddade boende och även 
till andra kvinnor och deras anhöriga som kontaktar oss främst från våra 
avtalskommuner. 

 
 Vi är behjälpliga vid möte med myndigheter, rättsväsende, sjukvård m m. 

 
 Våra volontärer arbetar som stöd i boendet, f n 2 timmar, 3 dagar i veckan. 

Volontärerna ska vara en medmänniska, ta med kvinnorna och barnen ut på olika 
aktiviteter, t ex besöka lekplatser, fika, promenader, samtal och liknande. 

 
 Kvinnojourens Kalmar styrelse, anställd och volontärer erbjuds handledning 2 ggr per 

termin och vidareutbildning och föreläsningar minst en gång per termin. 
 

 Ett årligt uppmärksammande anordnas på Internationella kvinnodagen 8 mars. 
 

 Utökad utåtriktad verksamhet i form av våldsförebyggande information om 
verksamheten på skolor, fritidsgårdar, bland allmänheten, till olika 
samhällsinrättningar och andra ideella föreningar. 
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  2019-10-28 
 

2(2) 
 

 
 Rekrytering och utbildning av nya volontärer. 

 
 Utbyte för styrelsen och våra volontärer med andra kvinnojourer i landet. 

 
 Rådgivning/samtalsstöd för de kvinnor som bor och har bott i vårt boende. 

 
 Arbete med kvalitets- och säkerhetsfrågor i verksamheten. Utökad säkerhet i våra 

boenden. 
 

 Pedagoghjälp till barnen i vårt boende. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 114

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2019/125 720 SN

Kvinnojouren Kalmar Ansökan avtalskommuner 2020, verksamhetsbi-
drag

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att lämna bidrag med 12 500 kr i föreningsbidrag inför år 2020.

att för bidragsåret 2021 endast lämna bidrag till en ansökan från Kvinnojouren i 
Kalmar. 

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2021 är 2020-11-13.

Ärendebeskrivning
Kvinnojouren i Kalmar har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för år 
2020.

Kvinnojouren ansöker om 57 490 kr i verksamhetsbidrag för år 2020.

Socialnämnden har för år 2019 lämnat bidrag med 2 408 kr. 

Beslutsunderlag
Ansökan från Kvinnojouren i Kalmar

Skickas till
Socialnämnden

______________
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  6 november 2019 
 

  S i d a  1 | 1 

 
Mottagare: 
 
Mörbylånga kommun 
Borgholms kommun 
Kalmar kommun 
Nybro kommun 
Torsås kommun 
Emmaboda kommun 

 
 
Ansökan om bidrag 
 
Vi ansöker för 2020 om verksamhetsbidrag och bidrag för lön hos våra 
avtalskommuner. 
 
Vi behöver besluten från er för båda dessa bidrag redovisade var för sig, då 
Socialstyrelsen kräver specificerad redovisning av lönekostnader och 
verksamhetsutveckling, för var och en av våra avtalskommuner. 
 
Vår anställd Gerd, har telefontid alla vardagar kl 09.00-16.00. Vissa tider tillbringar 
Gerd med våra boende och följer med dem till polis, socialtjänst, på rättegångar mm 
och har då begränsad möjlighet att svara i telefon på vårt kontor.  
Gerd träffar även hjälpsökande från våra avtalskommuner som inte har ett skyddat 
boende hos oss.  
Studenter och organisationer erbjuds information och föreläsningar av oss. 
 
I vårt skyddade boende finns våra volontärer efter ett uppgjort schema. De gör 
utflykter med de boende, aktiverar barnen och utför många stödsamtal. 
 
För vår planerade verksamhet under 2020, se vår Verksamhetsplan bifogad. 
 
Verksamhetsberättelsen finns klar i och med vårt nästa årsmöte i mars nästa år.  
 
 

 Budget för 2020, bilaga 1 
 Underlag för verksamhetsbidrag och bidrag till lön, bilaga 2 
 Verksamhetsplan för 2020, bilaga 3 
 Informationsbilaga om vårt arbete med våldsförebyggande utåtriktad verksamhet,  

bilaga 4 

 
 
Med vänliga hälsningar 
Pernilla E Stening 
Styrelseordförande, Kvinnojouren Kalmar 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 115

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2019/133 700 SN

Utdelning av fonder 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
a t t Hans Gunnar Olssons fond på 1 877 kr delas ut till Gruppbostäder/Dagcenter 

Borgholm

a t t Arthur Peterssons fond på 319 kr delas ut till Strömgården

a t t Ebba och Arthur Johanssons fond på 641 kr delas ut av IFO i samråd med 
Borgholms kyrkoråd. 

a t t Sociala Samfondens fond på 571 kr delas  ut av IFO

a t t Bertil Peterssons fond på 1 012 kr delas ut till Soldalen

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fonder som upprättats av privatpersoner boende i Borgholms 
kommun. Fonderna har inte gett någon utdelning de senaste två åren varför ingen 
utdelning har gjorts. 

I år finns det en avkastning på vissa fonder och som därför bör betalas ut. 

Beslutsunderlag
Sammanställning av ekonomiavdelningen på förvaltningens fonder. 

Bedömning
Fonder som har en avkastning under 200 kr bör inte delas ut, risk finns då att utar-
ma fonden. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-12-09  .

 

Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/adm chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämnden

Utdelning av fonder

Förslag till beslut 
a t t Hans Gunnar Olssons fond på 1 877 kr delas ut till Gruppbostäder/Dagcenter 

Borgholm

a t t Arthur Peterssons fond på 319 kr delas ut till Strömgården

a t t Ebba och Arthur Johanssons fond på 641 kr delas ut av IFO i samråd med 
Borgholms kyrkoråd. 

a t t Sociala Samfondens fond på 571 kr delas  ut av IFO

a t t Bertil Peterssons fond på 1 012 kr delas ut till Soldalen

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fonder som upprättats av privatpersoner boende i Borgholms 
kommun. Fonderna har inte gett någon utdelning de senaste två åren varför ingen 
utdelning har gjorts. 

I år finns det en avkastning på vissa fonder och som därför bör betalas ut. 

Beslutsunderlag
Sammanställning av ekonomiavdelningen på förvaltningens fonder. 

Bedömning
Fonder som har en avkastning under 200 kr bör inte delas ut, risk finns då att utar-
ma fonden. 

 

Chefens namn. Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/adm chef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Ekonomiavdelningen  Totalt
Mattias Sundman, 0485-88024 2019 4 792
Mattias.Sundman@Borgholm.se 

Objekt  Fond Andel  Kapital 2019 IB Förändring Kapital 20191205 UB Beslut Avser
1602 Hans-Gunnar Olsson fond 29,9% 317 050 1 877 318 927 SN Vårdtagare vid gruppbostäder i Borgholm
1603 Skolans Samfond 3,8% 40 475 240 40 715 UN Förmån för elever
1604 Arhur Peterssons fond 5,1% 53 866 319 54 185 SN uppmuntran till personal vid Räpplinge ålderdomshem
1605 August Peterssons fond 0,7% 7 936 47 7 983 SN Uppmuntran åt pensionärerna vid Halltorps ålderdomshem
1606 Carin Elofssons fond 0,4% 3 886 23 3 909 SN IFO Bredsätra kommuns fattiga
1607 Dr Pålsson 1,5% 15 868 94 15 962 SN Höja trevnad för patienter vid Borgholms lasarett
1608 Ebba och Arthur Johanssons 10,2% 108 232 641 108 873 SN IFO + kyrkorådet Fattiga och sjuka i Borgholms församling
1609 Elofssonska fonden 0,3% 3 136 19 3 155 SN IFO Inköp av två svarta klänningar samt underhållsbidrag flickor i Bredsätra 
1610 Ingenjör Lundqvist fond 1,5% 15 810 94 15 904 Strider mot dagens sed avlöning av en församlingssyster
1611 L Hugo Larsson 5,5% 58 545 347 58 892 Kommunen lämpligt ändamål för skogsbruk i Föra kommun
1612 M Nilsson 1,5% 16 354 97 16 450 SN IFO Bredsätra församlings ålderstigna och sjukliga fattiga
1613 PN Lindström 2,9% 30 220 179 30 399 KSAU nästa utdelningsår unga män som lär sig yrke
1614 Sociala Samfonden 9,1% 96 434 571 97 005 SN IFO stöd till åldringar, handikappade och andra behövande
1615 Uno H Nilsson 2,6% 27 361 162 27 523 ej urkund eller ändamål -----
1616 Åke Svensson 8,8% 92 983 550 93 533 UN Stipendier till berömvärda ideella insatser samt utsmyckning
1617 Bertil Petersson 16,1% 170 955 1 012 171 967 SN Utflykter inneboende Soldalen

100,0% 1 059 112 6 270 1 065 382

KOMM UNLEDNING

13250 O 24900 AVKASTNING 2019 FONDER

2019-12-05
Datum
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 116

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2019/70 730 SN

Redogörelser av åtgärder utifrån granskning av hemtjänsten inom 
Äldreomsorgen, 2-3 september 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport 

av hemtjänsten.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenligplanering och styrning av hemtjänsten in-
om äldreomsorgen. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 10 januari 
2020.

Beslutsunderlag
- Missivbrev; Granskning av planering och styrning av hemtjänsten inom äldre-
omsorgen. (Dnr. 2019/70-730.)

- Granskningsrapport; Granskning av planering och styrning av hemtjänsten (ordi-
närt boende) inom äldreomsorgen. (Dnr. 2019/70-730.)

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-30, av verksamhetschef Maria Svanborg

Bedömning
Rapportens samlade bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ända-
målsenlig uppföljning, styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. 

Grunden för bedömningen är att verksamheten har rutiner för styrning ledning och 
uppföljning. Det finns ett utvecklat egenkontrollssystem där enhetschefer är delakti-
ga i denna kontroll. Vidare följs ekonomi regelbundet upp och det finns en delaktig-
het hos enhetschefer i både prognosarbete och åtgärdsplaner. Granskningen visar 
att det skett en stark utveckling på dessa områden. Inom enskilda områden på 
myndighetsområdet kan tydligare uppföljning göras. Förvaltningen bör också ha en 
långsiktig planering av hemtjänsten inom äldreomsorgen.

Redogörelse för åtgärder 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att; 

 Kontrollera huruvida ärenden årligen följs upp.

Egenkontroller utförs sedan 2019 tertialvis och avser bl.a. huruvida ärenden hand-
läggs likvärdigt inom hemtjänsten. From 1 januari 2020 innefattar egenkontrollen 
även att årlig uppföljning av ärenden sker.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 116

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kvaliteten av genomförandeplaner bör förbättras

I såväl granskningsrapporten som i våra egenkontroller har behovet av utvecklan-
det av individualiserade, tidssatta och mätbara mål identifierats. Detta gäller såväl i 
utredningar/beställningar som i genomförandeplaner. Den röda tråden från ett tyd-
ligt beslut till genomförandeplan saknas.

Åtgärd har påbörjats genom utbildningssatsning: 

• Chefer, biståndshandläggare och dokumentationsombud har medverkat på en 
heldagsutbildning gällande mål och dokumentation. 

• 1,5 timmes komprimerad föreläsning där ovannämnda utbildningens allra vikti-
gaste frågor/ essensen förmedlas.  145 medarbetare deltog.

• Implementeringsdag där Enhetschefer och dokumentationsombud träffas tillsam-
mans med SAS och utvecklingsledare för att ta fram en struktur och metod för im-
plementering i verksamheterna 

• Utvecklingsledare följer upp och stöttar verksamheten i implementeringsarbetet.

Införa en systematisk uppföljning av bomtid inom hemtjänsten

Under 2020 kommer rutiner tas fram hur hanteringen av bomtiden ska ske. Rutinen 
ska innefatta:

• Hur bomtiden registreras och mäts. 

• Vilka arbetsuppgifter medarbetarna ska utföra under bomtiden.

Införa en långsiktig och strategisk planering av verksamheten som redovisas 
och följs upp.

Under 2020 kommer en äldreomsorgsplan att upprättas för perioden 2021-2025. 
Planen ska vara ett strategiskt dokument, som riktar in sig på vilka utvecklingsom-
råden vi ser som viktiga och vilka strategier vi bör utgå ifrån när vi tar fram verk-
samhetsplaner i respektive verksamhet. Planen ska dessutom underlätta beslut 
och vara ett stöd i det praktiska arbetet i förvaltningen. Förvaltningen har avvaktat 
fullmäktigesberedningens slutrapport för ”Sveriges bästa äldreomsorg”.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2019-11-14 2019/70 730

2019.621

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 [skriv instans här]

Redogörelser för åtgärder av granskningsrapport avseende hemtjäns-
ten inom äldreomsorgen

Förslag till beslut 
att socialnämnden godkänner redogörelse för åtgärder efter granskningsrapport 

av hemtjänsten

att överlämna redogörelse för åtgärder kopplade till ovan nämnda gransknings-
rapport till kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Borgholms Kommun har uppdragit PWC att granska huruvida social-
nämnden säkerställer en ändamålsenligplanering och styrning av hemtjänsten inom 
äldreomsorgen. 

Revisorerna har begärt redogörelse för åtgärder med anledning av resultat från 
granskningsrapporten. Svar ska vara revisorerna tillhanda senast den 10 januari 
2020.

Beslutsunderlag
- Missivbrev; Granskning av planering och styrning av hemtjänsten inom äldre-
omsorgen. (Dnr. 2019/70-730.)

- Granskningsrapport; Granskning av planering och styrning av hemtjänsten (ordi-
närt boende) inom äldreomsorgen. (Dnr. 2019/70-730.)

- Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-30, av verksamhetschef Maria Svanborg

Bedömning
Rapportens samlade bedömning är att socialnämnden delvis säkerställer en ända-
målsenlig uppföljning, styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. 

72



2 (3)

Grunden för bedömningen är att verksamheten har rutiner för styrning ledning och 
uppföljning. Det finns ett utvecklat egenkontrollssystem där enhetschefer är delakti-
ga i denna kontroll. Vidare följs ekonomi regelbundet upp och det finns en delaktig-
het hos enhetschefer i både prognosarbete och åtgärdsplaner. Granskningen visar 
att det skett en stark utveckling på dessa områden. Inom enskilda områden på myn-
dighetsområdet kan tydligare uppföljning göras. Förvaltningen bör också ha en lång-
siktig planering av hemtjänsten inom äldreomsorgen.

Redogörelse för åtgärder 
Revisionen rekommenderar socialnämnden att; 

 Kontrollera huruvida ärenden årligen följs upp.

Egenkontroller utförs sedan 2019 tertialvis och avser bl.a. huruvida ärenden hand-
läggs likvärdigt inom hemtjänsten. From 1 januari 2020 innefattar egenkontrollen 
även att årlig uppföljning av ärenden sker.

Kvaliteten av genomförandeplaner bör förbättras

I såväl granskningsrapporten som i våra egenkontroller har behovet av utvecklandet 
av individualiserade, tidssatta och mätbara mål identifierats. Detta gäller såväl i ut-
redningar/beställningar som i genomförandeplaner. Den röda tråden från ett tydligt 
beslut till genomförandeplan saknas.

Åtgärd har påbörjats genom utbildningssatsning: 

• Chefer, biståndshandläggare och dokumentationsombud har medverkat på en hel-
dagsutbildning gällande mål och dokumentation. 

• 1,5 timmes komprimerad föreläsning där ovannämnda utbildningens allra viktigas-
te frågor/ essensen förmedlas.  145 medarbetare deltog.

• Implementeringsdag där Enhetschefer och dokumentationsombud träffas tillsam-
mans med SAS och utvecklingsledare för att ta fram en struktur och metod för im-
plementering i verksamheterna 

• Utvecklingsledare följer upp och stöttar verksamheten i implementeringsarbetet.

Införa en systematisk uppföljning av bomtid inom hemtjänsten

Under 2020 kommer rutiner tas fram hur hanteringen av bomtiden ska ske. Rutinen 
ska innefatta:

• Hur bomtiden registreras och mäts. 

• Vilka arbetsuppgifter medarbetarna ska utföra under bomtiden.
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Införa en långsiktig och strategisk planering av verksamheten som redovisas 
och följs upp.

Under 2020 kommer en äldreomsorgsplan att upprättas för perioden 2021-2025. 
Planen ska vara ett strategiskt dokument, som riktar in sig på vilka utvecklingsområ-
den vi ser som viktiga och vilka strategier vi bör utgå ifrån när vi tar fram verksam-
hetsplaner i respektive verksamhet. Planen ska dessutom underlätta beslut och vara 
ett stöd i det praktiska arbetet i förvaltningen. Förvaltningen har avvaktat fullmäkti-
gesberedningens slutrapport för ”Sveriges bästa äldreomsorg”.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Anna Hasselbom Trofast Maria Svanborg
Socialchef Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 117

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2019/126 700 SN

Riktlinje - gränsdragningar gällande valmöjligheter av utförare/handläg-
gare

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att anta riktlinjen; Gränsdragningar gällande valmöjligheter av utförare/handläg-

gare. 

Ärendebeskrivning
Inom socialförvaltningens verksamheter kan diskriminering gentemot våra medar-
betare från omsorgstagare, anhöriga och kollegor förekomma.  Det krävs ett förtyd-
ligande genom en riktlinje för att säkerställa ett respektfullt bemötande mot våra 
medarbetare.  

Riktlinjen blir även ett stöd till handläggare och utförare för att tydliggöra beslutet 
om att omsorgstagare, patienter, klienter eller anhöriga inte får påverka valet av ut-
förare eller biståndshandläggare.

Beslutsunderlag
Riktlinje; Gränsdragningar gällande valmöjligheter av utförare/handläggare.

Bedömning
I Borgholms Kommun ska vi inte tolerera någon form av diskriminering. Att behand-
la någon annorlunda på grund av något ovidkommande skäl är inte i enlighet med 
vår värdegrund och vi ser därför väldigt allvarligt på sådana. Var och en ska istället 
bli bedömd efter hur de utför sina arbetsuppgifter. Vi anser att människor med olika 
erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa framgångsrika 
verksamheter. Vår grundprincip är att alla ska ha lika möjligheter till anställning, ut-
bildning och utveckling i arbetet, oavsett kön och ursprung. Vårt mål är nolltolerans 
mot diskriminering och vi arbetar därför aktivt med förebyggande åtgärder

Målsättningen är att arbetsförhållanden ska vara lämpliga för både kvinnor och 
män. Inom Borgholms kommun finns ingen typ av arbetsuppgift som utesluter nå-
got av könen. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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                                                                                                                                  XX 
    
Lagrum Version x Riktlinje för (verksamhet)
Ansvarig för dokumentet (Funktion, t.ex. VC ..) Fastställd av Socialnämnd Fastställt 

xxxxxx
Nästa revidering senast xxxxxx Diarienr 
Plats i Q:et (flik)

Q-nr: xx 1 (1)

Riktlinje för gränsdragningar gällande valmöjligheter av 
utförare/handläggare
Enligt kommunens policy:
I Borgholms Kommun ska vi inte tolerera någon form av diskriminering. Att behandla någon 
annorlunda på grund av något ovidkommande skäl är inte i enlighet med vår värdegrund och 
vi ser därför väldigt allvarligt på sådana. Var och en ska istället bli bedömd efter hur de utför 
sina arbetsuppgifter. Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en 
avgörande faktor för att skapa framgångsrika verksamheter. Vår grundprincip är att alla ska 
ha lika möjligheter till anställning, utbildning och utveckling i arbetet, oavsett kön och 
ursprung. Vårt mål är nolltolerans mot diskriminering och vi arbetar därför aktivt med 
förebyggande åtgärder
Målsättningen är att arbetsförhållanden ska vara lämpliga för både kvinnor och män. Inom 
Borgholms kommun finns ingen typ av arbetsuppgift som utesluter något av könen. 

Riktlinjer inom socialförvaltningens verksamheter:

Nämnden har beslutat att inom socialförvaltningens verksamhetsområden kommer inte 
omsorgstagare, patient, klient eller anhörig få påverka valet av utförare eller 
biståndshandläggare på någon av de sju, av diskrimineringslagen (DL) 3 kap. 1 §, utskrivna 
diskrimineringsgrunderna: 

• kön,
• könsöverskridande identitet eller uttryck,
• etnisk tillhörighet, 
• religion eller annan trosuppfattning, 
• funktionsnedsättning, 
• sexuell läggning
• eller ålder.

Särskilda undantag:

Utgångspunkten är att alla utförare i verksamheterna ska ha möjlighet att genomföra alla 
uppgifter. Möjlighet till att välja juridiskt kön på utföraren vid utförandet av uppgifter rörande 
intim hygien ska beviljas om vårdtagaren har särskilda skäl. Det ska inte beviljas i utförandet 
av serviceinsatser. Enhetschefen har beslutanderätt att bedöma om det finns grund för att 
bevilja en sådan begäran.

76



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 118

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2019/123 730 SN

Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord. Delredovisning av 
uppdrag från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna en vegetarisk rätt som alternativ

att utökat salladsbord i buffévagn provas på Träffpunkt Solrosen och utvärderas 
efter ett år.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns två rätter 
att välja mellan samt utökat salladsbord. Detta är en del av de beslut som bered-
ningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till

Beslutsunderlag
Efter samtal med kostchef Åsa Amnér på Borgholms Energi AB framgår det att ett 
vegetariskt alternativ kan tillredas och beställas redan idag, utan extra kostnad. Kö-
ket har inte kapacitet att tillaga ytterligare alternativ.

Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är ca 22 000 kronor och tar relativt stor plats. Att placera en 
vagn på Träffpunkt Solrosen skulle vara en bra möjlighet för att utvärdera efterfrå-
gan av det utökade salladsbordet och därefter se över möjligheten till salladsbord 
på enheterna, inom särskilt boende.

Bedömning
Ett vegetariskt alternativ ligger rätt i tiden.  Alternativet ger inte någon extra kost-
nad. Rutin för hur beställning ska ske från enheterna till systemet AIVO framtas av 
verksamhetschef samt kostchef.

Då efterfrågan av färsk sallad inte är så stor idag, på enheterna inom särskilt boen-
de, ser vi positivt på att det provas och utvärderas inom träffpunktsverksamheten.

Konsekvensanalys
Ekonomisk konsekvens:
– Buffévagn: 22 000 kr
– Beräknad kostnad för utökat salladsbord: 20 000 kr/år

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-11-14 2019/123 730

2019.626

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 [skriv instans här]

Val av två alternativa rätter samt utökat salladsbord.

Förslag till beslut 
att godkänna en vegetarisk rätt som alternativ

Att utökat salladsbord i buffévagn provas på Träffpunkt Solrosen och utvärderas 
efter ett år.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns två rätter 
att välja mellan samt utökat salladsbord. Detta är en del av de beslut som bered-
ningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till

Beslutsunderlag
Efter samtal med kostchef Åsa Amnér på Borgholms Energi AB framgår det att ett 
vegetariskt alternativ kan tillredas och beställas redan idag, utan extra kostnad. Kö-
ket har inte kapacitet att tillaga ytterligare alternativ.

Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är ca 22 000 kronor och tar relativt stor plats. Att placera en vagn 
på Träffpunkt Solrosen skulle vara en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av 
det utökade salladsbordet och därefter se över möjligheten till salladsbord på enhe-
terna, inom särskilt boende.

Bedömning
Ett vegetariskt alternativ ligger rätt i tiden och gynnar miljön. Alternativet ger inte nå-
gon extra kostnad. Rutin för hur beställning ska ske från enheterna till systemet AI-
VO framtas av verksamhetschef samt kostchef.

Då efterfrågan av färsk sallad inte är så stor idag, på enheterna inom särskilt boen-
de, ser vi positivt på att det provas och utvärderas inom träffpunktsverksamheten.
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Konsekvensanalys
Ekonomisk konsekvens:

– Buffévagn: 22 000 kr

– Beräknad kostnad för utökat salladsbord: 20 000 kr/år

 

Anna Hasselbom Trofast Maria Svanborg
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 119

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr 2019/122 704 SN

Motion  Per Lublin ÖP - göra en total översyn över reglerverket för den 
kommunala biståndsbedömningen_

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-23 att kommunfullmäktige beslutar att lå-
ta göra en total översyn av regelverket för den kommunala biståndsbedömningen i 
syfte att öka bestämmanderätten för den enskilde gällande sitt boende och sin var-
dag.

Beslutsunderlag
Nämnden har antagit Socialstyrelsens framarbetade modell Individens behov i 
centrum (IBIC) vilket innebär att fokus läggs på den enskildes behov istället för ut-
budet av existerande insatser.

Vid ansökan om bistånd görs en bedömning av dennes behov. Bedömning och be-
slut görs av biståndshandläggare på delegation från nämnd.  Bedömningen syftar 
dels till att utreda vilka behov som finns, dels till att utreda om dessa behov kan till-
godoses genom den enskilde själv eller på annat sätt. Det är först efter en sam-
manvägd bedömning av behovet, de egna resurserna och omständigheterna i öv-
rigt som nämnden kan konstatera om den enskilde har rätt till särskilt boende eller 
inte.

Särskilt boende kan beviljas omsorgstagare med betydande behov av omsorg och 
vård dygnet runt, under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses i den egna 
bostaden. För att kunna beviljas ett särskilt boende ska den enskilde uppfylla de 
allmänna kriterierna enligt nedan: 

• Betydande svårigheter att leva ett självständigt liv i det egna hemmet. 

• Omsorg, trygghet och säkerhet kan inte tillgodoses i det egna hemmet, på grund 
av fysiska, psykiska eller andra skäl. 

• Hemtjänst bedöms inte vara tillräckligt eller att omfattningen av hemtjänst alt. om-
sorg av anhörig inte anses som skälig för att säkerställa en god vård och omsorg. 

• Nämnden har sedan 2017 godkänt ett inriktningsbeslut på att taket för antalet 
hemtjänsttimmar inte bör överskrida 200 timmar per månad. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 119

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna 
att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och samtidigt se över be-
greppet särskilda boendeformer för äldre. Detta gäller omsorgstagare som inte be-
höver omsorg dygnet runt. 

En plats på särskilt boende i Borgholms Kommun där omsorgstagarna med bety-
dande behov av omsorg och vård dygnet runt ska beslutas av nämnd.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-11-14 2019/122 704

2019.632

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 [skriv instans här]

Svar på motion (Per Lublin ÖP) - översyn av regelverket för den kom-
munala biståndsbedömningen

Förslag till beslut 
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-09-23 att kommunfullmäktige beslutar att låta 
göra en total översyn av regelverket för den kommunala biståndsbedömningen i syf-
te att öka bestämmanderätten för den enskilde gällande sitt boende och sin vardag.

Beslutsunderlag
Nämnden har antagit Socialstyrelsens framarbetade modell Individens behov i cent-
rum (IBIC) vilket innebär att fokus läggs på den enskildes behov istället för utbudet 
av existerande insatser.

Vid ansökan om bistånd görs en bedömning av dennes behov. Bedömning och be-
slut görs av biståndshandläggare på delegation från nämnd.  Bedömningen syftar 
dels till att utreda vilka behov som finns, dels till att utreda om dessa behov kan till-
godoses genom den enskilde själv eller på annat sätt. Det är först efter en samman-
vägd bedömning av behovet, de egna resurserna och omständigheterna i övrigt som 
nämnden kan konstatera om den enskilde har rätt till särskilt boende eller inte.

Särskilt boende kan beviljas omsorgstagare med betydande behov av omsorg och 
vård dygnet runt, under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses i den egna bo-
staden. För att kunna beviljas ett särskilt boende ska den enskilde uppfylla de all-
männa kriterierna enligt nedan: 

• Betydande svårigheter att leva ett självständigt liv i det egna hemmet. 

• Omsorg, trygghet och säkerhet kan inte tillgodoses i det egna hemmet, på grund 
av fysiska, psykiska eller andra skäl. 

• Hemtjänst bedöms inte vara tillräckligt eller att omfattningen av hemtjänst alt. om-
sorg av anhörig inte anses som skälig för att säkerställa en god vård och omsorg. 

• Nämnden har sedan 2017 godkänt ett inriktningsbeslut på att taket för antalet 
hemtjänsttimmar inte bör överskrida 200 timmar per månad. 
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Bedömning
Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna 
att bevilja vissa insatser åt äldre utan individuell prövning och samtidigt se över be-
greppet särskilda boendeformer för äldre. Detta gäller omsorgstagare som inte be-
höver omsorg dygnet runt. 

En plats på särskilt boende i Borgholms Kommun där omsorgstagarna med bety-
dande behov av omsorg och vård dygnet runt ska beslutas av nämnd.

 

Anna Hasselbom Trofast Maria Svanborg
Socialchef Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Socialnämnden
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