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  enheter. Där det är möjligt kommer nämnden att göra besök. 
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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, 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
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr varav 
12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige 
beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för 
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom 
Individ- och familjeomsorgen.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv.

1.3 Analys av verksamheten

Äldreomsorg
Ekonomin har under året varit i fokus och verksamheten har en budget i balans 2019. 
Planeringen har effektiviserats inom hemtjänsten efter organisationsförändringen hos 
samordnarna. Det har varit satsningar på grupputveckling och ledarutveckling i syfte att 
sträva mot samma mål med fokus på personcentrerad omsorg. Även utbildning inom 
målformulering, genomförandeplaner och dokumentation startades upp under året.

Hälso- och sjukvård
Under året har samverkan med Region Kalmar gällande gemensamt journalsystem 
påbörjats. Syftet och målet är att öka patientsäkerheten och möjliggöra en effektivare vård 
och omsorg. 
Hemsjukhuset fortsätter att vidareutvecklas med gemensamt hälsosamtal av 
arbetsterapeut och sjuksköterska tillsammans med Hälsocentralen. Riktlinjer för 
hjälpmedel har förtydligats för en likvärdig bedömning hos rehabpersonalen.  
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Omsorg om funktionsnedsatta
Framtagande av resursmodell för gruppbostad i syfte att fördela resurser utifrån brukares 
behov har genomförts under året. Detta har lett till att verksamhetens resultat följer 
budget.
Utbildningar har genomförts med fokus på målsättning och dokumentation i 
biståndsbeslut och genomförandeplaner. 

Under juni genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) planerat tillsynsbesök på 
två av våra gruppbostäder. Inspektörerna intervjuade brukare, personal, enhetschefer, 
socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef, socialchef och politiker i arbetsutskottet 
samt inhämtade enkätsvar från godemän till brukare på respektive gruppbostad. 
Återkopplingen från IVO var övervägande positiv men det finns även 
förbättringsområden som identifierades på berörda gruppbostäder.

Individ- och familjeomsorg
Under året har rutiner och riktlinjer fastställts för att nå en effektivare verksamhet. 
Det finns svårigheter att få ut individer i praktik/aktiviteter vilket gör att de inte är 
självförsörjande. Det leder även till ökande kostnader för försörjningsstöd. 

Pontibus har arbetat upp ett samarbete med flera aktörer för att få individer som är långt 
från arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Under året har 32 deltagare varit inskrivna 
och hälften av deltagarna har gått vidare i arbete eller studier.

1.4 Viktiga händelser under året
Äldreomsorg

 Utbildningssatsning har genomförts inom mål, dokumentation och 
genomförandeplaner.

 Enhetschefsgrupp har tillsammans med verksamhetschef genomgått 
grupputveckling.

 Ekonomin har varit i fokus och verksamheten har en budget i balans.
 Heltid som norm är implementerad på alla enheter.
 Hemtjänstgrupperna från mellersta flyttade från Soldalen till nyrenoverade 

lokaler på Ekbacka, tillsammans med hemsjukvården, bemanningsenheten och 
boendestödet.

 Planeringen har effektiviserats i hemtjänsten norr efter organisationsförändringen 
hos samordnarna.

 En bättre samverkan mellan kommunen och Region Kalmar för utskrivningsklara 
omsorgstagare har gjort att medicinskt färdigbehandlade omsorgstagare kommer 
hem fortare.

Hälso- och sjukvård

 Enheten har deltagit i flera nationella konferenser gällande Nära vård.
 Anna Nergårdh, regeringens utredare av "God och nära vård" har besökt 

förvaltningen för att ta del av verksamhetens framgångsfaktorer och den 
förändringsresa som gjorts tillsammans med hälsocentralen. 

 En större utbildning i sårvård har getts till samtliga sjuksköterskor. Detta ska 
bidra till en säkrare och mer kostnadseffektiv vård.
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 Verksamheten har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka.

Omsorgen om funktionsnedsatta

 Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har 
flyttats till andra gruppbostäder.

 Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter på Ekbacka.
 Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten.

Individ- och familjeomsorg

 Det har varit svårigheter att få ut individer i praktik/aktiviteter eftersom det har 
saknats företag och platser där individer kan arbetspröva.

 Aktivt arbete har påbörjats med rutiner och riktlinjer för att tydliggöra roller inom 
myndighet och öppenvården.

 Under 2019 har 76 vuxna och 92 barn varit inskrivna i etableringen inom 
integration på arbetsmarknadsenheten.

1.5 Ekonomisk analys
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr (se 
tabell nedan) varav 12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 
5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått.

Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för externa 
placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom Individ- 
och familjeomsorgen. Antalet placeringar har minskat mellan åren 2018 och 2019 vilket 
visas i diagrammet nedan men kostnaderna är fortfarande betydligt högre än budgeterad 
nivå.
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Även kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd har ökat 2019 vilket bidrar negativt 
till budgetavvikelsen. Kostnaden för försörjningsstöd är i nivå med 2018 men högre än 
budget vilket redovisas i diagrammet nedan.

Hälso- och sjukvården har under året erhållit ett statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar 
verksamhetens negativa avvikelse. Dock kvarstår problematiken med höga kostnader för 
övertidsersättning för sjuksköterskorna samt att budget saknas för den löneökning som 
erhölls i samband med det nya kollektivavtalet.

Omsorgen om funktionsnedsatta har under hösten haft en stor problematik med höga 
personalkostnader inom några av enheterna. Anledningen till kostnadsökningen är dels att 
verksamheterna krävt högre bemanning än vad som budgeterats då brukarnas behov har 
ökat, höga sjuklönekostnader, fyllnads- och övertidsutbetalningar samt många 
introduktioner av nya medarbetare.

Tilläggsbudgeten som är beviljad av kommunfullmäktige redovisas under centralt, vilket 
förklarar verksamhetens positiva budgetavvikelse. Det som reducerar avvikelsen är dels 
höga kostnader för tvätt av arbetskläder men också lönekostnad utöver budget för 
perioden januari till maj.

Den positiva budgetavvikelsen inom särskilt boende härleds till att bemanningen 
anpassats efter behov i form av att sänka bemanningen när lediga boendeplatser uppstår. 
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 vilket syns i diagrammet nedan för slutet på 2019 då 
samtliga enheter gått in i heltid som norm. Överskottet beror även på vakanta chefs- och 
handläggartjänster som tillsätts i januari 2020.
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Hemtjänstverksamheten utförde nästan 4 000 timmar mer hemtjänst under 2019 jämfört 
med budget. Det var under årets första månader som denna ökning var påtaglig men 
sedan maj har antalet timmar stabiliserat sig och håller sig nära budgeterad nivå. 
Verksamheten har arbetat med att på kort tid ställa om efter behov vilket genererat i en 
positiv budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsenheten och integrationen visar också på en positiv budgetavvikelse. 
Inom arbetsmarknadsenheten härleds avvikelsen främst till att delar av verksamheten har 
kunnat finansieras med projektmedel under året.
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Ekonomisk sammanställning
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

70 Centralt 27 794 24 030 3 763

71 Bemanningsenhet 1 469 1 657 -188

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 640 -1 098

73 Särskilt boende 84 106 81 600 2 506

74 Ordinärt boende 74 241 73 477 764

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 521 65 582 -1 061

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 37 695 -10 449

77 Arbetsmarknadsenh
eten 6 316 4 382 1 935

78 Stöd och insatser 1 543 15 991 -14 448

79 Projekt 0 -581 581

Summa 310 778 328 472 -17 695

1.6 Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån följande struktur: perspektiv, kommun-
fullmäktigemål och nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och 
hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa 
perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om 
målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys 
av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av 
nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Stöd, vård och omsorg är individanpassad.

Målet är uppnått. Den enskilde individen ska känna sig delaktig och vara med i 
utformning av behov och önskemål tillsammans med ansvarig handläggare i 
biståndsbeslut och vårdplan. Vidare är det av vikt att individen känner sig delaktig i 
upprättande av genomförandeplan och handlingsplan för att sätta realistiska och mätbara 
mål. Vissa mål är uppnådda och en del finns kvar att vidareutveckla för att nå samtliga 
mål.

Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska 
aktiveras för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Socialförvaltningen, 
Arbetsförmedlingen och Ölands gymnasium har startat för att kunna erbjuda korta 
utbildningar för dessa personer. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus, 
extratjänst, resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning. Målet är 
att öka antalet personer med sysselsättning med 50 % och verksamheten har uppfyllt 
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detta. För att få ut fler personer i meningsfull sysselsättning skulle till exempel ett 
återbruk vara ett steg för att må bättre och på sikt bli självförsörjande. Försörjningsstöd 
ska under 2020 utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel upprättade genomförandeplaner innehållande mätbara 
mål (äldreomsorgen)

100 % 28 %

 Andel biståndsbeslut i systemet LifeCare 100 % 100 %

 Andel BPSD-registreringar på demensboende 100 % 100 %

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 6:e månad  Ja

 Verkställda beslut inom tidsramen 100 % 99 %

 Andel hemmaplanslösningar som förebyggande eller alternativ 
till externa placeringar

95 % 95 %

 Andel upprättade genomförandeplaner 100 % 95 %

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 3:e månad  Ja

 Andel välkomstbesök vid nya brukare 100 % 93 %

 Handläggningstid ska understiga fyra månader från det att 
ansökan inkommit

100 % 97 %

 Andel patienter med aktuell vårdplan 100 % 100 %

 Andel upprättade individanpassade handlingsplaner 60 % 59 %

 Antal genomförandeplaner där klientens delaktighet 
dokumenterats

100 % 100 %

 Antal genomförandeplaner med mätbara mål (omsorgen om 
funktionsnedsatta)

50 % 40 %

 

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter

Målet är uppnått. Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och 
myndigheter uppnås till stor del. Antalet inom försörjningsstöd som har någon form av 
sysselsättning/aktivitet är drygt hälften, dessa variera i karaktärer och fler praktikplatser 
behövs. För ett 30 tal individer inom försörjningsstöd är behovet att stärka sina kunskaper 
inom det svenska språket för att närma sig en självförsörjning.
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Nyckeltal Målvärde Utfall

 Antal personer som har sysselsättning som har försörjningsstöd 50 61

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

60 % 39 %

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

30 % 46 %

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

50 % 70 %

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Verksamheten genomsyras av god kvalitet

Målet är delvis uppnått. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och 
medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande 
utvecklas, bland annat genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss 
förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för 
medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande. Angående basala 
hygienrutiner är målet inte uppnått på grund av att det finns brister i att använda handsprit 
innan påtagning och användning av skyddshandskar. I övrigt är det acceptabelt med 
följsamheten till basala hygienrutiner. Målet är uppnått på helår och arbetet ska aktivt 
fortsätta i verksamheterna.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel registreringar i Palliativa registret 90 % 95 %

 Följsamhet till länets förskrivningsanvisningar  Ja

 Personalkontinuitet 14 dagar 12 14

 Andel avvikelser som är analyserade, besvarade och åtgärdade. 100 % 98 %

 Följsamhet till basala hygienrutiner 100 % 64 %

 Antal träffar med dokumentationsombud 1 2

 Andel brukare med ökad upplevd kvalitet/ nöjdhet  Lika

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

90 % 79 %

Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 
personlig utveckling.
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Målet anses vara delvis uppnått. I samarbete med personalavdelningen har det tagits fram 
ett ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom 
ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, 
ekonomi och arbetsrätt.

Hälften av enheterna har förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron. Majoriteten av 
enheterna som har hög sjukfrånvaro har en eller flera medarbetare som är 
långtidssjukskrivna vilket påverkar resultatet. Rehabilitering och planering för att 
medarbetare åter ska komma i arbete är i igång. Det finns även medarbetare som inte 
förväntas komma åter i arbete och där enhetschef tar hjälp av personalavdelningen för att 
avsluta rehabiliteringsarbetet och avsluta anställningen. Förvaltningen ska verka för att ge 
gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. 
Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare.

Flera av nyckeltalen är långsiktiga och kommer ge större effekter på sikt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel utbildade undersköterskor 50 % 71 %

 Total sjukfrånvaro 6 % 8,5 %

 Andel omsorgsassistenter 90 % 86 %

 Följa upp handlingsplaner från medarbetarundersökningen 2018  Nej

 Korttidssjukfrånvaro 3 % 2,4 %

 Finns kompetensutvecklingsplan?  Ja

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

90 % 100 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv

Målet är inte uppnått. Utvecklingsarbetet är på gång inom omsorgen om 
funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen, utfallet är just nu att verksamheterna 
inte uppnår målet. Utvecklingsarbete med SMARTA-mål göra att insatserna blir 
effektivare och tydligare när målen är uppnådda.

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård uppnår målet genom att arbeta med processer 
och rutiner som skapar en utvecklande, effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Kvalitetsledningssystem är uppbyggt och har börjat implementeras i olika verksamheter. 
Tydlig struktur gör det lättare för medarbetarna att hitta information och därmed öka 
följsamheten till framtagna rutiner.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Riktlinjer och rutiner revideras enligt plan. 100 % 84 %

 Antalet timanställda ska minska med 50% jämfört med 2018 63 007 120 340

 Antalet övertidstimmar ska minska med 50 % jämfört med 2018 3 354 4 719

 Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 50% jämfört med 
2018

4 984 8 755

15



Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  12

Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling.

Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.

Målet är uppnått. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att 
antalet bilar som drivs på el har ökat. Arbete för minskad användning av engångsartiklar 
sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.

Samtliga brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta bjuds in att delta vid kultur 
och/eller fritidsaktiviteter via inbjudningar från fritidsgruppen som anordnar olika typer 
av aktiviteter med regelbundenhet och med varierande innehåll.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel elbilar i verksamheten 30 % 40 %

 Antal traditionella /kulturella aktiviteter 12 12

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Målet är uppnått. Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har uppfyllt målet 
att bedriva verksamheten effektivt och det syns en tydlig förändring jämfört med 
föregående år. 

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten utför sjuksköterskorna tids- och 
vårdtyngdsmätning för att påvisa var behoven finns, det är en förenklad 
resursfördelningsmodell.

Inom individ och familjeomsorgen är målet delvis uppnått och det beror på att vi inte 
bedriver verksamheten kostnadseffektivt. Orsakerna till det är höga kostnader för externa 
placeringar, konsulentstötta familjehem, höga kostnader för försörjningsstödet och större 
kostnader än budgeterat för hemmaplanslösningar inom öppenvården. Fortlöpande arbete 
pågår med att göra medarbetarna delaktiga i ekonomin för att främja 
kostnadsmedvetenheten. Rätt insats i rätt tid genom att arbeta med SMARTA-mål är en 
del av utvecklingsarbetet för hela 2020.
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Nyckeltal Målvärde Utfall

 Hjälpmedelsbudget är i balans  Ja

 Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar) 71,91 % 54,69 %

 Bemanningsnyckel i Säbo 0,71 0,71

 Resurser ska fördelas efter behov  Ja

 Vårdtyngd- och tidsmätning utförs  Ja

 HVB-placeringar har en lägre dygnskostnad än tidigare period 4 900 4 068

 Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten 100 % 90 %

 Antalet utbokade timmar hos poolanställda 2 108 668

1.7 Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till novembers 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 4 stycken färre än föregående år under perioden.

Arbetad 
tid (åa)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Medel

Antal 
årsarbetar
e 2018

560 500 548 528 553 524 526 556 552 594 574 547

Antal 
årsarbetar
e 2019

580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 542 543
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 Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 4,0 mkr medan kostnaden för 
samma period 2019 uppgick till 3,3 mkr.

Arbetad 
tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov S:a

Övertid 
2018 746 635 486 438 454 388 708 957 849 424 667 6 751

Fyllnadstid 
2018 1064 944 905 674 707 572 994 1216 1045 866 991 9 978

Övertid 
2019 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 502 4 835

Fyllnadstid 
2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 631 8 587

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år är sjukfrånvaron 0,5 % högre innevarande år. Kostnaden för sjuklön var år 
2018 4,4 mkr medan den uppgår till 4,8 mkr 2019.
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Sjukfrånvaro 
(%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Medel

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

Sjukfrånvaro 
2019 9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 10,4 9,4 8,5

 

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 år 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.
 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.
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Individ- och familjeomsorgen 

 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 verksamheten inventera det 
som redan finns, komplettera med det som behövs och framförallt hitta sätt att 
fullt ut utnyttja egna resurser.

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

 I de fall behov 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.

 Fler aktiviteter utefter individens behov av stöd, till exempel mer svenska 
undervisning eller andra gruppverksamheter som ökar förmåga att bli 
självförsörjande.
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§ 14 Dnr 2019/13 792 SN

Rapport och analys av åtgärdsplan 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
att godkänna redovisad rapport och analys av åtgärdsplanen för år 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 181115, § 122 att godkänna en ekonomisk åtgärdsplan 
för att få en budget i balans. Åtgärdsplanen är framtagen av socialchef, verksam-
hetschef och ekonom i dialog med socialnämndens arbetsutskott. 
Åtgärdsplanen har följts upp månadsvis under 2019. Idag redovisas en slutrappor-
tering av åtgärderna.

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård (ÄO/HSV)
Inom äldreomsorgens verksamheter har det under 2019 varit fokus på att anpassa 
bemanningen efter behov.
Inom ordinärt boende har vissa områden svårt att ställa om på kort tid när behovet 
ökar eller minskar. Det har dock skett en förbättring och resultatet på önskad effek-
tivisering är positivt.
I särskilt boende har bemanningsnyckeln legat under budgeterad nivå under året 
på grund av ett flertal tomma platser. Flera särskilda boenden har gjort en resa un-
der det senaste året från underskott till en budget i balans.

Hälso- och sjukvården skulle införa flexklocka under början av året med förhopp-
ningar om att övertiden skulle minska och därmed ge en effektivisering. Införandet 
kom inte igång förrän i september och effekten har därmed uteblivit. Övertiden har 
dock minskat något.

Den positiva effekten av att minska semestervikarie inom rehabenheten uteblev då 
enheten överanställde en legitimerad personal på grund av att en pensionsavgång 
fördröjdes.
Inför 2019 förväntades ökade intäkter för omsorgsavgifter vilket var en missberäk-
ning och effekten uteblev.
Resultatet av de planerade åtgärderna för att effektivisera inom hela verksamheten 
ÄO/HSV gav dock ett mer positivt resultat än beräknat.

Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN)
Hyresavtal med Äpplerums lantgård sades upp vid årsskiftet 18/19 och därmed fick 
verksamheten full effekt av åtgärden i form av lägre hyreskostnad. En annan eko-
nomiskt vinst som skedde under hösten -19 var att Kompassen, f.d. Äpplerums-
gruppen samlokaliserades på Ekbacka tillsammans med tre andra grupper inom 
daglig verksamhet. Möjligheterna att använda personalresurserna på mest använd-
bara sätt och att medarbetare täcker upp för varandra när behov uppstår i grupper-
na är numera enklare.

Förutom att fördela resurser efter behov har förvaltningen minskat personalkostna-
der i och med nedläggningen av Februarivägen.
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Även Klinta korttidsboende flyttade under sen höst -19 till nya lokaler i Runsten. 
Flytten skedde senare än beräknat så den ekonomiska effekten väntas inte synas 
fören från och med 1 jan -20. Hyresavtal med extern fastighetsägare avslutades 
och nu bedrivs korttidsboendet i kommunens egenägda lokaler. Flytten av korttids-
boendet har även möjliggjort effektivare personalbemanning då lokalerna är anpas-
sade för att ta emot fler brukare under samma period.

Extern LSS placering var planerad att avslutas 190630, detta dröjde dock en må-
nad ytterligare vilket gav en mindre effekt än väntat men uppnådde ändå en effekt 
om ca 1 mkr.

Alla tidningsprenumerationer har sagts upp inom daglig verksamhet med hänvis-
ning till att det inte ingår i bostad med särskild service. Önskar den enskilde dags-
tidningen åligger det den enskilde att prenumerera på en tidning.

Inom hela Omsorgen om funktionsnedsatta har enhetscheferna tillsammans med 
medarbetare sett över bemanningskraven i verksamheten och minskat ner på den 
tid som varit möjlig utan att för den skull tumma på brukarnas rätt till att få sina be-
hov tillgodosedda och uppnå goda levnadsvillkor.

Individ och familjeomsorgen (IFO) 
Inom IFO verkställdes minskning av antal tjänster och uppsägning av hyresavtal 
som reducerar kostnaderna dock är det en negativ budgetavvikelse. Det beror 
främst på höga kostnader för externa placeringar av barn- och unga samt personer 
med missbruksproblematik inom Individ- och familjeomsorgen. Även kostnaden för 
utbetalning av försörjningsstöd har ökat 2019 vilket bidrar negativt till budgetavvi-
kelsen.    

Övergripande
Att minska sjukfrånvaro med 1 % var målsättningen. Det första halvåret såg tren-
den ut att gå åt rätt håll och sjukfrånvaron minskade. Dock sista halvåret bröts tren-
den och det blev ett resultat som är något försämrat jämfört med föregående år. 
Sista månadens resultat och analys är i dagsläget inte inrapporterat då det är en 
fördröjning med sjukfrånvarostatistiken en månad. 

I övrigt är oregistrerad frånvaro upprättad och åtgärdad varpå det inte är några fel-
aktiga utbetalningar och kostnader för verksamheterna. 

Beslutsunderlag
Ekonomisk åtgärdsplan 2019.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Effektiviseringar Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen Summa effektivisering (kr)Summa kr
4 tjänster Individ- och familjeomsorgen 3 302 882  3 302 882  Utgår 2020. Effektiviseringen har hämtats in under budgetåret 2019 och fortsätter ingå i budget 2020.
Uppsägning av avtal Markgatan 259 060  259 060  Utgår 2020. Avtal är uppsagt och fortsätter ingå i budget 2020.
Tomhyror Markgatan och Äpplerum 121 972  121 972  Utgår 2020. Avtal är uppsagt och fortsätter ingå i budget 2020.

Få ut individer i  självförsörjning istället för försörjningsstöd 3 600 000  92 000 
Fortsätter 2020. Liten effekt uppnådd under 2019. Antalet individer som gått ut i självförsörjning har
ersatts med nya vilket inte ger önskad effekt.

Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd 656 307  Fortsätter 2020. Uppstart för digital ansökan inom försörjningsstöd beräknas till januari 2020.
Översyn externa placeringskostnader 1 885 720  963 550  Fortsätter 2020. Hela effekten är ej uppnådd.

Översyn av egna familjehem 504 800  798 207 
Fortsätter 2020. Här stakt sammankopplad med kostnader för externa placeringar då familjehem i egen
regi är ett billigare alternativ.

Avsluta sociala kontrakt 86 600  Arbete pågår med att ta fram rutiner med BEAB bla, svårt att bryta de sociala kontrakten. Utgår 2020.
Effektivisering: 10 417 341  5 537 671 

Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal med Äpplerum 156 000  156 000  Utgår 2020. Avtal är uppsagt och fortsätter ingå i budget 2020.
Samlokalisera Daglig verksamhet 169 379  169 379  Utgår 2020. Samlokalisering är genomförd 2019.
Uppsägning av hyresavtal på Cikorian 240 000  -   Fortsätter 2020. Ej säkert att effekt uppnås under året om prioritering av renovering  Ekbacka v. 3 inte görs.
Flytta Klinta korttid till nya lokaler 202 412  202 412  Utgår 2020. Flytt är genomförd 2019.
Hemtagning/avslut extern placering 190630 1 525 153  1 006 653  Utgår 2020. Placeringen är avslutad.
Fördela resurser efter behov 3 800 000  3 800 000  Utgår 2020. Omfördelning har skett under 2019 och fortsätter ingå i budget 2020.
Uppsägning av tidningsprenumerationer 41 000  41 000  Utgår 2020. Verkställt under 2019.
Effektivisering: 6 133 943  5 375 443 

Äldreomsorgen
Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet) 2 000 000  2 622 000  Utgår 2020. Verkställt under 2019.
Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel 1 700 000  4 026 000  Utgår 2020. Verkställt under 2019.
Sjuksköterskor inför flexklocka 250 000  -   Utgår 2020.
Ökade intäkter för omsorgsavgifter 1 020 000  92 000  Utgår 2020. Effekten uteblev.
Rehab ej sommarvikarie 100 000  -   Utgår 2020. Verkställt under 2019.
Effektivisering: 4 970 000  6 740 000 

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen 446 313  321 313  Utgår 2020. Verkställt under 2019 och ingår i budget 2020.
Se över inköp av livsmedel och transport 200 000  Utgår 2020: Andra effektiviseringsåtgärder 2020.
Oregistrerad frånvaro 90 000  Utgår 2020. Åtgärdas kontinuerligt varje månad.
Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1 000 000  - 300 000  Sjukfrånvaron har ökat under 2019. Fortsatt arbete 2020.
Effektivisering: 1 736 313  21 313 
Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr) 23 257 596  17 674 426 
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om - 0,7 mkr för perioden (prognos -5,3 
mkr).

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även äldreomsorgen 
visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hemtjänsttimmar är något 
högre än budgeterat samt att kostnader för OB tillägg efter storhelger och hög frånvaro 
under december belastar januari.

Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar inte förväntas sjunka. Den 
problematik som föreligger inom omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga 
personalkostnader kommer inte kunna lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i 
balans. Flera förändringar i verksamheterna med nya och mer resurskrävande brukare i 
kombination med en personalplanering som inte är tillräckligt effektiv gör att 
verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid årets slut.

I förvaltningens prognos ingår inte de 4,0 mkr riktade till "heltid som norm" som 
budgeterats på kommunstyrelsen. En utredning kring hur dessa medel ska användas samt 
återrapporteras pågår mellan socialförvaltningen och kommunstyrelsen. När utredningen 
är klar och det är fastställt hur dessa medel ska fördelas mellan verksamheterna kan 
förvaltningens prognos förbättras med 4,0 mkr.

Kommunens verksamheter

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 2020 309 779 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast
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Analys av verksamheten

Äldreomsorg

 Arbetet med att utveckla och förbättra dokumentation, genomförandeplaner samt 
kvalitetsregister är ständigt pågående. Hemtjänst Centrum har påbörjat små 
gruppträffar med omsorgstagaren i fokus. Syftet är att fokusera på frågor som rör 
kvalitet, utveckling och måluppföljning.

 Alla enheter har gått in i heltid som norm och implementering av samplanering 
samt resursturer pågår. Analys av oplanerad tid sker löpande och personalen får 
introduktion på andra enheter inom samarbetsområdet.

 De dagliga aktiviteterna av social karaktär pågår ständigt utifrån de boendes 
behov och förmåga.

Hälso- och sjukvård

 Samarbetet med Region Kalmar gällande gemensamt journalsystem fortsätter 
med syfte att öka patientsäkerheten samt ge möjlighet till effektivare vård. 
Pilotprojektet följs av andra kommuner med intresse.

 Framgångskriterier är framtagna för att kunna möta det nya avtalet med 
Vårdförbundet.

Omsorg om funktionsnedsatta

 Fortsatt implementering av Heltid som norm
 Utbildning i förflyttningsteknik har påbörjats för alla medarbeater inom OFN.
 Boendestödet arbetar vidare med implementering av LifeCare planering och 

mobilitet i boendestödet.

Individ- och familjeomsorg

 Fortsatt arbete med rutiner, i samverkan mellan myndighet och öppenvård, för 
ärendegången och för registrering i Procapita. Dessa kommer att implementeras i 
grupperna barn och familj, vuxen och försörjningsstöd och stöd och insatser.

 Enheten för försörjningsstöd har under januari påbörjat ett utökat samarbete med 
administrationen i syfte att strukturera och upparbeta ett förändrat arbetssätt.

Stöd och arbete

 Arbete pågår med extratjänster tillsammans med arbetsförmedlingen och 
personalavdelningen för att få ett bra flöde och en helhet med introduktion till de 
som är ute i extratjänster.

 Inväntar beslut från kommunstyrelsen om ombyggnation och renovering av 
lokalerna på Ölands Lego.

 

Stöd och insatser

 Inom Stödboendet finns 13 ungdomar inskrivna. En av dessa vistas tillfälligt på 
Muraregatan men kommer att återgå till träningslägenhet under februari. En av 
ungdomarna skrivs ut ur verksamheten i slutet av januari.

 Inom öppenvården har ett flertal nya ärenden påbörjats under januari.
 Organisationsutveckling och processkartläggning pågår inom myndighets- och 

utförardel för att skapa tydlighet, rutiner och kvalitetssäkring.
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Inköp och avtalstrohet
Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen avseende januari 2020, baserat på 
inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela 2019 var 87 % och för januari 
2020 är den 71%. Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 72,5 % i januari.

 

Under perioden har inköp gjorts av 76 leverantörer medan 27 är avtalsleverantörer vilket 
motsvarar 36%.
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till december år 2019 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 5 stycken färre 2018 jämfört med 2019.

Arbetad tid 
(åa)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mede
l

Antal 
årsarbetare 
2018

560 500 548 528 553 524 526 556 552 594 574 540 546

Antal 
årsarbetare 
2019

580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 542 510 541

 Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar år 2019. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 4,5 mkr medan 
kostnaden för samma period 2019 uppgick till 3,5 mkr.
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Arbetad tid 
(timmar)

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sum
ma

Övertid 2018 74
6

63
5

48
6

43
8 454 388 708 957 849 424 667 519 7 270

Fyllnadstid 
2018

10
64

94
4

90
5

67
4 707 572 994 1216 1045 866 991 763 10 

741

Övertid 2019 33
7

38
8

35
6

27
1 383 548 552 687 480 331 502 557 5 392

Fyllnadstid 
2019

85
1

78
7

56
3

82
1 820 634 946 969 810 753 631 552 9 139

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under 2019 har sjukfrånvaron 
ökat med 0,5 % jämfört med 2018. Kostnaden för sjuklön var år 2018 4,6 mkr medan den 
uppgår till 5,1 mkr 2019.

Sjukfrånvaro 
(%)

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n

Ju
l

Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Medel

Sjukfrånvaro 
2018 8,8 10,

4 9,4 9,1 8,5 7,1 7,0 6,5 7,2 7,3 7,1 7,2 8,0

Sjukfrånvaro 
2019 9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 10,

4 9,4 8,8 8,5
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Ekonomisk analys
Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse om - 0,7 mkr för perioden.

Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa 
placeringar gällande barn och unga samt individer med missbruksproblematik är högre än 
budgeterat. I diagrammet nedan visas antalet placeringar jämfört med föregående år. 
Ökningen jämfört med föregående år är placeringar inom missbruk.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds avvikelsen till Ranstad, Daglig verksamhet 
och Runstens korttidsboende. Gruppbostad Ranstad har brukare med stort vård och 
tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden. Stor del av resurspass på 
gruppbostaden har heller inte lyckats bokats ut under månaden.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian 
fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen 
som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån att alla 
dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet har även nya 
brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov.

Runstens korttidsboende visar en negativ avvikelse som beror på fler brukardygn i 
verksamheten än vad som budgeterats samt att brukar- och personalplaneringen inte är så 
effektiv som den kan bli. Effektivisering pågår för att optimera planeringen.

Budgeten för sjuksköterskorna har ökat med cirka två tjänster jämfört med 2019 vilket 
gör att enheten har en budget i balans för perioden. Kostnader för övertid och fyllnadstid 
har sjunkit markant.
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Under januari har kostnaderna för hjälpmedel varit lägre än budgeterat. Dock har 
beställningar på elrullstolar gjorts vilket kommer skapa högre kostnader i februari. 
Enheten har en tjänst över budget vilket påverkar den ekonomiska avvikelsen negativt.

Avvikelsen inom hemtjänsten förklaras av att antalet hemtjänsttimmar är något högre än 
budgeterat samt att kostnader för OB tillägg efter storhelger och hög frånvaro under 
december belastar januari. Hemtjänst Norr visar på den största avvikelsen vilket kräver en 
djupgående analys som planeras in månadsvis. I diagrammet nedan redovisas 
hemtjänsttimmar.

Avvikelsen inom särskilt boende härleds delvis till heltid som norm med obokade 
resursturer samt ökat bemanning några timmar på eftermiddagen som följd. Även inom 
särskilt boende påverkar utbetalt OB tillägg från storhelgerna samt hög frånvaro under 
december resultatet negativt.
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I diagrammet nedan redovisas bemanningsnyckel för särskilt boende. 
Bemanningsnyckeln redovisas inte sammanslaget under 2020. De övre linjerna visar 
bemanningsnyckeln i genomsnitt för månaden för demensboendena och den undre är för 
äldreboendena inklusive korttid. Bemanningsnyckeln för äldreboende är något högre än 
budgeterat vilket härleds till heltid som norm.

Från och med januari 2020 ingår verksamheten för försörjningsstöd i stöd och arbete. 
Budgeten för försörjningsstödskostnader har ökats upp till 2020 med 2,0 mkr. I 
diagrammet nedan redovisas kostnaden för försörjningsstöd med utfall för år 2019 och 
2020 samt budget för 2020.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan Utfall jan Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 2 899 2 623 276

71 Bemanningsen
het 1 536 128 138 -10

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 2 154 1 955 199

73 Särskilt boende 83 430 6 957 7 057 -99

74 Ordinärt 
boende 73 533 6 008 6 158 -150

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 4 548 5 019 -471

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 1 522 2 092 -570

77 Stöd och 
arbete 11 972 949 956 -7

78 Stöd och 
insatser 6 846 607 451 157

79 Projekt 0 0 69 -69

Summa 309 779 25 773 26 519 -746

Prognos
Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om - 5,3 mkr.

I förvaltningens prognos ingår inte de 4,0 mkr riktade till "heltid som norm" som 
budgeterats på kommunstyrelsen. En utredning kring hur dessa medel ska användas samt 
återrapporteras pågår mellan socialförvaltningen och kommunstyrelsen. När utredningen 
är klar och det är fastställt hur dessa medel ska fördelas mellan verksamheterna kan 
förvaltningens prognos förbättras med 4,0 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen härleds främst till omsorgen om funktionsnedsatta där 
gruppbostad Ranstad, daglig verksamhet och Runstens korttidsboende förväntas visa 
negativa avvikelser vid årets slut.

Ranstads prognos grundar sig på att den problematik som föreligger gällande höga 
personalkostnader inte förväntas kunna lösas inom en snar framtid. Flera brukare i 
verksamheten har stort vårdbehov och daglig verksamhet bedrivs i dagsläget i bostaden. 
Det finns även stora svårigheter med att få resurspass utbokade.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian 
fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen 
som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån att alla 
dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet har även nya 
brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov.

Runstens korttidsboende visar en negativ avvikelse som beror på fler brukardygn i 
verksamheten än vad som budgeterats samt att brukar- och personalplaneringen inte är så 
effektiv som den kan bli.

Eftersom antalet externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen är högre än 
budgeterat beräknas prognosen visa en negativ avvikelse vid årets slut. Ökningen av 
missbruksplaceringar i början av året gör att verksamheten inte beräknas hålla budget.
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Hälso- och sjukvården har en tjänst utöver budget på rehabenheten vilket förklarar 
verksamhetens prognos.

De verksamheter som reducerar den negativa avvikelsen är de centrala och särskilt 
boende.

 

 

 

 

Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

70 Centralt 32 645 32 514 131

71 Bemanningsenhet 1 536 1 636 -100

72 Hälso- och sjukvård 26 344 26 640 -296

73 Särskilt boende 83 430 82 939 492

74 Ordinärt boende 73 533 73 423 110

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 58 909 -3 636

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 20 247 -2 048

77 Stöd och arbete 11 972 11 973 0

78 Stöd och insatser 6 846 6 847 0

79 Projekt 0 0 0

Summa 309 779 315 128 -5 349

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

 Avvikelse jan Prognos

Total

7000 Socialnämnd 4 1

7001 Bidrag till föreningar 45 0

7002 Fastigheter -1 0

7005 Utbildning Socialförvaltn 74 0

7006 Stab -46 20

7007 Myndighet 121 81

7008 Admin o service 80 30

7102 Vikariepool -10 -100

7200 Rehab 
Hjälpmedel&Centralt 97 -296
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 Avvikelse jan Prognos

7205 Sjuksköterskor Dag 68 0

7206 Sjuksköterskor Natt 34 0

7300 Centralt SB 24 169

7302 Adm Personal SB 75 174

7311 Ekbacka 4 -16 63

7312 Ekbacka 4 natt -1 0

7321 Ekbacka 2 -2 8

7322 Ekbacka 2 Natt -9 0

7323 Ekbacka 5 -50 10

7324 Ekbacka 5/6 natt -21 0

7325 Ekbacka 6 -11 20

7331 Åkerbohemmet DB 23 15

7332 Åkerbohemmet ÄB -23 9

7333 Nattpatrullen norr -61 -50

7341 Soldalen DB 17 5

7342 Soldalen ÄB 22 105

7343 Soldalen Natt -30 0

7351 Strömgården DB -42 -36

7353 Strömgården Natt 6 0

7400 Centralt Ord. boende -203 88

7402 Adm Personal Ord. boende 14 113

7411 Klockaregården 4 0

7414 Social verksamhet B-holm 17 6

7415 Social verksamhet Norr -9 -2

7419 Hemtjänst Böda -73 -188

7420 Hemtjänst Löttorp -42 16

7421 Hemtjänst Källa- Persnäs -102 -494

7430 Hemtjänst Centrum Norr 106 12

7432 Hemtjänst Centrum Söder 139 515

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter -18 0

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla 49 18

7452 Hemtjänst Köpingsvik -33 25

7500 Centralt Omsorg av F. 52 566

7502 Adm Personal Omsorg av 
F. -6 0

7510 Avlösarservice -9 50

7511 Personlig Ass SFB -27 0

7512 Ledsagning 19 0

7513 Boendestödet -23 1

7514 Personligt utformat stöd 15 170
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 Avvikelse jan Prognos

7515 Personlig ass LSS -29 -200

7530 Dagligvht Borgholm -69 -503

7531 Korttidsverksamhet Klinta -131 -1 297

7533 Träffpunkt OFN 7 50

7570 Servicebostad Guntorpsg. -2 -124

7571 Gruppbostäder Ranstad -293 -2 609

7573 Gruppbostäder Åkerhagen 4 176

7574 Servicebostad Sandgatan 3 40

7575 Gruppb Johan Söderstr. v. -60 -24

7576 Gruppb. Norra Långgatan -11 -7

7577 Gruppb. V Järnvägsg 39 55

7578 Satelliten Löttorp 54 0

7590 Köp av vård i annan regi 0 20

7592 Kontaktpersoner LSS -4 0

7600 Centralt IFO 180 0

7602 Adm Personal IFO 8 8

7650 Barn och familj -414 -2 050

7670 Vård av missbrukare -340 -186

7675 Vård av vuxna 1 200

7680 Kontaktpersoner 15 0

7693 Sociala kontrakt -20 -20

7700 Centralt SoA 14 21

7702 Administrativ personal ame 162 162

7703 Försörjningsstöd -96 -96

7710 Arbetsmarknadsåtgärder -87 -87

7800 Centralt Stöd och insatser 410 253

7802 Adm pers. stöd och insatse 0 0

7803 Insatser personal 4 4

7810 Ekonomiskt bistånd boende 8 8

7820 Ensamkommande HBV-
hem 17 17

7830 Ensamkommande 
familjehem 7 7

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 14 14

7852 Stöd och insatser Ekback -304 -304

7924 PRIO 2 0

7925 Stärkt bemanning barn/ung 0 0

7931 Integration -71 0

7932 DUA 0 0

7933 Samordningsförbundet 0 0
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 Avvikelse jan Prognos

7936 Samverkan AF 0 0

Summa -746 -5 349

1.2 Förväntad utveckling
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 år 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.
 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 samt stöd och arbetsenheten

 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 
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rätt form och i rätt tid. För att uppnå detta behöver verksamheten inventera det 
som redan finns, komplettera med det som behövs och framförallt hitta sätt att 
fullt ut utnyttja egna resurser.

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

 I de fall behov 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.

 Fler aktiviteter utefter individens behov av stöd, till exempel mer svenska 
undervisning eller andra gruppverksamheter som ökar förmåga att bli 
självförsörjande.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för januari 2020.
Att uppföljningen för januari slutgiltigt behandlas av socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för januari 2020 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning januari 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerar om budgetuppföljningen för januari månad 2020.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020/13 792 SN

Åtgärdsplan 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att uppdra till socialchef Anna Hasselbom Trofast att till socialnämnden 200226 
redovisa en åtgärdsplan med en effektivisering på 5,6 mkr. 

Ärendebeskrivning
Åtgärdsplan är framtagen av ekonom, socialchef och verksamhetschefer. Förvalt-
ningen redovisar en åtgärdsplan för 2020 på 3,6 mkr.  
Vid behandling av åtgärdsplanen i arbetsutskottet utökades åtgärdsplanen till 5,6 
mkr. 

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan 2020.

Skickas till
Socialnämnden

______________

41



Effektiviseringar Socialförvaltningen

Individ- och familjeomsorgen Summa effektivisering (kr)Summa kr kommentar
Minska kostnaderna för försörjningsstöd med 10% 550 000  Digitalisering av ansökan. Effektivare arbete med att få ut individer i sysselsättning.

Minska kostnader för externa placeringar. 2 200 000 
Gäller samtliga placeringar inom Individ- och familjeomsorgen. Rekrytera fler egna
familjehem. Effektivare planering inom Stöd och insatser

Effektivisering: 2 750 000  -  

Omsorgen om funktionsnedsatta

Samlokalisering av Daglig verksamhet 240 000  -  
Fortsätter 2020. Ej säkert vi får effekt under året om prioritering av renovering  Ekbacka
v. 3 inte görs.

Effektivisering: 240 000  -  

Övergripande socialförvaltningen
Återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial centralt 20 000  Inventering av lager och återhållsamhet vid nya inköp.
Sänka sjuklönekostnaderna med 10 %  600 000  Minska korttidsfrånvaron.
Effektivisering: 620 000  -  
Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr) 3 610 000 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2019/77 700 SN

Sjukfrånvaro- analys och statistik, tertial 3

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och
          familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt 
          omsorgen och funktionsnedsatta under tertial 3 2019.
att fortsätta arbeta aktivt med sjuktalen.

Ärendebeskrivning
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna: 180101–181231 och 
190101–191231 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen.

Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro – analys och statistik tertial 3 2019.

Bedömning
Sjukfrånvaron för förvaltningen har ett medelvärde på 8,5 % vilket kan jämföras med 
år 2018 då medelvärdet för sammaperiod var 8,0 %. Planerade åtgärder finns och 
arbetet fortsätter med att minska frånvaron ytterligare. 
För personer under 29 år finns inga riktade insatser utan de följer samma plan som 
för övrig personal.

Dagens sammanträde
Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar sjukfrånvaroanalysen för tertial 3 
2019. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Sjukfrånvaro- statistik och analys, tertial 3 2019

Förslag till beslut
Godkänna analysen av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/12 2018 samt 1/1-31/12 2019 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen.

Beslutsunderlag stab och stöd och service enheten

 
Kort 
frånvaro 
2018 (%)

Kort 
frånvaro 
2019 (%)

Diff  
(%)

Total 
frånvaro 
2018 
(%)

Total 
frånvaro 
2019 
(%)

Diff (%) Kostnad
2018

Kostnad
2019

Diff  
(kr)

Stab 0,97 2,54 1,57 1,45 5,13 3,68 46 033 114 356 68 323

Stöd 
och 
service

2,56 2,09 0,47 5,41 2,09 3,32 60 584 32 877 27 707

Sjukfrånvaroanalys Stab
Korttidsfrånvaron har ökat på grund av influensa under hösten. På en 
mindre enhet blir det större utfall i procenttal. Överlag är det en stabil 
arbetsgrupp som har låg sjukfrånvaro.   

Sjukfrånvaroanalys Stöd och service 
Korttidsfrånvaron och den totala frånvaron har minskat därmed är sjukfrånvaron generellt låg. 
Stab, tillsammans med stöd service enheten arbetar i nära samarbete och hjälps åt över 
gränserna. Vilket bidrar till ökad trivsel och god arbetsmiljö som främjar hälsan.  
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Beslutsunderlag Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

 
Kort 
frånvaro 
2018 (%)

Kort 
frånvaro 
2019 (%)

Diff  
(%)

Total 
frånvaro  
2018 (%)

Total 
frånvaro 
2019 (%)

Diff 
(%)

Kostnad
 2018

Kostnad 
2019 Diff  (kr)

IFO 3,06 2,72 0,34 4,07 3,74 0,33 221 824 177 188 44 636

Beslutsunderlag stöd och insatser (SOI)

 
Kort 
frånvaro 
2018 (%)

Kort 
frånvaro 
2019 (%)

Diff  
(%)

Total 
frånvaro 
2018 (%)

Total 
frånvaro 
2019 (%)

Diff 
(%)

Kostnad
2018

Kostnad
2019 Diff  (kr)

SOI 2,59 3 0,41 9,84 9 0,84 171 270 178 743  7 473

Sjukfrånvaroanalys IFO 
Sjukskrivningar inom IFO har under 2019 främst varit korttidssjukskrivningar.
Inom Stöd och insatser finns det deltids långtidssjukskrivna som är kopplade till fysisk 
sjukdom. 
Arbetsbelastningen har blivit bättre än förra året. En ny organisation har etablerats, 
syftet och målet med den nya organisationen är att skapa struktur, bättre processer, 
bättre kommunikation inom IFO. En stor del av förändringen är att enhetschefen för 
Barn och familj kommer närmare medarbetare och verksamheten. 

Fortsatta åtgärder
Arbetet med att förtydliga arbetsproceser och rutiner fortsätter vilket också bidrar till en 
bättre arbetsmiljö. Socialförvaltningen jobbar för att vara en attraktiv och bra 
arbetsgivare. Fortsätta göra medarbetarna delaktiga och kunna påverka sitt arbete. 

Antalet ensamkommande ungdomar har sedan 2017 minskat markant vilket lett till att 
vi nu ställer om verksamheten för att kunna avlasta och möta andra behov inom IFO 
med befintlig personalgrupp. Den handlingsplan som tagits fram från utfallet av 
medarbetarenkäten handlar om behovet a av att kompetensutveckla personalgruppen 
inför de nya uppdragen. Detta för att få kunskap, känna trygghet och kunna ge ett 
professionellt intryck till klienterna. Inventering pågår och en kompetensutvecklingsplan 
håller på att tas fram inför 2020.
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Beslutsunderlag Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN)

OFN

Kort 
frånvaro 
2018 
(%)

Kort 
frånvaro 
2019 (%)

Diff. 
(%)

Total 
frånvaro 
2018 
(%)

Total 
frånvaro 
2019 
(%)

Diff. 
(%)

Kostnad 
2018

Kostnad 
2019 Diff. (kr)

Enhet 1 2,60 3,29 0,69 12,95 20,47 7,52 284 856 265 278 19 578
Enhet 2 1,63 2,81 1,18 7,91 6,74 1,17 146 442 202 452 56 010
Enhet 3 2,0 2,78 0,78 3,79 6,49 2,70 56 637 103 120 46 483
Enhet 4 3,69 4,84 1,15 9,46 12,36 2,90 115 259 213 615 98 356
Enhet 5 2,26 2,68 0,42 9,14 15,67 6,53 105 676 154 111 48 435

708 870 938 576 229 706

Analys OFN
Enhet 1 – Åkerhagsvägen, Servicebostäder, personlig assistans
Enhet 2 – Gruppbostäder Johan Söderströms väg, Norra Långgatan och Västra 
Järnvägsgatan
Enhet 3 – Daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice
Enhet 4 – Gruppbostad Ranstad, personlig assistans
Enhet 5 – Boendestöd, Klinta korttid, Träffpunkt Prio, personlig assistans

Sjukfrånvaroanalys
- Enhet 1 har haft en medarbetare som har varit helt sjukskriven under 9 månader 

under 2019 på grund av planerad operation samt medarbetare med kroniska 
sjukdomar som inneburit att en medarbetare varit sjukskriven 25% under hela året 
och en annan medarbetare har varit helt sjukskriven under en period om ca 2 
månader men återgick sedan i arbete på 50%. En enhet som denna med ca 20 
tillsvidareanställda medarbetare och med de förklaringar till sjukfrånvaro som beskrivs 
ovan så förklarar det till stor del den höga sjukfrånvaron. Antalet medarbetare har 
sedan 2018 minskat i antalet inom denna enhet på grund av omorganisation vilket 
också medför att siffrorna inte är helt jämförbara mellan åren.

- Enhet 2 hade under 2018 flera långtidsjukskrivna som numera gått i pension eller 
återgått i arbete vilket ger mer positiva siffror 2019. Enheten har dock fortfarande en 
medarbetare som är helt sjukskriven och har varit så under ca 4 års tid, orsak är inte 
arbetsrelaterad. En annan medarbetare har under andra halvan av 2019 pendlat 
mellan helt sjukskriven, 50% sjukskriven och som nu 25% sjukskriven och orsaken är 
reumatism.  Enheten har 21 tillsvidareanställda medarbetare vilket innebär att den 
medarbetare har som varit helt sjukskriven under hela året står för 4,7% av den totala 
sjukfrånvaron.

- Enhet 3 har låga sjuktal i jämförelse med övriga enheter men har ökat sina sjuktal 
under 2019. Orsaker till sjukskrivningar har varit bland annat ryggproblem och fraktur. 
Enheten har också genomgått en stor förändring under året i och med 
samlokalisering av daglig verksamhet och flera medarbetare upplever ökad stress på 
arbetet under senare delen av 2019. Just nu har enheten inga långtidssjukskrivningar 
och de nya arbetssätten på daglig verksamhet har börjat sätta sig. 

- Enhet 4 har ca 18 tillsvidareanställda medarbetare då PAN och anhörigvårdare som 
också ingår i enheten i regel har timanställningar och då inte redovisas i samma 
rapport. En medarbetare har varit helt sjukskriven under hela året på grund av 
fibromyalgi och depression. En annan medarbetare har även denne varit sjukskriven 
av samma orsak under andra halvan av 2019. Oroande för enhet 4 är att 
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korttidssjukskrivningar ökat och en förklaring kan vara arbetsrelaterad då flera 
medarbetare uttryckt att de är missnöjda med schemaläggning som de anser 
påverkar deras hälsa negativt. 

- Enhet 5 har hög total sjukfrånvaro vilket beror på flera långtidssjukskrivningar under 
året. Vid årets utgång är två medarbetare fortsatt 100% sjukskrivna, den ena på 
grund av fysisk hälsa som arbetsgivaren inte kan påverka och den andra 
medarbetaren för depression och utmattning. Bägge medarbetarna beräknas komma 
i arbete under senare delen av våren -20. Boendestödet har under 2019 haft ett 
ärende som påverkat arbetsmiljön i negativ riktning för medarbetarna. Arbetsgivaren 
tillsammans med medarbetare har arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön och 
fått god feedback från Arbetsmiljöverket som har varit på tillsynsbesök. Enhet 5 har 
även den förändrats sedan 2018 vilket medför att siffrorna inte är helt jämförbara 
mellan åren.

- Både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron för åldergruppen 29 år eller 
yngre inom hela OFN har ökat mellan åren 2018 till 2019. Totala sjukfrånvaron har 
ökat från 3,70% till 21,53% mellan åren. Flera yngre medarbetare är 
långtidssjukskrivna idag jämfört med tidigare år.

Sjuklönekostnader
- Sjuklönekostnaderna har ökat på fyra utav fem enheter. Totalt är det en ökning på ca 

230tkr jämfört med föregående år. 

Fortsatta åtgärder
 

- Fortsatt framtagande av lokala arbetsmiljörutiner.
- Analysera sjukfrånvaron på detaljerad nivå för varje enhet. 
- Enhetscheferna fortsätter att noga följa riktlinjerna vid sjukfrånvaro och ringer 

medarbetare på andra sjukdagen.
- Fortsätta diskutera sjukfrånvaroanalysen vid APT.
- Extern handledning vid behov för arbetsgrupper.
- Nytt samarbete införs mellan HR och rehab koordinator på hälsocentralen som ska 

ge enhetschefer mer stöd i rehabiliteringsarbetet. 
- Fortsatt arbete för att införa raster i alla schema och göra schema hälsosamma i 

dialog med medarbetare.
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Beslutsunderlag Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvården 
(ÄO/HSV)

ÄO

Kort 
frånvaro 
2018 (%)

Kort 
frånvaro 
2019  (%) Diff  (%)

Total 
frånvaro 
2018 (%)

Total 
frånvaro 
2019 (%) Diff (%)

Kostnad 
2018

Kostnad 
2019 Diff  (kr)

Ekbacka 2, 4, natt 2,43 2,05 0,38 5,73 3,81 1,92 184 455 191 002 6 547
Ekbacka 5/6 4,28 4,39 0,11 9,1 9,45 0,35 459 231 523 807 64 576
Strömgården 5,09 2,78 2,31 14,28 11,87 2,41 362 069 173 944 188 125
Soldalen 2,21 3,23 1,02 2,91 6,07 3,16 150 706 251 550 100 844
Åkerbohemmet 3,6 4 0,4 15,32 14,3 1,02 370 641 355 147 15 494
Htj Centrum 5,49 5,79 0,3 8,98 11,26 2,28 780 789 821 395 40 606
Htj Mellersta 3,85 4,46 0,62 10,71 9,33 1,38 484 006 483 177 829
Htj Norr 4,24 3,53 0,71 8,66 10,62 1,96 852 670 562 685 289 985

3 644 567 3 362 707 281 860

Hälso-och sjukvården

SSK dag 2,19 2,27 0,8 8,04 6,35 1,69 187 027 178 206 8 821
SSK natt 2,98 1,77 1,21 3,46 1,77 1,69 21 149 15 051 6 098
Rehab 1,27 2,26 0,99 3,42 2,62 0,8 76 552 75 413 1 139
Tekniska 2,29 4,48 2,19 2,29 4,48 2,19 18 213 22 119 3 906

302 941 290 789 12 152

Sjukfrånvaroanalys
- Verksamhetens totala frånvaro har minskat trots ökning på vissa enheter.
- Upplevelsen är att den största delen av den totala frånvaron inte är arbetsrelaterad.
- 38 medarbetare har under året varit långtidssjukskrivna på hel eller deltid. Orsaker till 

långtidsfrånvaro är bl.a.
o Personliga sjukdomar i kombination med familjeproblem, kontakt med 

sjukvården, inget arbetsrelaterat.
o Persoliga problem med ekonomin, som får kroppsliga symptom.
o Ryggproblematik 
o Fibromyalgi
o Olycksfall på fritiden
o Cancersjukdom
o Operationer av olika slag
o Psykisk ohälsa

- Medarbetare med upprepad frånvaro (>6 ggr/år) har minskat från 65 medarbetare till 
56 medarbetare under 2019. 

- 4 av medarbetare har haft mer än 15 sjukdomstillfällen under året.
- Orsaker till verksamhetens korta frånvaro är framför allt:

o Förkylning/influensa
o Maginfluensa
o Huvudvärk
o Rygg/nackvärk
o Tandvärk
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Sjuklönekostnader
- Sjuklönekostnaderna har minskat med 294 tkr jämfört med förra året. Största 

bidragande orsaken till minskade lönekostnader är den minskade korttidsfrånvaron 
på Strömgården och hemtjänsten i Norr.

Fortsatta åtgärder
- Samtal med medarbetaren efter första sjukdagen
- Ständig dialog och frånvaroanalys med medarbetarna
- Strikta sjukfrånvarorutiner/anmälan
- Närvarande ledarskap
- Friskvård inkl. friskvårdsaktiviteter, konditionstester och stressgrupp
- Nytt samarbete införs mellan HR och rehab koordinator på hälsocentralen som ska 

ge enhetschefer mer stöd i rehabiliteringsarbetet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020/9 700 SN

SAM sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för social-
förvaltningen 2019. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har under 2019 arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
utifrån de riktlinjer som finns i Borgholms kommun och på Socialförvaltningen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har på förvaltningen ingått som en naturlig del i 
den dagliga verksamheten. Det har inneburit att alla som arbetar har deltagit i ar-
betsmiljöarbetet både medarbetare, chef och de skydds- och arbetsmiljöombud som 
finns registrerade.

Beslutsunderlag
Sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 

Bedömning
I stort så har Socialförvaltningen jobbat efter de riktlinjer som förvaltningen och 
Borgholms kommun tagit fram. Det finns en del att arbeta med, bland annat hur den 
individuella riskanalysen ska implementeras för alla våra nya brukare.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) vid 
Socialförvaltningen 2019

Socialförvaltningen har under 2019 arbetat med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, utifrån de riktlinjer som finns i Borgholms kommun och 
på Socialförvaltningen. 

Det har handlat om:
Att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till både 
psykologiska, sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

Att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de 
anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.

Att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som 
kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Att uppmärksamma det arbetet som utförs på annan arbetsplats exempelvis 
arbete i andras hem.

Det systematiska arbetet ska bidra till:
Att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.

Att förebygga att arbetstagarna drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller 
andra negativa följder av arbetet.

Att ge goda arbetsförhållanden, vilket kan minska sjukskrivningar och öka 
trivsel och engagemang i arbetet är mycket viktigt.

Att socialförvaltningen har ett gott anseende vilket gör det lättare att behålla 
och rekrytera ny personal.

Arbetet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har på förvaltningen ingått som en 
naturlig del i den dagliga verksamheten. Det har inneburit att alla som 
arbetar har deltagit i arbetsmiljöarbetet både medarbetare, chef och de 
skydds- och arbetsmiljöombud som finns registrerade.
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Ledningsnivåer
* Förvaltning (socialchef)
* Verksamhet (verksamhetschef)
* Arbetsplats (enhetschef) 

Områden
* Äldreomsorgen, ÄO
* Hälso- och sjukvårdsenheten, HSV
* Individ- och familjeomsorgen, IFO 
* Arbetsmarknadsenheten, AME
* Område för personer med funktionsnedsättning, OFN
* Administrationen 

Sammanställning

Plattform
Grundplattformen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
arbetsplatsträffarna (APT). Där ska frågor tagits upp och som inte har 
kunnat lösas har gått vidare till områdesnivåerna. 

Förvaltningen har under 2019 fortsatt att arbeta i facklig samverkan. Under 
2019 har samverkan skett på verksamhesnivåt samt förvaltningsnivå.

Arbetsgivaren ansvarar för att risker på arbetsplatsen kontinuerligt 
identifieras, bedöms, sammanställs och prioriteras i en åtgärds- och 
handlingsplan.

Det har under 2019 totalt gjorts 4 riskbedömningar fördelat på:
ÄO 1, SOC 1, OFN 2 

Riskbedömningarna handlar om:
- ÄO: byte av enheter på Åkerbohemmet. Ängen och Lyckan byter 

våningsplan
- SOC: organisation
- OFN: daglig verksamhets flytt till Ekbacka samt Klinta korttids flytt till 

Runsten.

Riskbedömning i särskilt/ordinärt boende, ur 
arbetsmiljöperspektiv
Handlar om att undersökning och riskbedömning som ska görs vid varje 
tillfälle när en ny brukare kommer till Socialförvaltningens verksamheter. 
Under året har riskanalyser gjorts, men inte fullständig. Därför ska under 
2020 rutinen implementeras mer så att alla som omfattas av den ingår. 
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6a § 6 kap AML
De är den paragraf i Arbetsmiljölagen som ger möjlighet för skyddsombud 
att skriftligen begära åtgärd eller undersökning för att uppnå en 
tillfredställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren här skyldig till att agera snabbt 
utan dröjsmål.
Under 2019 så har ingen begäran kommit utifrån denna paragraf som är 
åtgärdade under 2019.

Tillbud/Olycksfall
Tillbud/olycksfall är sådana händelser som skulle kunna ha lett eller har lett 
till en allvarlig skada eller sjukdom. Dessa ska alltid anmälas till 
socialförvaltningen centralt och Arbetsmiljöverket. 
Under året har det kommit in:
60 tillbud, 32 olycksfall, 4 färdolycksfall och  4 arbetssjukdom. 
Mest förekommande orsaker har varit hot- våldsituationer, 
belastningsskador färdolycksfall, stickskador, belastningsskador etc. se 
bilaga 1.

Sammanfattning
I stort så har Socialförvaltningen jobbat efter de riktlinjer som förvaltningen 
och Borgholms kommun tagit fram. Det finns en del att arbeta med, bland 
annat hur den individuella riskanalysen ska implementeras för alla våra nya 
brukare.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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§ 19 Dnr 2020/15 730 SN

Socialnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2019.

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för socialförvaltningen är en redogörelse 
över det patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete som bedrivits inom socialför-
valtningen under 2019 utifrån PSL, Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och 
Svensk författningssamling SOSFS 2011:9 för ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren 
senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att 
utläsa de uppgifter som anges i PSL och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder för en 
vårdgivare att upprätta sin kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i ett och sam-
ma dokument.

Beslutsunderlag
Socialnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019

Skickas till
Socialchef

______________
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1 Sammanfattning
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen avser alla verksamheter inom 
socialförvaltningen 2019
De viktigaste åtgärderna som vidtagits under året för att förbättra verksamhetens 
kvalitet och patientsäkerhet är att

 fortlöpande säkra kvalitetsledningssystemet genom systematiskt 
förbättringsarbete 

 utveckla socialtjänstprocessen och delprocesser
 granska, revidera och säkerställa riktlinjer och rutiner för verksamheterna
 utbilda ombud för kvalitetsregistret Beteendemässiga och Psykiska 

Symtom vid Demenssjukdom (BPSD) för att sprida kunskap och 
användandet av metoden

 arbeta systematiskt med avvikelser för ökad patientsäkerhet
 ta del av Socialstyrelsens Öppna jämförelser samt andra jämförelsetal 

inom kommunen och i riket
 öka kunskapen hos personalen i dokumentation och genomförandeplan
 förbättra kommunikation och samverkan med Regionens slutenvård och 

primärvård.
Risker för vårdskador identifieras och hanteras genom att 

 arbeta för en ökad säkerhetskultur i det dagliga arbetet
 arbeta förebyggande med hjälp av kvalitetsregister
 arbeta utifrån processer och rutiner.

Personalen bidrar till ökad kvalitet och patientsäkerhet genom att 

 rapportera avvikelser i verksamhetssystemet Procapita
 arbeta fortlöpande utifrån processer och rutiner
 säkerställa genomförandeplan och dokumentation i Procapita.

Omsorgstagare/patient och närstående involveras i kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet genom att 

  regelbundet ha kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal
 vara delaktig vid upprättande och uppföljning av genomförandeplan, vård- 

och rehabiliteringsplan samt vid Samordnad individuell plan (SIP).

2 Inledning
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för socialförvaltningen är en redogörelse 
över det patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete som bedrivits inom 
socialförvaltningen under 2019 utifrån PSL, Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 
och Svensk författningssamling SOSFS 2011:9 för ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete.
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdigställd senast den 1 
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mars varje år.
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade bör varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det 
systematiska och fortlöpande kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder 
som vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts.
Socialförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse upprättas för 2019 i 
en samlad rapport. Ansvariga för upprättandet av rapporten är medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering och socialt ansvarig 
samordnare.

2.1 Verksamhetens omfattning
Socialförvaltningen ansvarar för att, på socialnämndens uppdrag, handlägga, 
besluta och verkställa ärenden enligt Socialtjänstlagen (2001:453), Lag 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). För verksamheten ansvarar socialchef, som därmed är ansvarig för 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Socialförvaltningens verksamhetsområden innefattar;

 Individ- och familjeomsorg inkl. integration och arbetsmarknad
 Äldreomsorg
 Omsorg om funktionsnedsatta
 Hälso- och sjukvård

3 STRUKTUR

3.1 Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 
Socialförvaltningens kvalitetsmål är att ge stöd, vård och omsorg som är trygg, 
rättssäker och kostnadseffektiv. Vi uppnår kvalitet genom att stå för kontinuitet, 
delaktighet och tillgänglighet och arbetar aktivt för att våra insatser alltid ska ges 
med så liten inskränkning i personers liv som möjligt. Vi ska ha följsamhet till 
lagar och förordningar där effektiva arbetssätt även ska borga för en god 
ekonomisk hushållning.
Under 2019 har fokus i det systematiska kvalitetsarbetet inriktats på;
Kvalitetsledningssystemet
Implementering och uppstart av kvalitetsledningssystemet i Stratsys, vilken 
byggdes upp under hösten 2018 och gick i användarläge januari 2019. Verktyget 
används för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten och 
innefattar riskanalyser och egenkontroller. Verktyget erbjuder en samlad arena för 
förvaltningens systematiska förbättringsarbete.
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Avvikelsehantering 
För att i högre grad använda sig av avvikande händelser i det systematiska 
förbättringsarbetet genomfördes en stor satsning på ombyggnad av 
avvikelsesystemet. Detta efterföljdes av utbildning för chefer och 
dokumentationsombud där fokus lades på utredning, åtgärder och uppföljning av 
händelser. Som ett komplement till detta ingår från och med 2019 
avvikelseanalyser på systemnivå i förvaltningens egenkontroll.
Personcentrerad vård och omsorg 
Implementering av individens behov i centrum (IBIC) inom 
myndighetshandläggningen för äldreomsorg och omsorgen för funktionsnedsatta.  
Biståndshandläggare har tidigare gått utbildning i målformulering som är 
individualiserade och mätbara.
Mål och målformulering samt dokumentation 
I såväl extern revision som i våra egenkontroller har behovet av utvecklandet av 
individualiserade, tidssatta och mätbara mål i beslut och genomförandeplaner 
identifierats. Våren 2019 inleddes en större utbildningssatsning i syfte att utveckla 
arbetet med tydliga och individualiserade mål i uppdrag och genomförandeplaner 
vilken tillsammans med en strukturerad dokumentation medverkar till god kvalité 
och ekonomi i verksamheterna.
Utbildning i dokumentation och genomförandeplan för all baspersonal har 
påbörjats under 2019 och kommer att fortsätta även 2020, även planerade träffar 
med dokumentationsombuden görs regelbundet. Fokus är att dokumentation och 
upprättandet av genomförandeplan ska utgå från beslutad biståndsinsats. 
Uppföljning av genomförandeplan ska genomföras tillsammans med 
omsorgstagare/klient.
Hälso- och sjukvård 
Utveckling av "Hemsjukhuset" med inriktning på patientnära vård. 
Undersköterskor inom hemtjänst utbildas i delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter för ökad kompetens.
Samverkansprojekt mellan Regionen och kommunens hemsjukvård för en 
sammanhållen journalföring i Regionens journalsystem Cambio Cosmic, vilket 
ger en bättre översikt av patientens vårdhistorik och behov. Projektet ska 
utvärderas maj 2020.

Värdegrund och värdegarantier
SOSFS 2012:3
Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet. Värdegrunden talar om hur 
vi bemöter varandra och hur vi vill bli bemötta. Socialtjänstens insatser utgår från 
vår värdegrund med extra fokus på värdeorden:

  Respekt
  Trygghet
  Meningsfullhet

Vår målsättning är att medborgarna, som bor eller vistas viss tid av året i 
Borgholms kommun och är i behov av våra insatser, ges en trygg och meningsfull 
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vardag. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska ges med ett respektfullt bemötande, 
utifrån den enskildes behov och förutsättningar, för bibehållen integritet och 
värdighet. Den enskilde ska vara delaktig i beslut som gäller stöd-, vård- och 
omsorgsinsatser för att så långt det är möjligt kunna ta ansvar för sitt eget liv. Den 
enskilde ska även ges möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället.
Inom äldreomsorgen finns lokala värdegarantier med syftet att höja kvalitén samt 
att tydliggöra för omsorgstagare och anhöriga vad de kan förvänta sig av 
äldreomsorgen. Målet med värdighetsgarantierna är att såväl omsorgstagare som 
personal ska bli nöjda med den omsorg, den service och de tjänster som erbjuds. 
Garantierna ska säkerställa att omsorgen ges enligt den nationella värdegrunden. 
De lokala värdighetsgarantierna ska också beskriva hur man kan lämna 
synpunkter på verksamheten. Borgholms kommun arbetar med följande lokala 
värdighetsgarantier:

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 
och/eller särskilt boende har fått en genomförandeplan upprättad senast två 
veckor efter att verkställighet inletts.

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 
och/eller särskilt boende har fått en kontaktman senast en vecka efter att 
verkställighet inletts. Omsorgstagare har rätt att byta kontaktman om 
han/hon inte är nöjd.

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 
och/eller särskilt boende möts av personal som har tydliga namnskyltar. 
Inom hemtjänst kan all personal uppvisa giltig legitimation om så önskas.

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst blir 
meddelade om deras hjälp blir försenad mer än 30 minuter.

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 
och/eller särskilt boende samt patienter som endast har hemsjukvård utan 
koppling till äldreomsorg får ha någon hos sig vid livets slut, om man så 
önskar.

 Borgholms kommun garanterar att omsorgstagare inom hemtjänst 
och/eller särskilt boende får svar inom 10 arbetsdagar på alla synpunkter 
och klagomål som framförs. 

3.2 Organisation och ansvar
SFS 2010:659 3 kap 9§. HSL 2017:30 och SOSFS 2011:9 7 kap 2§ 
Socialförvaltningen ansvarar för att, på socialnämndens uppdrag, handlägga, 
besluta och verkställa ärenden enligt lagrummen SoL, LSS, LVM, LVU och HSL. 
För verksamheten ansvarar socialchef, som därmed är verksamhetsansvarig för 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för den verksamhet som bedrivs 
enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Nämnden har som vårdgivare det yttersta ansvaret för den patientinriktade vården 
inom sådana verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Nämnden ansvarar för att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheterna.
Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen 

61



Error! No text of specified style in document.

Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
Borgholms Kommun  7

representerar vårdgivaren och svarar för att omsorg och hälso- och sjukvård i 
Borgholms kommun tillgodoser hög rättssäkerhet/ patientsäkerhet, god kvalitet 
samt främjar kostnadseffektivitet. Verksamhetschef leder arbetet och ansvarar för 
att det finns ett ändamålsenligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
enligt SOSFS 2011:9.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsammans med 
verksamhetschefen ansvar för att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet 
och säkerhet. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom 
att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med 
verksamhetens kvalitet och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans 
ansvar ingår bland annat att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är 
kända och följs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för 
verksamheten samt att personal inom den kommunala hälso-och sjukvården har 
den kompetens som behövs utifrån de krav som ställs på verksamheten. Den 
medicinskt ansvariga sjuksköterskan ska även säkerställa att det finns rutiner för 
kontakt med läkare, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal, när en patients 
tillstånd fodrar det.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)  har tillsammans med 
verksamhetschef att upprätta och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet 
inom rehabilitering. MAR utövar sitt ansvar genom att planera, styra, kontrollera, 
dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet inom 
rehabilitering. I MAR:s ansvar ingår bland annat att tillse att 
författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, att det finns 
behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen inom 
kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till 
de krav som ställs på verksamheten. Ansvaret gäller även att säkerställa at det 
finns riktlinjer och rutiner som beskriver en säker användning och hantering av 
medicintekniska produkter samt anmälningsskyldighet vid tillbud.
Socialt ansvarig samordnare (SAS) har en övergripande och strategisk funktion 
för kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll inom socialtjänstens 
verksamhetsområde utifrån gällande lagar och föreskrifter. Den socialt ansvarige 
samordnaren ska säkra att processerna för bedömning, beslut, verkställighet och 
samverkan inom socialtjänsten är ändamålsenliga och välfungerande samt att den 
enskilde får sina behov prövade i en rättssäker myndighetsutövning. I ansvaret 
ligger även att säkra att den enskilde får insatser av god kvalitet som är 
individuellt utformade och utgår från den enskildes delaktighet och inflytande 
samt att dokumentationen förs i den omfattning som föreskrivs i lag och 
föreskrift.
Enhetschefen ansvarar för att rutiner och riktlinjer som fastställts är väl kända i 
verksamheten samt att medarbetare får den introduktion som krävs för att utföra 
sina arbetsuppgifter. Enhetschefen ansvarar också för att följa upp, vidareutveckla 
och dokumentera säkerheten på enheten utifrån den avvikelserapportering, 
inkomna synpunkter och tillsyn som skett. Ytterligare ansvarar enhetschefen för 
att informera, utbilda och göra personalen delaktig i kvalitetsarbetet.
Medarbetare ansvarar för att arbeta utifrån beslutade rutiner, riktlinjer och 
processer, samt att inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Medarbetare har också ett ansvar att rapportera 
kvalitetsbrister och en skyldighet att rapportera missförhållanden/risker i patients- 
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och klientsäkerhetsarbetet. Medarbetare ska vara delaktiga i uppföljning och 
analys av mål och resultat.

3.3 Samverkan för att säkra kvaliteten i verksamheten samt för 
att förebygga vårdskador
SOSFS 2011:9, 4 kap 6 §, 7 kap 2 § 
Samverkan sker både internt och externt i olika forum vilket bidrar till 
erfarenhetsutbyte och informationsspridning samt att utvecklingsprojekt 
genomförs både inom kommunen och gemensamt i länet.
Som exempel har en länsgemensam ledning tagit fram praktiska anvisningar för 
Samordning av den enskildes insatser mellan slutenvård, öppenvård och kommun.
Andra exempel på samverkansprojekt mellan Regionen och kommunens 
hemsjukvård är "Hemsjukhuset", där patienter som är inskrivna i hemsjukvård, 
erbjuds hälso- och sjukvård i hemmet samt användande av gemensam 
sammanhållen journalföring i Regionens journalsystem Cambio Cosmic. 
Exempel på samverkansforum;

Extern samverkan Omfattning Deltar från verksamheten

Länsgemensam ledning i 
samverkan 4 ggr per år Socialchef

Samordnade äldregruppen, 
Regionförbundet 4 ggr per år Verksamhetschef

Samverkan med primärvården 
- demens 4 ggr per år Demensansvariga 

kommun/primärvård

Samverkan med primärvården 
- hemsjukhuset 12 ggr per år

Socialchef, verksamhetschef, 
enhetschef HSV, chefsläkare, 
DSK, MAS, MAR

Samverkan med primärvården 
- missbruk 2 ggr per år Socialsekreterare

Länsgemensam samverkan 
MAS/MAR/VC 8 ggr per år MAS, MAR, enhetschef HSV

Länsgemensam samverkan 
för sammanhållen 
journalföring, Cosmic

Varannan vecka fortlöpande Enhetschef HSV

Länsövergripande Cosmic 
Link Region/kommun 4 ggr per år Enhetschef HSV

Länsövergripande Kommunal 
hjälpmedelssamverkan (KHS) 4-6 ggr per år MAR

Länsgrupp rehab/habilitering 4 ggr per år MAR

 

3.4 Den enskildes och närståendes delaktighet
SOSFS 2010:659 3 kap 4 § 
Den enskilde ska alltid erbjudas delaktighet i hela ärendekedjan, från 
utredning/bedömning till utförande/åtgärd samt uppföljning. Vid samordnad 
individuell plan (SIP) eller vid upprättande av vård-/rehabplaner ska den enskilde 
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och eventuellt närstående vara delaktiga. Vid utredning av allvarliga avvikelser 
ges den enskilde möjligheten att beskriva sin upplevelse av händelsen.
I genomförandeplanen skall det framgå hur den enskilde, alternativt företrädare 
och/eller närstående, har medverkat i planeringen och det ska finnas beskrivet 
vilken hänsyn som tagits till den enskildes synpunkter och önskemål.
Samtycke till informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier och lagrum 
inhämtas från patienten för att säkra vården. Samtycket dokumenteras i patientens 
journal. Den enskilde kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke eller begränsa 
den.
Genom brukarundersökning, t ex Socialstyrelsens Öppna jämförelser, kan den 
enskilde återkoppla åsikter och upplevelser gällande ett flertal frågor kopplade till 
socialförvaltningens verksamhet.

3.5 Rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § p 5
Avvikelsehantering inom socialtjänst och hälso- och sjukvård regleras i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Enligt föreskrifterna är socialförvaltningen skyldig att ta emot och 
utreda synpunkter och klagomål från medborgare och medarbetare.
En avvikelse är en upptäckt risk eller händelse som inte överensstämmer med 
fastställda rutiner eller enskild individs genomförandeplan/planering. 
Erfarenheterna av avvikande händelser som inträffat, eller riskerar att inträffa, ska 
användas i det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra socialtjänstens 
verksamheter. Avvikelsehantering är en viktig del i arbetet med kvalitetssäkring, 
utveckling, patientsäkerhetsarbetet och förbättringar vilket syftar till att

 så långt det är möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som 
har påverkat det

 ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser 
inträffar på nytt

 begränsa effekterna av händelserna om de inte helt går att förhindra.
All personal har ansvar för att identifiera avvikande händelser och den som 
upptäcker händelsen rapporterar avvikelsen i verksamhetens avvikelsesystem. Det 
är närmsta chef som, förutom vid Lex Sarahrapporter, med hjälp av 
bedömningsstöd gör en inledande bedömning av utredningens utredningsart. 
Händelser med lägre risk/ allvarlighetsgrad utreds lokalt av enhetschef, 
allvarligare risker/ händelser går till central utredning vilken utförs under ledning 
av kvalitetsgruppen.
En samlad analys av avvikande händelser görs i kvalitetsledningssystemets 
egenkontroll där även eventuella åtgärder planeras.
 

3.6 Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § och SFS 2010:659, 3 kap. 8 §
Patienter/klienter/omsorgstagare och dess närstående har möjlighet att lämna sin 
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åsikter på verksamheten muntligen, via mail, telefonsamtal eller kommunens 
hemsida, vilka hanteras enligt rutin för klagomål- och synpunktshantering. Genom 
olika undersökningar kan den enskilde återkoppla sina åsikter och upplevelser 
gällande ett flertal frågor angående socialförvaltningens verksamhet.
Inkomna klagomål och synpunkter hanteras i avvikelsehanteringen i Procapita av 
berörd chef, som efter analys och åtgärd besvarar och återkopplar till den som 
lämnat synpunkten. Även inkomna synpunkter kan ligga till grund för lex Maria 
och lex Sarah.
Den enskilde kan också vända sig till Patientnämnden med frågor, synpunkter och 
klagomål. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några 
disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och 
vårdpersonal. Patientnämnden återför aktuella ärenden till vårdgivaren som 
hanterar ärendet i enlighet med ordinarie avvikelsesystem.
Inkomna klagomål och synpunkter hanteras sammanställs, analyser och 
åtgärdsplaneras även i egenkontrollerna för systematiskt förbättringsarbete.

3.7 Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 kap. 2 § 
Verksamhetens egenkontroll syftar till att systematiskt följa upp och utvärdera 
verksamhetens resultat och att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de 
processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.
Egenkontrollerna i ledningssystemet är kopplade till socialtjänstprocessens olika 
aktiviteter och innefattar bland annat analys av avvikelser, journalgranskning av 
beslut och i verkställighet samt att handläggning och uppföljning sker inom 
lagförskriven tid. Egenkontrollerna innefattar även uppföljning genom 
kvalitetsregister, analys av resultat från brukarundersökning, öppna jämförelser 
och kommunens kvalitet i korthet.

4 PROCESS-  Åtgärder för att öka patientsäkerheten och 
kvalitén i verksamheten

4.1 Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2 §  
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ska fortlöpande bedöma om det 
finns risk för att negativa händelser kan inträffa som äventyrar verksamhetens 
kvalitet. Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar och görs i syfte 
att identifiera händelser som skulle kunna inträffa som medför att verksamheten 
inte kan leva upp till de krav och mål som ställs i lagar, föreskrifter och beslut.
Riskanalyser kan även behöva genomföras innan förändring av en verksamhet 
eller inför förändringar av personalens sammansättning och innan nya arbetssätt 
eller metoder börjar tillämpas.
Riskanalys avseende socialtjänstprocessens olika aktiviteter görs på enhetsnivå 
där prioriterade risker sannolikhets- och konsekvensbedöms i respektive 
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verksamhet. De risker som skattas av respektive verksamhet är;

Risk Vad kan gå fel?

Risk att ansökan avvisas utan prövning

Ansökningar som bedöms som "orimliga" 
och/eller där avslag anses förutsättas, riskerar 
att "pratas bort" för att därmed undvika 
administrativt arbete. Detta leder dock till att 
den som önskar få sin ansökan prövad varken 
ges möjlighet till utredning av faktiska behov 
eller ett beslut att ta vidare för rättslig prövning.

Förhands- och skyddsbedömning har inte skett 
enligt lag och författningar

Ansökan hanteras inom ramen för 
förhandsbedömning vilket medför att den 
enskilde inte har möjlighet att överklaga, dvs 
en rättsförlust för den enskilde. En risk är att 
avsaknad av eller bristande 
(standard)motiveringar för att ej inleda 
utredning förekommer där den enskildes 
situation inte uppmärksammas och 
dokumenteras i den omfattning som behövs att 
kunna bedöma om utredning bör inledas eller 
ej. Kommunikations- och informationsmissar 
kan leda till att Barn- och familjeenheten inte 
får kännedom om att anmälan inkommit i 
ärende där barn finns i hushållet, varpå 
omedelbar skyddsbedömning uteblir och 
barnets eventuella behov av omedelbart skydd 
bedöms inte.

Ingen enhetlighet i bedömningar

Då standardiserade bedömningsmetoder inte 
finns att tillgå (alternativt inte används) i alla 
frågor och avseenden, samt det faktum att 
individuella bedömningar alltid ska ske i 
enskilda ärenden riskerar också bedömningar 
att bli subjektiva och/eller ojämlika.

För mycket insatser beviljas för att "säkra upp"

Yttre påverkan, påtryckningar pga. av litet 
samhälle kan utgöra en risk för att man hellre 
beviljar för mycket insatser än för lite. Hög 
personalomsättning kan medföra att 
kännedom om rutiner och riktlinjer inte är 
kända fullt ut. Osäkerhet i andra professioners 
möjligheter att utföra/bedöma vårdinsatser 
samt att uppföljning pågår längre än behovet 
finns.

Beslutsmottagare förstår inte beslutet

Risk finns för att språkförbistringar och/eller 
kognitiva funktionsbegränsningar kan medföra 
att de beslut vi meddelar inte förstås av 
individen. Utan förståelse brister möjlighet till 
delaktighet och rättssäkerhet (som t.ex. 
möjligheten att överklaga).

Besvärshänvisning sker inte vid avslag

Om besvärshänvisning saknas i ett beslut finns 
risk att beslutsmottagare inte känner till sin rätt 
att få ny prövning i såväl förvaltning som 
domstol varvid vi brister i rättssäkerhet för den 
enskilde.

Insats utförs inte enligt beslut/ ordinationer följs 
inte

På grund av att behov hos 
brukare/klient/patient förändras i förhållande till 
beslut så finns risk för att insatserna justeras 
inom verkställighet men inte i beslut. Detta 
medför dock att behovet av insatser inte blir 
prövat och kravet på en jämlik vård och 
omsorg uppfylls inte. Bristande kompetens kan 
medföra att insatsen inte alltid genomförs i 
enlighet med syftet. Risk kan även finnas för 
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Risk Vad kan gå fel?
att beviljade insatser inte kan 
utföras/verkställas.

Brukare/klient/patient är inte delaktig i 
upprättande av genomförandeplaner/ vårdplan/ 
rehabplan/ handlingsplan

Individen har en lagstadgad rätt att vara 
delaktig i den egna vården och omsorgen. 
Planer skall därmed upprättas med hänsyn 
tagen till den enskildes självbestämmande och 
integritet. Risk finns för att den enskilde inte 
görs delaktig i upprättande av plan och att hur 
beaktandet av den enskildes önskemål har 
tagits hänsyn till.

Uppföljning sker inte i den frekvens och 
omfattning som ärendet kräver

Hög arbetsbelastning, personalomsättning och 
handläggarbyten kan utgöra risk för att 
uppföljning missas eller skjuts på framtiden. 
Risk finns också att lagstadgad frekvens av 
uppföljning inte är tillräcklig för att kunna 
säkerställa kvalitetslevereans hos utförare och 
progression för den enskilde.

Att uppföljning inte säkerställer att resurser 
används effektivt och att god kvalitetsleverans 
uppnås

Risk finns för att man i uppföljningen inte har 
effektivitetsmått att förhålla sig till, vilket 
medför att kvalitetsleverans blir svårbedömt.

Insatsen avslutas inte i Procapita

Om systemavslut inte registreras fortsätter 
faktura att utgå, statistik- och resursmätning 
blir missvisande och insatsen riskerar att fortgå 
av utförare.

Vid höga riskvärden ställs krav på åtgärdsplanering. Riskanalysen görs i 
verksamhetssystemet för kvalitetsledning.

4.2 Utredning av händelser
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap
När verksamheten uppmärksammar händelser som bedöms allvarliga initieras 
händelseanalys enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) metod för risk- 
och händelseanalys. Uppdraget ges av socialchef och/eller verksamhetschef. Om 
rapport inkommit enligt lex Sarah initieras alltid utredning av SAS. Händelselysen 
görs tvärprofessionellt i ett analysteam utsett av socialförvaltningens 
ledningsgrupp. Analysen skall leda fram förslag till åtgärder på system- och 
organisatorisk nivå, vilka uppdragsgivaren därefter tar ställning till.
Under året har fem centrala utredningar gjorts, en av dem ledde till anmälan enligt 
Lex Maria. Anmälan handlade om förväxling av läkemedel mellan två patienter 
inskrivna i hemsjukvården.  Patienten fick av misstag en annan patients 
läkemedel. Läkemedlet kunde påverka andningen och medvetandet så att 
patienten fick vårdas på sjukhuset ett dygn. Händelsen är åtgärdad och avslutat av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

4.3 Utbildning
Som ett led i patient- och kvalitetssäkerhetsarbetet har följande större 
utbildningssatsningar gjorts under 2019;
Mål och målförmulering, dokumentation som förändringsverktyg
Våren 2019 inleddes en större utbildningssatsning i syfte att utveckla arbetet med 
tydliga och individualiserade mål i uppdrag och genomförandeplaner vilken 
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tillsammans med en strukturerad dokumentation medverkar till god kvaliet och 
ekonomi i verksamheterna. Heldagsutbildning, vilken utfördes av PWC, har getts 
till chefer i samtliga nivåer, myndighetshandläggare, utförare inom stöd- och 
insatser samt dokumentationsombud för äldreomsorg och omsorgen om 
funktionsnedsatta. Hösten 2019 gavs en komprimerad, öppen, föreläsning av 
utbildningens huvudinnehåll där ca 150 medarbetare inom äldreomsorgen, 
omsorgen om funktionsnedsatta samt Rehabenheten deltog.
Intern utbildning i dokumentation och genomförandeplan för samtlig personal har 
påbörjats under hösten och kommer att fortsätta under 2020.
Förflyttningskunskap
Rehabenheten har gått utbildning i förflyttningskunskap. Genom att anpassa 
förflyttningstekniken utifrån bl a patientens förmåga och miljö kan förflyttningar 
ske tryggare för patient och personal samt minska risken för vårdskada eller 
passivisering av patienten.
Central introduktion 
Förvaltningsgemensam introduktion för nya medarbetare/ sommarvikarier hölls 
inför sommaren 2019. Utbildningens innehåll var bland annat; dokumentation, 
bemötande, förberedelse för delegering, rehabiliterande förhållningssätt och 
förflyttningsteknik och basala hygienrutiner.
MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa 
Kursen, som ges av utbildade instruktörer inom kommunen, lär ut om de 
vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt 
lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. 
Utbildningen ges fr.o.m. i år vid två tillfällen per termin med vardera riktning mot 
unga och vuxna.
BPSD 
Tre undersköterskor har gått utbildning till BPSD-administratörer i Mörbylånga 
kommun under hösten då Borgholms kommun haft ett skifte av demensansvarig 
och tillfälligt inte kunnat ha egen utbildning.
Hemsjukhuset 
Fortlöpande kompetenshöjning för undersköterskor i hemtjänsten har bedrivits i 
syfte att ge bättre förutsättningar för att patienten ska få en trygg vårdmiljö i 
hemmet.
Länsgemensam sårvårdsutbildning
Den gemensamma sårvårdsupphandlingen har genererat en länsgemensam 
utbildning för samtliga sjuksköterskor där Regionen bjöds in.

4.4 Nationella kvalitetsregister
Socialförvaltningen deltar i flera nationella kvalitetsregister. Registrering av 
bedömningar, skattningar och mätningar bidrar till ny kunskap om åtgärder som 
förbättrar livskvalitet och lindrar lidande.
Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som riktar sig till äldre personer 
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(över 65 år) med ökad risk att falla, få trycksår, minska i vikt och/eller utveckla 
ohälsa i munnen.
Det förebyggande arbetssättet och logiken i Senior alert bygger på vård- och 
omsorgsprocessens steg:

 Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning 
samt ohälsa i munnen

 Planera och genomföra förebyggande åtgärder
 Följa upp åtgärder och utvärdera resultat.

BPSD-registret
BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 
2010, Borgholms kommun har använt registret sedan 2013. Registret syftar till att 
kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom, registret stöds av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).
Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder 
minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska 
lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.
Svenska Palliativregistret 
Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare 
registrerar omvårdnaden i livets slut. Resultatet används för att mäta 
omvårdnadens kvalitet i relation till definierade kriterier för god vård i livets slut 
enligt Nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Förvaltningen har deltagit i 
svenska palliativa registret sedan flera år tillbaka. 

4.5 Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 
Kraven på informationssäkerheten utgår från kommunens och verksamhetens krav 
på funktion och tillämplighet liksom legala krav, förordningar, föreskrifter, avtal 
och säkerhetskrav. Med rätt informationssäkerhet uppnås hög kvalitet och god 
effektivitet i det dagliga arbetet. Risken för störning ska minimeras samtidigt som 
skydd och åtgärd kontinuerligt balanseras mot kostnader. Insatser utgår från 
verksamhetens behov och är en del av kommunens totala riskhantering.
Socialförvaltningen samverkar med kommunens it-avdelning kring 
informationssäkerhet och de uppföljningar som har gjorts ligger på övergripande 
nivå och ansvaret är IT-avdelningens
Våra verksamhetssystem i socialförvaltningen klassas i ett självskattningsverktyg 
från SKR. Det systemet hjälper kommuner och regioner att ta fram 
handlingsplaner och klassa sina verksamhetssystem och datalagring.
I samband med journalgranskningar har loggningsuppgifter granskats för att 
säkerställa att ingen obehörig tagit del av den enskildes journal. Denna granskning 
görs  i samtliga av socialförvaltningens verksamheter.
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5 RESULTAT OCH ANALYS

5.1 Egenkontroller
2019 var första året som egenkontroller gjordes i verksamhetssystemet Stratsys. 
Som alltid när nya system byggs upp har en rad förbättringsområden identifierats 
avseende främst struktur och användarvänlighet. Egenkontrollerna har gjorts dels 
kollegialt och tillsammans med verksamhetschef och kvalitetsenheten och dels 
tillsammans med medarbetare för delaktighet i det systematiska 
förbättringsarbetet.
I resultatets cirkeldiagram nedan fattas för vissa egenkontrollsmoment ett antal 
svarande, detta är främst att hänvisa till fel vid uppbyggandet av systemet och 
kommer att åtgärdas till 2020. 

Ta emot ansökan/ anmälan

Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

Har 
skyddsbedömning 
skett inom 24 timmar 
från att orosanmälan 
för barn/unga alt. 
kännedom om barn 
som bevittnat våld 
inkommit? 
Uppfylld motsvarar: I 
samtliga granskade 
ärenden har 
skyddsbedömning 
skett inom 24 timmar.

Delvis uppfylld 
motsvarar: I 95% av de 
granskade ärendena 
har skyddsbedömnng 
skett inom 24 timmar.

Ej uppfylld motsvarar: I 
färre än 95% av de 
granskade ärendena 
har skyddsbedömning 
skett inom 24 timmar.

Finns aktuella rutiner 
för att hantera 
ärenden med 
skyddade 
personuppgifter? 
Godkänd: Rutiner 
finns. De är 
uppdaterade och 
aktuella. 

Delvis godkänd: 
Rutiner finns. Dessa är 
dock inte uppdaterade.

Ej godkänd: Rutiner 
saknas.

Rutiner för hanterandet av 
skyddade personuppgifter 
behöver tillskapas för hela 
förvaltningen.
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Utreda

Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

Finns övervägda 
alternativ för inför 
extern HVB 
placering? 
Godkänd: Samtliga 
ärenden följer 
riktlinjerna i samtliga 
tre avseenden. Vid 
omedelbart 
omhändertagande 
om ärendet följer 
punkt 2-3.

Delvis godkänd: 
Samtliga ärenden 
följer riktlinjerna 
avseende punkt 2-3

Ej godkänd: Ärenden 
förekommer där inte 
punkt 2-3 uppfyllts.

Handläggs ärenden 
likvärdigt? 
Godkänd: Om 
helhetsbedömningen 
av de granskade 
journalerna visar att 
80% av 
kontrollmomenten är 
godkända, dvs 
gröna.

Delvis godkänd: Om 
helhetsbedömningen 
av de granskade 
journalerna visar att 
55-79 % av 
kontrollmomenten är 
godkända, dvs 
gröna.

Ej godkänd: Om 
helhetsbedömningen 
av de granskade 
journalerna visar att 
färre än 55% av 
kontrollmomentet är 
godkända, dvs 
gröna. 

I journalgransking av beslut 
granskas bland annat om 
beslutsfattaren har 
delegationsrätt, om utredningen 
ger tillräckligt underlag för det 
fattade beslutet, om tydliga mål 
finns med beviljad insats samt om 
beslutet är korrekt formulerat. I de 
granskade journalerna kan vi se 
god följsamhet till 
dokumentationskraven men har 
identifierat förbättringsområden 
främst avseende 
individualiserade och mätbara 
mål för beviljade insatser samt att 
dokumentera hur och när ett 
beslut blir delgivet.
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Meddela beslut & formulera uppdrag

Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

Finns 
besvärshänvisning 
angivet i 
avslagsbeslutet? 

Godkänd: Samtliga 
granskade beslut har 
besvärshänvisning 
angivet

Delvis godkänd: Minst 
90% av granskade 
beslut har 
besvärshänvisning 
angivet

Ej godkänd: Mindre än 
90% av granskade 
beslut har 
besvärshänvisning 
angivet

Majoriteten av de granskade 
ärendena har varit bifallsbeslut. 
I de ärenden avslag gjorts finns 
besvärshänvisning bifogat 
beslutet.

Verkställa och genomföra insats

Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

Har vi jämlikhet i 
insatser/verkställighet? 

Godkänd: Om 
helhetsbedömningen av de 
granskade journalerna visar 
att 80% av kontrollmomenten 
är godkända, dvs gröna.

Delvis godkänd: Om 
helhetsbedömningen av de 
granskade journalerna visar 
att 55-79 % av 
kontrollmomenten är 
godkända, dvs gröna.

Ej godkänd: Om 
helhetsbedömningen av de 
granskade journalerna visar 
att färre än 55% av 
kontrollmomentet är 
godkända.

Förvaltnings-övergripande 
behöver arbetet förbättras i 
formulering av mätbara mål 
och uppföljning där 
omsorgstagaren/klienten är 
delaktig. Verksamheterna 
har även behov av 
fördjupade kunskaper i 
arbetet med 
genomförandeplaner och 
dokumentation för att 
effektivisera användandet av 
planen och säkerställa 
insatserna.
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Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

Andel ej verkställda beslut 
Godkänd: 81-94% av 
beviljade beslut är verkställda 
inom lagförskriven tid eller 
lokala riktlinjer.

Delvis godkänd: Minst 90% 
av beviljade beslut är 
verkställda inom lagförskriven 
tid eller lokala riktlinjer

Ej godkänd: Färre än 80% av 
beviljade beslut är verkställda 
inom lagförskriven tid eller 
lokala riktlinjer.

Majoriteten av alla 
beviljade beslut är 
verkställda inom 
tidsangivelse i lokala 
riktlinjer.

Har vi följsamhet till basala 
hygienrutiner? 

Godkänd: 100% korrekt 
utförd i alla 8 steg

Delvis godkänd: Existerar 
inte i denna mätning

Ej godkänd: Allt under 100%. 
Åtgärder måste vidtas.

Verksamheter som deltog i 
hygienmätning visade på 
förbättringsområden såsom 
användandet av 
skyddsförkläden och 
desinfektion av händerna 
innan omvårdnadsinsats.

Antal utskrivningsklara 
dagar från slutenvård 

Godkänd: Tre dagar eller 
färre

Delvis godkänd: Existerar ej i 
denna mätning

Ej godkänd: Fler än tre dagar

Antalet totala kontaker 471, 
dessa tillsammans gav ett 
snitt på antal 
utskrivningsklara dagar på 
0,12, vilket är det bästa 
resultat i länet. Resultatet 
avser den somatiska 
slutenvården.

Analys av avvikelser 

Godkänd: Avvikelseanalysen 
är gjord och identifierade 
mönster har lyfts på 
arbetsplatsträff alt teamträff 
där åtgärder och förväntade 
effekter tas fram gemensamt. 
(kan man få in uppföljning?- 
egenkontroll istället att 
åtgärder efter analys följs 
upp!)

Delvis godkänd: 
Avvikelseanalysen är 
färdigställd med identifierade 
mönster, planerade åtgärder 
och förväntad effekt. 
Analysen har dock inte gjorts 
tillsammans med 
medarbetare utan enbart 
förankrats/meddelats.

Analyser för rapporterade 
avvikelser görs 
regelbundet tillsammans 
med chef och medarbetare 
där även åtgärder tas fram 
gemensamt på arbetsplats- 
eller teamträffar.
Inom vissa verksamheter i 
förvaltningen rapporteras 
få avvikelser vilket kan 
behöva analyseras och 
eventuellt utvecklas på 
enhetsnivå.
Hälso- och sjukvården 
rapporterar och mottar 
även avviker i Regionens 
avvikelsesystem Lisa och 
tas upp på 
samverkansmöten med 
Regionen.
En avvikelse på 
organisationsnivå gällde 
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Ej godkänd: Analys inte 
utförd.

svårighet att nå chefer vid 
en brand. Larmmanualer 
uppdaterades efter 
händelsen.
Fyra avvikelser har utretts 
centralt där 
handlingsplaner tagits 
fram. En av dessa har 
anmälts enligt Lex Maria.

Förekomsten av trycksår 
och vårdrelaterade 
infektioner i förhållande till 
övriga landet 

Godkänd: 
Förbättringsområden är 
identifierade och planering 
gjord för åtgärder.

Delvis godkänd: 
Förbättringsområden är 
identifierade

Ej godkänd: 
Förbättringsområden ej 
identifierade

193 personer registrerades 
totalt i Senior Alert under 
året varav 18 personer gav 
utfall på  trycksår jämfört 
med 24 personer 2018. 
Riskbedömningar med risk 
för trycksår i Borgholms 
kommun var 29 % jämfört 
med riket 27 %. 
Identifierade 
bakomliggande orsaker vid 
risk i Borgholms kommun 
var 81 % jämfört med riket 
73 %. Framtagna 
åtgärdsplaner vid risk i 
Borgholms kommun var 
84 % jämfört med riket 
93 %. Utförda åtgärder vid 
risk i Borgholm 57 % 
jämfört med riket Sverige 
75 %.
Av resultatet kan vi se att 
är bra på att identifiera 
bakomliggande orsaker 
samt att ta fram 
åtgärdsplaner vid risker. Vi 
kan bli bättre på att följa 
upp utförda åtgärder vid 
risk. Under 2020 ska 
rutinerna för uppföljning 
förtydligas.

Analys av 
missförhållanden/ risk för 
missförhållanden enligt lex 
Sarah 

Under perioden 1 januari -
 25 mars 2019 finns tre 
avvikelser markerade med 
"Risk för missförhållande" 
samt nio markerade som 
"Missförhållande" 
inrapporterade i 
avvikelsesystemet. Dessa 
avvikelser har, i enlighet 
dåvarande instruktioner, 
enbart skickats till 
enhetschef och hanterats 
lokalt. En genomgång av 
dessa avvikelser visar dock 
att de inrapporterade 
händelserna i samtliga fall 
utom ett är rena 
arbetsmiljöfrågor och utgår 
ifrån personalens 
arbetssituation.
I mars 2019 byggdes 
strukturen för rapportering 
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av missförhållanden, eller 
risk för missförhållanden 
enligt Lex Sarah om i 
avvikelsesystemet. Syftet 
med strukturförändringen 
var att tydliggöra 
distinktionen mellan 
rapport av avvikelser och 
rapport enligt Lex Sarah. 
Rapporteringsmöjlighetern
a utvidgades genom 
framtagande av 
pappersblankett att 
användas vid 
driftstörningar eller 
begränsad tillgång till 
verksamhetssystem. I 
samband med att 
strukturförändringen 
anordnades workshops för 
enhetschefer och 
dokumentationsombud och 
material togs fram för 
spridning på 
arbetsplatsträffar i 
respektive verksamheter.
Två Lex Sarahrapporer har 
rapporterats sedan 
systemet 
omstrukturerades. Dessa 
har dock inte skickats till 
Lex Sarahutredare initialt 
och en av dem återfanns 
först vid rutinslagning i 
systemet två månader 
senare. Ingen av 
rapporternas innehåll 
avsåg dock ett 
missförhållande eller risk 
för missförhållande ur 
verksamhetssynpunkt utan 
var att hanteras som 
orosanmälan för enskild 
och har hanterats efter det.
En Lex Sarahutredning 
initierades i slutet av året 
efter ett olyckstillbud där en 
boende i gruppbostad 
enligt LSS förolyckades.

Analys av vårdskador/ risk 
för vårdskador enligt lex 
Maria 

En anmälan enligt Lex 
Maria om allvarlig 
vårdskada vid 
hemsjukvården har 
rapporterats.
Anmälan handlar om 
förväxling av läkemedel 
mellan två patienter 
inskrivna i hemsjukvården. 
Patienten fick av misstag 
en annan patients 
läkemedel. Läkemedelet 
kunde påverka andningen 
och medvetandet så 

75



Error! No text of specified style in document.

Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
Borgholms Kommun  21

Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

patienten fick åka till 
sjukhuset för övervakning 
över natten. Det tog några 
dagar innan patienten 
mådde helt bra.
Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) har avslutat 
ärendet då vårdgivaren 
vidtagit och planerat 
åtgärder för att förhindra att 
något liknande inträffar 
igen.

Finns aktuell rutin för 
hanterande av skyddade 
personuppgifter? 

Strategier och rutiner 
saknas för att hanterandet 
av skyddade 
personuppgifter. En 
förvaltningsövergripande 
rutin ska tillskaps under 
2020 med krav på 
efterföljande 
enhetsanpassade 
specifikationer.

Analys av Borgholms 
resultat av kvalitetsmåtten i 
KKiK 

Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK) visar att 
omsorgstagarnas 
helhetssyn på 
äldreomsorgen är bra, man 
har stort förtroende för 
personalen och är mycket 
nöjd över bemötandet.
Förbättringsområden inom 
hemtjänsten är bättre 
personalkontinuitet. Man 
uppger även problem som 
ensamhet och ängslan, 
oro, ångest.
På särskilt boende är 
förbättringsområden 
tillgång till sjuksköterska, 
information om 
förändringar samt maten.

Analys av Borgholms 
resultat av Socialstyrelsens 
undersökning "Vad tycker 
de äldre om 
äldreomsorgen?" 

Äldre personer med 
hemtjänstinsatser anser att 
de kan påverka hur hjälpen 
ska utföras, de är nöjda 
över hur personalen utför 
arbetsuppgifterna och 
personalens bemötande. 
Majoriteten känner sig 
trygga att bo hemma med 
hjälp av hemtjänst och de 
har förtroende för 
personalen. Hälften av 
dem besväras av 
ensamhet. Sammantaget 
är 95-100 % nöjda med 
hemtjänsten.
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Äldre personer boende på 
särskilt boende har svarat 
väldigt skiftande att de trivs 
med sitt rum och i de 
gemensamma utrymmena 
på boendet. Åsikterna om 
maten och trivseln kring 
måltiderna är även det 
väldigt skiftande. 
Majoriteten anser att 
personalen har ett bra 
bemötande. Man är inte 
lika nöjd över aktiviteter 
som erbjuds eller 
möjligheten att komma 
utomhus. Många besväras 
av ensamhet. Över hälften 
anser att de får träffa en 
sjuksköterska när det 
behövs. Sammantaget är 
64-100 % nöjda med sitt 
äldreboende.

Dokumentationsgranskning 
hälso- och sjukvård 

Godkänd: I de granskade 
ärendena är 80% av svaren 
"Ja" eller "Ej aktuellt" i 
checklistan.

Delvis godkänd: I de 
granskade ärendena är 50-
79% av svaren "Ja" 
alternativt "Ej aktuellt. "

Ej godkänd: I färre än 50% av 
de granskade ärendena är 
svaret "Ja" eller "Ej aktuellt".

Uppföljning av 
journalgranskningar visade 
att dokumentationen av 
sjuksköterskorna har 
förbättrats. Det finns 
aktuella vårdplaner där 
patienten och anhöriga är 
delaktiga. Den 
övergripande 
dokumentationen är bra 
men det är svårt att följa 
den röda tråden.
Utvecklingsområde att ta 
fram arbetssätt och 
riktlinjer för att 
dokumentationen ska bli 
mer överskådlig.

Följa upp insats

Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

Följs externa 
placeringar upp 
enligt rutin? 

Godkänd: Samtliga 
ärenden är 
uppföljda inom 3 
månader

Delvis godkänd: 
Minst 80% av 
ärendena är 
uppföljda inom 3 
månader

Ej godkänd: Mindre 
än 80% av 
ärendena är 

Äldreomsorgen och Omsorgen om 
funktionsnedsatta har ej haft 
externa placeringar under året. 
Inom Individ- och familjeomsorgen 
sker uppföljning, enligt lokalt 
beslut, oftare än vad lagförskriven 
tid föreskriver. Uppföljningsmöten 
sker minst var tredje månad med 
klient och utförare.
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uppföljda inom 3 
månader

Sker uppföljning 
enligt lag? 

Godkänd: Samtliga 
granskade ärenden 
är uppföljda inom 
lagförskriven tid

Delvis godkänd: 
Minst 80% av 
granskade ärenden 
är uppföljda inom 
lagförskriven tid

Ej godkänd: Mindre 
än 80% av 
granskade ärenden 
är uppföljda inom 
lagföreskriven tid. 

Ej godkänd:

Är avtal vid extern 
placering 
upprättade av oss 
och framtagna 
enligt SKLs mall? 

Godkänt: I samtliga 
granskade ärenden 
är avtalen 
upprättade av oss 
och framtagna enligt 
SKLs mall. 

Delvis godkänd: I 
minst 90% av de 
granskade 
ärendena är  
avtalen upprättade 
av oss och 
framtagna enligt 
SKLs mall. 

Ej godkänt: I förre 
än 90%av de 
granskade 
ärendena är avtalen 
upprättade av oss 
och framtagna enligt 
SKLs mall.
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Avsluta insats

Egenkontroll Utfall, Antal Kommentar

Är avslutade 
insatser/utredningar 
även avslutade i 
Procapita? 

Uppfyllt; Samtliga 
avslutade insatser är 
även avslutade i 
Procapita

Delvis uppfyllt: Minst 
90% av avslutade 
insatser är även 
avslutade i Procapita

Ej uppfyllt; Färre än 
90% av avslutade 
insatser är ven 
avslutade i Procapita

Vid kontroll av 
pågående 
verkställigheter 
påträffas emellanåt 
ärenden som skulle 
ha avslutats. Vid de 
enheter där man 
saknar rutiner för 
kontinuerlig koll 
anger man i sina 
åtgärder att detta 
ska åtgärdas 2020.

5.2 Avvikelser
Avvikelsesystemet 1 januari - 25 mars 2019
I början av året rapporterades avvikelser in under det lagrum där den avvikande 
händelsen inträffat med följande utfall;

Händelse Antal Kommentar

Administrativ 
avvikelse 10 Avser främst utebliven information

Extern avvikelse 6 Avvikelser som rör andra verksamheter

HSL 22

Handlar om specifik omvårdnad, kommunikation, dokumentation och 
handling. T.ex. brist i planeringen vid nyöppnad avdelning, saknades 
läkemedelsskåp eller att man inte följt rutiner så som mätning av 
temperaturen i HSV kylskåp.

HSL Fall 219 Oftast är det några omsorgstagare som har upprepade fall där det är 
viktigt att arbeta med dem på enhetsnivå i teamsamverkan.

HSL Läkemedel 129 De rapporterade avvikelserna avser till hög grad utebliven dos till 
patient samt felaktigheter i dosett och dosrulle.

LVU/LVM 0

SoL/ LSS 72
Flest av de rapporterade avvikelserna rör avvikelser i insatsen och 
omsorgen. Övriga rapporter avser bemötande, genomfröandeplaner 
och handlingar.
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Avvikelsesystemet från och med den 26 mars 2016
Under våren 2019 byggdes avvikelsesystemet om i syfte att tydligare rapportera 
typ av händelser framför de lagrum där avvikelser inträffat. I samband med detta 
infördes även avvikelseanalys som en del av förvaltningens egenkontroll (se 
avsnittet Egenkontroll 5.1.4) . I avvikelseanalysen sammanställer respektive chef 
sin enhets/ enheters avvikelser utefter kategori för att därigenom identifiera 
eventuella mönster och planera åtgärder om sådana påträffas.
Förvaltningens samlade avvikelser var under perioden 190326-191231 följande

Händelse Antal Kommentar

Bemötande 11 Majoriteten av de rapporterade händelserna avser brister i 
bemötande.

Dokumentation 12 Avvikelserna rör främst utebliven dokumentation.

Fall 696
Av de rapporterade fallen ledde de allra flesta av dem inte till 
någon skada eller påverkan, i 189 av fallen har mjukdelsskada/ 
blåmärke eller sårskada rapporterats.

Handläggning 26 20 av de rapporterade händelserna avser felaktig eller utebliven 
handläggning.

Kommunikation 37 Av de rapporterade händelserna är majoriteten av dem angående 
brist på information och överrapportering.

Läkemedel 490
Fler än hälften av händelserna avser utebliven dos, övriga 
rapporter för felaktig administration och felaktig förvaring/ hantering 
av läkemedel.

Medicinskteknisk 
produkt 7 Bister i underhåll och felaktig användning utgör de flesta av de 

rapporterade händelserna.

Organisation 55 Främst rör händelserna om bristande bemanning och brister i 
riktlinjer/ rutiner.

Sekretess 3 Händelserna som rapporterats avser bruten tystnadsplikt.

Teknik 42 IT/telefoni står för den största andelen av de rapporterade 
händelserna.

80



Error! No text of specified style in document.

Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
Borgholms Kommun  26

Händelse Antal Kommentar

Utförande 136 Majoriteten av händelserna avser uteblivna insatser.

Våld och hot 47 Rapporterna rör främst enskilda mot varandra.

Arbetet med att analysera, åtgärda och följa upp avvikelser sker löpande i 
verksamheterna.

5.3 Nationella kvalitetsregister
Vårdprevention i Senior Alert 2019 
Tabellen visar att vi är bra på att ta fram bakomliggande orsaker och att upprätta 
åtgärdsplaner vid risk för trycksår, undernäring och fall, däremot är vi sämre på att 
utvärdera insatta åtgärder. I munhälsoarbetet behöver vi förbättra samtliga delar 
men framförallt utvärderingen av insatta åtgärder, för att främja en sund munhälsa 
hos omsorgstagarna.
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Kvalitetsindikatorer i BPSD-registret 2019
Enligt statisk från BPSD-registret har antalet registreringar i Borgholms kommun 
ökat något 2019, andelen personer som verkar smärtfria har minskat från 66 % 
2018 till 57 % 2019. Samtliga inskrivna har bemötandeplan.
Av resultatet kan man se att användandet av registret och därmed arbetsmetoden 
har ökat. Att resultatet för smärtfrihet försämrats kan bero på att man blivit bättre 
på att uppmärksamma olika uttryck för smärta hos personer med demenssjukdom, 
vi behöver jobba mer med att analysera och behandla smärta för att förbättra 
resultatet.
Svenska palliativregistret

Av resultatet framgår att förbättringsområden finns gällande smärtskattning samt 
dokumenterad munhälsobedömning under sista levnadsveckan. När det gäller att 
förhindra trycksår grad 2-4 så har resultatet förbättrats från 88,7% år 2018 till 
92,6% år 2019.

5.4 Klagomål och synpunkter
Under året har 121 synpunkter/klagomål rapporterats in.
Flera synpunkter/klagomål rörde personalplanering så som underbemanning och 
brist i hemtjänstens schemaplanering t.ex. att personal saknade 
läkemedelsdelegering och för lite tid planerat vid insats.
Anhöriga och närstående har rapporterat brister i personalens bemötande, personal 
som inte kan språket och/eller utföra vissa hemtjänstinsatser, framförallt 
matlagning, tvätt och dusch.
Synpunkter/klagomål har inkommit från medborgare på att man inom hemtjänsten 
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parkerat bilar fel eller kört vårdslöst i trafiken.
Inom hälso-och sjukvården har synpunkter/klagomål handlat om brister i 
kommunikationen mellan sjuksköterska (SSK) och personal/närstående. En 
närstående ansåg att SSK inte hade haft tillräcklig kontakt med läkare och att 
omsorgstagaren därmed inte fick behandling i tid. En lokal utredning visade att 
SSK hade haft tät kontakt med läkare och att läkaren i sin tur hade konsulterat 
flera specialistläkare på sjukhuset fortlöpande. Vid utredningen såg man att 
sjuksköterskornas dokumentation kan förbättras för att man lättare ska kunna följa 
upp och utvärdera utförda insatser, även smärtskattning kan användas mer 
frekvent.
En del synpunkter/klagomål har inkommit av närstående till enskilda, en av dessa 
avvikelser har utretts centralt där minskad insatstid ledde till oro hos den enskilde. 
Utredningen visade att informationskanalerna mellan anhörig och personal skall 
vara tydlig för att förhindra missförstånd för både den enskilde och personal. Det 
ska tydligt framgå i genomförandeplan (GP) vilken vårdgivare som skall 
kontaktas vid försämring och hur den enskilde samtycker till 
informationsöverföring. Det ska stå i GP vilken anhörig som skall kontaktas vid 
allvarlig händelse. Personalen fick handledning kring "svåra fall" samt utbildning 
i suicidprevention. Rutiner upprättades och implementerades. Som bifynd 
framkom att det saknades skyddsronder i den enskildes hem samt riskbedömning 
vid ensamarbete.
En del avvikelser som rapporterats som synpunkter/klagomål har handlat om bl.a. 
brandsäkerhet och brister i arbetsmiljön vilka ska hanteras i andra system.

5.5 Revision och tillsyn
Inspektionen för vård om omsorg (IVO)
Under året har IVO gjort två tillsyner i verksamheten. En oanmäld tillsyn har skett 
vid Ekbacka stödboende. Tillsynens fokus var trygghet och säkerhet för de 
placerade ungdomarna. Tillsynen visade att verksamheten har ett arbetssätt som 
ger förutsättningar för att de unga ska vara trygga samt att arbetssättet ger 
förutsättningar för att kunna identifiera och hantera utmaningar och risker. IVO 
avslutar ärendet med att konstatera att man inte uppmärksammat några brister 
inom de områden som tillsynen fattat.
Den andra tillsynen IVO utfört under året rörde huruvida nämnden säkerställer en 
god boendemiljö och omsorg enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. De 
verksamheter som granskades var bostäder med särskild service (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillsynen visade att nämnden i de 
delar som tillsynen omfattade uppfyller de krav som ställs men påtalar 
förbättringsområden gällande kompetensutveckling inom alternativ och 
kompletterande kommunikation, ökat utbud av fritidsaktiviteter, att kännedom om 
rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah behöver öka samt att dokumentationen 
behöver utvecklas för att tydligare se hur stödet och den enskildes utveckling går 
att följa över tid. IVO påtalar också att god mans möjlighet till delaktighet 
behöver utvecklas.
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Revisionsbyrå PricewaterhouseCoopers (PwC)
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat hemtjänsten inom 
äldreomsorgen. Granskningen avsåg att besvara om Socialnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig långsiktig, effektiv styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten. Revisionens bedömning var att Socialnämnden delvis 
skerställer en ändamålsenlig uppföljning, styrning och ledning av 
hemtjänstverksamheten.
Bedömningen grundades på det idag skapats rutiner för för styrning ledning och 
uppföljning. Det finns ett utvecklat egenkontrollssytem där enhetschefer är 
delaktiga i denna kontroll. Vidare följs ekonomi regelbundet och det finns en 
delaktighet hos enhetschefer i både prognosarbete samt åtgärdsplaner. Revisionen 
ser att det skett stark utveckling på dessa områden. Inom enskilda områden på 
myndighetsområdet kan tydligare uppföljning göras. Speciellt ser revisionen det 
som viktigt att följa upp om ärenden följs upp regelbundet av handläggare. 
Förvaltningen bör också ha en långsiktig planering och visionsverksamhet av 
hemtjänsten inom äldreomsorgen.
Åtgärder till följd av granskningarna är vidtagna och planerade.

6 Mål och strategier för 2020
Hälso- och sjukvård
Tydliggöra förskrivningsprocessen för att säkerställa att patientens 
hjälpmedelsbehov säkerställs genom bedömning, utprovning, information, träning 
och uppföljning. Förskrivningsprocessen tydliggör att förskrivaren ska ta hänsyn 
till etiska och prioriteringsmässiga aspekter vid bedömning av hjälpmedelsbehov.
Utvärdering i maj 2020 av sammanhållen journalföring via Cambio Cosmic.
Genomlysa dokumentationen för hälso- och sjukvård för ökad samstämmighet 
och struktur i patientjournalen.
Utvecklingen av Hemsjukhuset fortgår med patientnära vård som största fokus. 
Hospitering för sjuksköterskor i kommunen och hälsocentralen kommer att 
påbörjas under våren för att stärka förståelsen för varandras arbete.
En sjuksköterska med specialistutbildning ansvarar för utveckling av 
demensomsorg, samverkan med Regionen samt för kommande BPSD-
utbildningar.
Basala hygienrutiner
Under 2020 ska följsamheten till de basala hygienrutinerna öka i syfte att 
förhindra risk för smittspridning. Hygienombud ska utses i verksamheterna för att 
säkerställa en god och säker vård.
Nationella kvalitetsregister
Arbeta förebyggande genom nationella kvalitetsregister i Senior Alert, BPSD 
samt Palliativa registret. I Senior Alert ska utförda åtgärder vid risk för dålig 
munhälsa förbättras genom att intensifiera samverkan mellan Folktandvården och 
enheternas munombud.
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Utbildning
Rehabenheten planerar att hålla utbildning i förflyttningskunskap regelbundet för 
baspersonal.
Lex Sarah
Kunskaper om lagstiftningen kring Lex Sarah och dess intention om systematiskt 
förbättringsarbete på systemnivå behöver spridas i samtliga verksamheter. Målet 
är att andelen rapporterade Lex Sarah ska öka jämfört med tidigare år.
Processkartläggning
Arbetet med att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheterna 
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet fortgår under hela 2020. Under 
året ska processerna göras tillgängliga på kommunens intranät.
Dokumentation som förändringsverktyg
Det arbete som påbörjades avseende utvecklandet av tydliga och individualiserade 
mål i uppdrag och genomförandeplaner ska fortgå under 2020. Målet är att vi 
under årets journalgranskningar ska se att andelen uppdrag och 
genomförandeplaner med mätbara mål ska öka samt att dokumentationen i högre 
grad tydliggör hur arbetet i förhållande till målen fortgår.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2019/128 730 SN

Bidrag till arbetsskor inom äldreomsorgen, delredovisning av uppdrag 
från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att återlämna uppdraget till kommunstyrelsen för vidare beredning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021. 
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Inom Borgholms kommun finns många medarbetare i olika verksamheter som har 
behov av arbetsskor. Socialnämnden anser att uppdraget för att ta fram riktlinjer för 
bidrag till arbetsskor bör ligga centralt, förslagsvis på personalavdelningen. Att en-
dast äldreomsorgens medarbetare skulle få möjlighet till bidrag kan upplevas orätt-
färdigt för andra kommunala verksamheter.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2019/92 700 SN

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt jobbförberedande aktivi-
teter, beslut från KSAU 191210

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att lämna över informationen till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Inkommit från kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om återrapportering gällande 
översyn av utbildningsinsatser för vuxna. 

Beslutsunderlag
KSAU, 2019-12-10, § 303

Skickas till
Socialnämnden

______________

87



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 303

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 303 Dnr 2019/186 615 KS

Återrapportering, Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att diskutera revidering av gällande avtal med Kalmarsunds gymnasieförbund.
att ha fortsatt översyn av avtalet avseende Komvux, med återrapportering under 

våren 2020 när ny förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen är på plats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-01 § 234 att uppdra till 
ekonomiavdelningen att

- Se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vuxen-
utbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-12-06
KSAU § 234 2019-10-01 Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

Bedömning
SFI-utbildning: 
I nuläget genomgår cirka 30 elever utbildning i SFI. Inom utbildningen går eleverna 
igenom olika steg för att slutföra utbildningen. De elever som idag är inskrivna be-
finner sig på olika nivåer. För att kommunen ska kunna bedriva SFI i egen regi be-
hövs hänsyn tas till både kompetensförsörjning, lokaler, omfattning och läromedel. 
Underlaget är beräknat på årskostnad och baserat på den elevstruktur som finns 
idag. 
Kompetens och omfattning: 
2,0 tjänst utbildad lärare med legitimation och behörighet till minst årskurs 6. Behö-
ver även ha SVA-utbildning motsvarande 30 högskolepoäng. Beräknad lönekost-
nad inkl. perso-nalomkostnader 1186 tkr. Eventuellt kan kompetensen behöva utö-
kas med en språkstödjare om 1,0 tjänst, vilket motsvarar 457 tkr. 
Lokalkostnad:
Att bedriva undervisning för dessa grupper bedöms kräva två klassrum på 60 m2 
vardera samt ett grupprum om 9 m2. Internhyran inom Borgholms kommun inför år 
2020 är 181 kr/m2 för grundskolans lokaler. Internhyran är således 23 tkr på helår.
Läromedel: 
Elever i SFI ska ha tillgång till böcker och andra läroverktyg utan kostnad. För att 
be-driva denna typ av undervisning för 30 elever beräknas en årskostnad om 45 
tkr. Vid uppstart kan högre kostnader vara aktuella för inköp av inventarier såsom 
möbler och IT-material.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 303

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Integrationssamordnare Eva Karlström informerar om utbildningsinsatser för vuxna, 
inklusive SFI.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att diskutera re-
videring av gällande avtal med Kalmarsunds gymnasieförbund och att ha fortsatt 
översyn av avtalet avseende Komvux med återrapportering under våren 2020 när 
ny förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen är på plats.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden för kännedom
______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2019/1 700 SN

Uppsägning av politiska uppdrag, Anna Bladås

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Anna Bladås har avsagts sig sina uppdrag i socialnämnden 200116. 

Skickas till
Socialnämnden.

______________
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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

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information.

Förslag till beslut 
att godkänna redovisade delegationsbeslut

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut VoO

- Delegationsbeslut IFO

- Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4 OFN, Dnr 2019/54-730

- Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4 ÄO, Dnr 2019/80-730
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