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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

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

Ärendebeskrivning
Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar social-

nämndens arbetsutskott om läget i Kalmar län idag. 

- 2 fall är konstaterade och ca 80 personer har provtagits.

- Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ska följas.

- Beslut har tagits i Borgholm att begränsa besökare till våra omsorgstagare och 

  brukare

- Vi medverkar i fördjupningsmöte kriskommunikation med Länsstyrelsen.  

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

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

Ärendebeskrivning
Maria Svanborg, tf socialchef ger följande information:

- Socialförvaltningen medverkar i ett yrkesråd tillsammans med Ölands utbild-
ningscenter. Rådet ska arbeta för att få fler utbildade i våra verksamheter. 

- Beatrice Solhjort, tf enhetschef för stöd och arbete avslutar sin anställning i Borg-
holms kommun.  Per-Martin Boklund, enhetschef för barn- och familjeomsorgen blir 
ny enhetschef för stöd och arbete och Therese Ekman blir tf enhetschef för barn- 
och familjeomsorgen. 

- Åtgärdsplan 2020 diskuteras. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på 
Ekbacka. Boendet kan stå färdigt först i slutet på år 2022.

Det pågår även projektering av nytt LSS-boende i Borgholm. Boendet kan tidigast stå 
färdigt i början av 2021.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om - 2,4 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 kommer ligga högre än 
budgeterat men sjunka under andra halvan av året. 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.

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

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

 Extra resurser har fått tagits in på Ekbacka 2 och korttiden. Detta på grund av hög 
arbetsbelastning eftersom vårdbehovet har ökat.

 Ekbacka 2 har haft utvecklingsdagar med positiva, konkreta, utvecklande 
diskussioner/förslag och visioner för verksamheten kommande år.

 Undersköterskor inom hemtjänsten, Hälso- och sjukvårdspersonal och chefer har 
varit på inspirationsdag i Oskarshamn. Fokus för dagen var teamsamverkan och 
Nära vård.

Hälso- och sjukvård

 Civilminister Lena Micko har varit på besök för att höra om Hemsjukhuset. På 
mötet deltog medarbetare från alla professioner samt chefer och politiker.

 Möte med rehabenheten från Borgholms kommun,  Mörbylånga kommun samt 
distriktsrehabiliteringen har ägt rum. Syftet var att öka samverkan kring patienter 
som tillhör habiliteringen och socialpsykiatrin.

 Utvärdering gällande det gemensamma journalsystemet, Cosmic, med Region 
Kalmar pågår under månaden med hjälp av enkäter. Hälso- och sjukvårdsenheten 
har även haft besök av Hultsfreds hälsocentral/ kommun och Nybro kommun 
angående verksamhetens arbete med sammanhållen journalföring i Cosmic.

Omsorg om funktionsnedsatta

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

mobilitet i boendestödet.
 Planering av nytt LSS-boende pågår.

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

 Högsta prioritet under januari och februari har varit att matcha och få ut fler i 
extratjänster.

 Test av e-tjänst gällande försörjningsstöd har nu kommit igång.
 Avvaktar beslut från kommunstyrelsen gällande ombyggnation och renovering av 

huset där Ölands Lego tidigare bedrev verksamhet, fastighetsbeteckning 
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Hammaren 9, detta för att kunna planera ett återbruk.
 Pontibus har 10 personer ute i praktik. Grupperna är fulla  och nya deltagare står i 

kö.
 Annons med feriearbete är ute och ungdomar kan nu söka tjänsterna.
 Just nu finns ca 30 vuxna inom etableringen på integrationsenheten. Första grupp 

gällande Föräldrastödsgrupp för nyanlända, är nu avslutad och var uppskattad av 
deltagarna. 4 som avslutar sin etableringstid går vidare till en extratjänst istället 
för att bli beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle.

Stöd och insatser

 Organisationsutveckling och processkartläggning pågår inom IFO myndighets- 
och utförardel för att skapa tydlighet, rutiner och kvalitetssäkring.

 Efter januari månads ekonomiska underskott i verksamheten har ett omfattande 
arbete påbörjats för att bromsa fortsatt underskott samt att hitta effektiviseringar 
på länge sikt.

Inköp och avtalstrohet
Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen avseende februari 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 perioden 
januari-februari 2020 är den 83%. Sett till hela kommunen så var avtalstroheten på 83 % 
under perioden.
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Under perioden har inköp gjorts av 108 leverantörer medan 38 är avtalsleverantörer vilket 
motsvarar 17 %. För hela kommunen var motsvarande 71 avtalsleverantörer av totalt 301, 
d.v.s. 24 %.

Livsmedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av livsmedel. Inköpen är exklusive 
personalrepresentation. För perioden januari-februari 2020 var avtalstroheten 84 % ( 2019 
var 90 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten på 89 % under perioden.

Under perioden har inköp gjorts av 16 leverantörer varav 11 är avtalsleverantörer vilket 
motsvarar 69 %. För hela kommunen var motsvarande 12 leverantörer av totalt 24, d.v.s. 
50 %.
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari år 2020 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 44 stycken färre 2020 jämfört med 2019.

Arbetad tid 
(åa)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Antal 
årsarbetare 
2019

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

Antal 
årsarbetare 
2020

536

Jämfört med år 2019 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar år 2020. Kostnaden är däremot densamma och ligger på 0,3 mkr både för 
2019 och 2020.
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Arbetad tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Övertid 2019 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 502 557

Fyllnadstid 
2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 631 552

Övertid 2020 439

Fyllnadstid 
2020 316

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under januari 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 0,5 % jämfört med 2019. Trots att den totala sjukfrånvaron har 
ökat så har korttidsfrånvaron minskat jämfört med föregående år vilket visas i tabellen 
under diagrammet.  Kostnaden för sjuklön var år 2019 0,4 mkr medan den uppgår till 
0,5 mkr 2020.

Sjukfrånvar
o (%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Total 
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

Total 
sjukfrånvaro 
2020

9,9

Korttidsfrånv
aro 2019 4,9 4,4 3,3 2,8 3,0 2,1 2,3 3,1 3,8 4,5 3,5 3,3

Korttidsfrånv
aro 2020 4,1
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Ekonomisk analys
Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse om - 2,4 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. Den 
streckade linjen för år 2020 visar den förväntade prognosen på antal placeringar. 
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.

Hjälpmedelsbudgeten är för perioden i balans vilket syns i diagrammet nedan. Trots att 
rehabenheten har en tjänst över budget har enheten en budget i balans.
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Avvikelsen inom hemtjänsten förklaras av att antalet hemtjänsttimmar är något högre än 
budgeterat. Hemtjänst Norr visar på den största avvikelsen vilket kräver en djupgående 
analys som planeras in månadsvis. I diagrammet nedan redovisas hemtjänsttimmar.

Den negativa avvikelsen inom särskilt boende härleds delvis till heltid som norm med 
resursturer som inte blivit utbokade samt ökat bemanning några timmar på eftermiddagen 
som följd. Hög frånvaro under januari månad påverkar resultatet negativt i februari. Extra 
resurser har använts nattetid i Norr på grund av ökad omsorgsbehov hos ett par 
omsorgstagare. Detta påverkar resultatet negativt.

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. Under perioden är bemanningsnyckeln i balans.
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Den negativa avvikelsen inom stöd och arbete beror förutom hög kostnad för 
försörjningsstöd av oförväntad kostnad för 5 avslutade extratjänster i december respektive 
januari då semesterlöner betalas ut månaden efter avslutad tjänst. Ingen ersättning för 
detta ges från Arbetsförmedlingen. Låg inkomst på utfört arbete då ingen snöskottning 
skett under vintern. Mer uppdrag finns för våren och hösten.

Antalet hushåll med bifall till försörjningsstöd var under perioden januari och februari 77 
st vilket inkluderade 140 individer varpå 56 är barn. Något fler ärenden handlades i 
februari månad som egentligen tillhörde januari månad. Stort fokus har under januari och 
februari varit på att få ut fler i extratjänster. I Borgholm fanns i januari: 317 öppet 
arbetslösa, 6,8 % av befolkningen, jämfört med 7,4% för riket. Ungdomsarbetslösheten 
9,7% (41 personer), jämfört med 9,7% i riket. 136 utrikesfödda är arbetslösa, antingen i 
ett program eller öppet arbetslösa, 23,4% jämfört med 18,9% för riket. I diagrammet 
nedan redovisas kostnaden för försörjningsstöd med utfall för år 2019 och 2020 samt 
budget för 2020.

Integrationsverksamheten visar en negativ avvikelse. Avvikelsen härleds till lägre 
utbetalningar från Migrationsverket jämfört med föregående år. Dock förväntas dessa att 
öka framåt då mottagande av nyanlända har skett under februari samt att fler är planerade.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
feb Utfall jan-feb Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 5 576 5 009 567

71 Bemanningsen
het 1 536 254 236 18

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 4 293 4 203 90

73 Särskilt boende 83 430 13 774 13 708 65

74 Ordinärt 
boende 73 533 11 760 12 048 -289

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 9 014 9 883 -869

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 3 038 4 142 -1 104

77 Stöd och 
arbete 11 972 1 896 2 129 -233

78 Stöd och 
insatser 6 846 1 200 1 599 -399

79 Projekt 0 0 287 -287

Summa 309 779 50 803 53 245 -2 442

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 5,4 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 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 
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missbruksplaceringar i början av året gör att verksamheten inte beräknas hålla budget.

Särskilt boende visar också på en negativ prognos för helåret vilket härleds till ökade 
resursbehov på flera enheter på grund av ökat omsorgsbehov.

Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

70 Centralt 32 645 32 498 139 147

71 Bemanningsen
het 1 536 1 536 -100 0

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 26 302 -293 42

73 Särskilt boende 83 430 83 496 515 -66

74 Ordinärt 
boende 73 533 73 316 114 217

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 58 930 -3 619 -3 657

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 20 722 -2 038 -2 522

77 Stöd och 
arbete 11 972 11 541 5 432

78 Stöd och 
insatser 6 846 6 847 72 0

79 Projekt 0 0 2 0

Summa 309 779 315 187 -5 203 -5 408

Åtgärder
I tabellen nedan visas förvaltningens åtgärder per verksamhetsområde. Total summa för 
förvaltningens åtgärder är 5,6 mkr på helår. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning 
i tabellen för att visa hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial 
under centralt.

Åtgärden om 240 tkr som återfinns inom omsorgen om funktionsnedsatta avser sänkta 
kostnader till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Här finns en 
osäkerhet då renoveringen av våning 3 ännu inte är igång vilken behöver genomföras för 
att åtgärden ska kunna ge effekt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 550 tkr 
på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer kommer ut i 
självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under verksamheten 
för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både inom 
barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällande 
öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att uppnå 
åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gällande 
verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vilka kommer ge 

17



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

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  14

effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbetet mellan individ- och 
familjeomsorgen stärks.

Åtgärdsplan 2020

 Åtgärder Uppföljning

Total

70 Centralt 620 0

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 240 0

76 Individ- och familjeomsorg 2 200 0

77 Stöd och arbete 550 0

78 Stöd och insatser 2 000 0

Summa 5 610 0
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Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

 Avvikelse jan-feb Årsbudget Prognos

Total

7000 Socialnämnd 5 638 0

7001 Bidrag till föreningar 10 210 0

7002 Fastigheter -4 7 713 -4

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 143 1 000 0

7006 Stab 48 7 910 20

7007 Myndighet 218 6 676 100

7008 Admin o service 146 8 498 30

7102 Vikariepool 18 1 536 0

7200
Rehab 
Hjälpmedel&Central
t

64 11 793 -58

7205 Sjuksköterskor Dag 75 12 621 100

7206 Sjuksköterskor Natt -49 1 929 0

7300 Centralt SB 23 4 328 23

7302 Adm Personal SB 155 6 886 305

7311 Ekbacka 4 -27 5 038 13

7312 Ekbacka 4 natt 0 1 329 0

7321 Ekbacka 2 -17 5 457 -77

7322 Ekbacka 2 Natt -33 1 312 -100

7323 Ekbacka 5 -47 6 814 -92

7324 Ekbacka 5/6 natt 1 3 818 0

7325 Ekbacka 6 14 6 628 22

7331 Åkerbohemmet DB 71 8 767 24

7332 Åkerbohemmet ÄB 15 4 233 14

7333 Nattpatrullen norr -154 6 715 -300

7341 Soldalen DB 40 5 024 65

7342 Soldalen ÄB 59 3 854 113

7343 Soldalen Natt -35 3 975 -85

7351 Strömgården DB -23 6 554 11

7353 Strömgården Natt 25 2 699 0

7400 Centralt Ord. 
boende -152 1 595 139

7402 Adm Personal Ord. 
boende 12 7 001 111

7411 Klockaregården 21 1 134 -1

7414 Social verksamhet 
B-holm 7 1 047 4
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 Avvikelse jan-feb Årsbudget Prognos

7415 Social verksamhet 
Norr -18 531 -2

7419 Hemtjänst Böda -56 6 955 -273

7420 Hemtjänst Löttorp -71 5 276 -196

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -248 7 885 -595

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 325 10 227 716

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 2 11 385 309

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -17 2 669 1

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla -58 7 741 -2

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik -37 10 086 5

7500 Centralt Omsorg av 
F. 98 -211 338

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -12 3 802 -81

7510 Avlösarservice 1 979 10

7511 Personlig Ass SFB -157 5 186 -282

7512 Ledsagning 17 394 0

7513 Boendestödet -48 2 815 -150

7514 Personligt utformat 
stöd 29 421 170

7515 Personlig ass LSS -32 4 912 -152

7530 Dagligvht Borgholm -182 5 874 -584

7531 Korttidsverksamhet 
Klinta -198 3 228 -1 099

7533 Träffpunkt OFN 12 153 50

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. 12 2 084 -84

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -440 5 564 -2 109

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen 26 4 049 137

7574 Servicebostad 
Sandgatan 22 2 176 130

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -107 4 213 -619

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan -5 4 186 -7

7577 Gruppb. V 
Järnvägsg 90 4 259 595

7578 Satelliten Löttorp 15 747 150
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 Avvikelse jan-feb Årsbudget Prognos

7592 Kontaktpersoner 
LSS -10 443 -70

7600 Centralt IFO 128 746 128

7602 Adm Personal IFO 11 1 520 11

7650 Barn och familj -640 11 619 -2 269

7670 Vård av 
missbrukare -587 1 969 -542

7675 Vård av vuxna 19 653 200

7680 Kontaktpersoner 23 1 693 8

7693 Sociala kontrakt -58 0 -58

7700 Centralt SoA -8 566 120

7702 Administrativ 
personal ame 311 3 795 1 045

7703 Försörjningsstöd -324 6 342 -752

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -212 1 269 19

7800 Centralt Stöd och 
insatser 78 -4 406 0

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 1 583 0

7803 Insatser personal -646 3 513 0

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 17 360 0

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -40 150 0

7830 Ensamkommande 
familjehem 15 700 0

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 27 190 0

7852 Stöd och insatser 
Ekback 149 5 756 0

7924 PRIO 0 0 -2

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0

7929 Insatser för barn m. 
psyk 0 0 0

7931 Integration -297 0 -8

7932 DUA 10 0 10

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0

7934 Tidiga insatser § 
37a Lst 0 0 0

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0

Summa -2 442 309 779 -5 408
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1.3 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 
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.
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 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
2020-03-11 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Område Åtgärd Belopp

Kompetensutveckling Pocketteatern 320 000
Rehabiliterande förhållningssätt 150 000
Psykisk ohälsa 100 000

Kost och Näringslära Utbildning på Ölands utbildningscenter 100 000

Salladsbuffé Salladsbord inkl. extra sallad 50 000

Personalkostnader Interna resurser/vikariekostnad 480 000

Heltid som Norm ÄO/HSV 3 200 000
OFN 800 000

Digitala lösningar Cuviva plattor 300 000

Summa 5 500 000

§ 26 Dnr 2020/13 792 SN

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att 5 500 tkr som är avsatta i budget för ”Sveriges 

bästa äldreomsorg” och heltid som norm överförs från kommunstyrelsen till 
socialnämnden för 2020.

att återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Ärendebeskrivning
För verksamhetsåret 2020 finns en budget på kommunstyrelsen som är social-
nämnden till förfogande för heltid som norm och framtidens äldreomsorg. Skrivel-
sen är ett förslag på hur dessa medel ska fördelas och redovisas.

Beslutsunderlag
Beslut om Årsplan med budget 2020-2023 i KF § 137/2019 samt beslut om utökad 
budgetram 2020 i KF § 246/2019. Totalt har 5 500 tkr riktats till framtidens äldre-
omsorg och projektet heltid som norm. De medel som är riktade till äldreomsorgen 
berör delvis de åtgärder som fullmäktigeberedningen har beslutat.

Nedan följer en beskrivning av posterna i tabellen som visar förslag på fördelning 
av medel.
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kompetensutveckling (500 tkr)
För att möta upp framtidens äldreomsorg vill verksamheten utveckla arbetet gällan-
de personcentrerad vård och omsorg. Personcentrerad vård och omsorg är ett 
etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen samt involvera och 
anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både 
bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

- Kompetensutveckling för medarbetare på särskilt boende genom interaktiv teater, 
Pocketteatern, ämnet baserat på verkliga händelser.

- Utbildning i rehabiliterande förhållningssätt för medarbetare inom ordinärt boende.

- Start av utbildningssatsning i psykisk ohälsa för medarbetarna inom äldreomsor-
gen med stöd av psykiatriska teamet och kunskapsguiden.

Kost och näringslära (100 tkr)
En satsning på kostutbildning för personalen då maten och måltiden har en viktig 
funktion för hälsa och välbefinnande. Mat är viktigt för sociala gemenskaper och 
även traditioner. Samtidigt är mat livsnödvändigt för överlevnad, immunförsvar och 
hälsa. Maten och måltidssituationen är en viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen.  

- Personalen i hemtjänsten ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje. 

Salladsbuffé (50 tkr)
Utökat salladsbord från buffévagn är trevligt för ögat vilket stimulerar matlusten. 
Buffévagnens pris är ca 25 000 kronor och är tänkt att placeras på Träffpunkt Sol-
rosen vilket är en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av det utökade sallads-
bordet och därefter se över möjligheten till salladsbord på enheterna, inom särskilt 
boende. I budgeten räknar vi med utökad kostnad, 25 000 kr, för sallad och grön-
saker.

Personalkostnader (480 tkr)
Under utbildningstillfällen behövs vikarier till verksamheterna.

Heltid som norm (4 000 tkr) 
Socialförvaltningen arbetar efter heltid som norm och att alla tillsvidareanställda 
medarbetare har heltidsanställning i grunden vilket resulterar i en högre kostnad. 
Fördelningen mellan omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorg har upp-
skattats baserat på antal anställda.

Digitala lösningar (300 tkr)
Att ge människor i livets slutskede samt personer med psykisk ohälsa möjlighet att 
själva styra sin tillsyn och hjälp dag för dag med hjälp av monitorering ger en kvali-
tetsökning men också en mer kostnadseffektiv vård.

- Projekt med digitala plattor genom företaget Cuviva 

Förslaget innebär att medel kommer att budgeteras på ett projektkonto inom social-
nämnden och återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsupp-
följning.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020/19 730 SN

Stimulansmedel att rekvirera för 2020 för att motverka ensamhet bland 
äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med de-
menssjukdom

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att motverka en-

samhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har för år 2020 möjlighet att rekvirera 1 056 197 kr i syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och/ eller att öka kvaliteten i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel. Socialstyrelsen Dnr 
9.2-1016/2020

Skickas till
Socialnämnden

______________
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera stimulansmedel 

för 2020 för att motverka ensamhet bland äldre 

och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom  
Regeringen avser att genomföra en treårig bred satsning på stimulansmedel till landets 
kommuner för att ge dem möjlighet att rikta insatser för att bland annat förbättra vår-
den och omsorgen om personer med demenssjukdom. 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela stimulansmedel 
till landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. 

Bidragets storlek 

Stimulansmedlen omfattar totalt 610 miljoner kronor för 2020. I bilagan till regerings-
beslut 2019-12-19 nr I:16 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Vilka kan rekvirera? 

Samtliga kommuner. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Statsbidraget får användas i följande syfte och för följande målgrupper 
 att motverka ensamhet bland äldre 
 att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 

Varje kommun avgör hur medlen kan anpassas till lokala prioriteringar och behov  
inom ramen för stimulansmedlens syfte. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 
31 december 2020. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verk-
samhet från och med den 1 januari 2020.  
 
Hur får ni del av medlen? 

Ombud 

För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste organisationen först ha ett god-
känt ombud. 
Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud och hur 
man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombudsansökan: 
Så här fungerar ombudsansökan 

Av fördelningsnyckeln i bilaga 1 framgår vilket belopp varje kommun kan  
rekvirera för 2020.  
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Rekvireringen ska ske senast den 31 oktober 2020 i Socialstyrelsen e-tjänst. Vi  
betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommen- 
derar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att  
enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.  
 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2021 återrapportera hur stimulansmedlen har 
använts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret eller i början av året därpå ett 
webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i sam-
band med rekvisition av medel. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras 
under bidragsåret. 

 
Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket stimulansmedel 
kommunen har använt, till vilken eller vilka målgrupper, samt till vilken eller vilka 
verksamheter. 

 
Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor 
ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporteringen till Soci-
alstyrelsen sker inom angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmotta-
gare. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020/20 750 SN

Stimulansmedel 2020 för förstärkt bemanning inom den sociala barn- 
och ungdomsvården

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att rekvirerar tilldelade medel från Socialstyrelsen för 2020.

Ärendebeskrivning
Sedan år 2016 har Socialstyrelsen, på Regeringens uppdrag, fördelat stimulans-
medel till landets kommuner i syfte att möjliggöra en förstärkt bemanning inom den 
sociala barn- och ungdomsvården. För Borgholms kommun har detta inneburit att 
vi haft möjlighet att utöka antalet socialsekreterare samt få viss administrativ av-
lastning för socialsekretarana.

För år 2020 har Borgholms kommun tilldelats 589 945 kr för att; 

• Öka antalet socialsekreterare

• Öka antalet arbetsledare

• Öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsleda-
re i deras arbete med myndighetsutövning.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stadsbidrag för 2020 för att stärka be-
manningen inom den sociala barn och ungdomsvården. Socialstyrelsen Dnr 9.2-
905/2020

Bedömning
Genom att rekvirera tilldelade medel kan vi bibehålla det utökade antal socialsekre-
terare som tidigare rekvirerade stimulansmedel möjliggjort.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 
2020 för att stärka bemanningen inom den 
sociala barn- och ungdomsvården 
Bakgrund
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under 
åren 2016–2020 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdoms-
vården. I uppdraget ingår att administrera satsningen, fördela medel och följa upp 
satsningen.

Socialstyrelsen hade att fördela 210 000 000 kronor under 2016 och 360 000 000 
kronor under åren 2017, 2018 och 2019.

År 2020 är det sista året som Socialstyrelsen fördelar medel till denna stimulans-
satsning.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 150 000 000 kronor 
för 2020. Fördelningen av stimulansmedlen framgår av fördelningsnyckel i bilaga 1. 

Beskrivning av fördelningsnyckel
I beräkningen av fördelningsnyckeln för 2020 ingår faktorerna

• uppskattat antal ärenden i barn- och ungdomsvården 2019
• andelen uppskattade ärenden i barn- och ungdomsvården av befolkningen 0–20 

år 2019
• andel av befolkningen som saknade treårig gymnasieutbildning 2018.  

Faktorerna har samma vikt, dvs. ingen faktor är viktigare än någon annan. 

Vilka kan rekvirera medlen?
Alla kommuner kan rekvirera stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den 
sociala barn- och ungdomsvården under 2020. 

Vad kan ni använda medlen till? 
Villkoren för kommunernas medelsanvändning framgår i bilagan till regeringens 
beslut II:11 den 22 juni 2016 (S2016/00440/FST, S2016/04469/FST). 

Syftet med statsbidraget är att stärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. Medlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens 
myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål: 

• att öka antalet socialsekreterare 
• att öka antalet arbetsledare 
• att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbets-
ledare i deras arbete med myndighetsutövning.
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Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna ända-mål. 
Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemannings-fö-
retag. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verk-
samheten. 

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget under 2020 och det kan användas till per-
sonalkostnader som genererats under 1 januari 2020 – 31 december 2020. 

Hur får ni del av medlen?

Ombud
För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste organisationen först ha ett 
godkänt ombud.
Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud och hur 
man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombudsansökan:
Så här fungerar ombudsansökan

Av fördelningsnyckeln i bilaga 1 framgår vilket belopp varje kommun kan 
rekvirera för 2020. 

Rekvireringen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2020. Vi 
betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommen-
derar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att 
enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen. 

Om inte alla medel rekvireras 
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2020 kommer Socialstyrelsen att 
fördela till de kommuner som har angivit vid rekvireringen att de önskar ta del av 
dessa medel.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?
Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2021 med slutredovisning 2022 till rege-
ringen. Varje kommun ska senast den senast den 5 februari 2021 återrapportera till 
Socialstyrelsen hur 2020 års stimulansmedel har använts inklusive en ekonomisk 
redovisning enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen skickar direkt via mejl till 
varje kontaktperson som respektive kommun utsett. 

Medel som inte har använts eller som inte används i enlighet med angivna villkor 
ska återbetalas till Socialstyrelsen. Vi skickar en faktura till berörda kommuner. 

Mer information 
Bevaka uppdateringar om stimulansmedlet på Socialstyrelsens webbsida 
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/starkt-bemanning-inom-den-socia-
la-barn-och-ungdomsvarden

Kontaktperson
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Utredare: Ann Bengtsson
ann.bengtsson@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 40 81

Uppföljning: Sara Billfalk
sara.billfalk@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 34 10
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2020/21 750 SN

Stimulansmedel 2020 för att stärka insatserna för barn och unga med 
psykisk ohälsa

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att rekvirerar tilldelande medel från socialstyrelsen för år 2020 i syfte att stärka 

insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har för år 2020 möjlighet att från Socialstyrelsen rekvirera 393 
297 kr i syfte att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Det står 
kommunen fritt hur medlen disponeras mellan dess avsedda ändamål; 

• Stärka insatserna till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

• Förbättre arbetet mot psykisk ohälsa

• Öka socialtjänstens kompetens om barn och unga med psykisk ohälsa

• Stärka samverkan mellan region och kommun när någon behöver både hälso- 
och sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verk-
samheter.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2020 för att stärka in-
satserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen Dnr 9.2-320/2020

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020/22 730 SN

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare, delredovisning 
av uppdrag från "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärde-

ra utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildnings-center.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna Detta är en del av de beslut som beredningen 
för ”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 ele-
ver.(Se bilaga 1)

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbeta-
re. Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbild-
ningsplan och därefter utvärdera modellen.

Konsekvensanalys
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till ca 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-02-21 2020/22 730

2020.130

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

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

Till Socialnämnden

Utbildning i matlagning för hemtjänstens medarbetare

Förslag till beslut 
att godkänna förslaget att prova på en grupp om 16 elever och därefter utvärdera 

utbildningsmodellen som är framtagen av Ölands utbildnings-center.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga mat 
hemma hos hemtjänsttagarna Detta är en del av de beslut som beredningen för 
”Sveriges bästa äldreomsorg” kommit fram till.

Beslutsunderlag
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge medarbe-
tarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. Målet med utbild-
ningen är att medarbetarna ska få kunskap och tillgång till verktyg för att erbjuda 
pensionärerna en individanpassad matsituation som leder till matglädje.

Utbildningens omfattning är 10 kurstillfällen a´ 2 timmar i en grupp med 16 ele-
ver.(Se bilaga 1)

Bedömning
Utbildningen är omfattande och kunskapsnivån är varierande hos våra medarbetare. 
Verksamheten önskar utbilda en grupp med 16 elever, efter framtagen utbildnings-
plan och därefter utvärdera modellen.

Ekonomisk konsekvens
Utbildningen genom Ölands utbildningscenter kostar 45 tkr och personalkostnader-
na uppgår till ca 55 tkr. Det gör att kostnaden för utbildningen är totalt 100 tkr.

Anna Hasselbom Trofast Maria Svanborg
Socialchef Verksamhetschef ÄO/HSV

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

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020/11 704 SN

Motion; Marcel van Luijn (M),  Verka för en fritidsbank i kommunen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att ge uppdraget till socialchef att i samråd med kommunstyrelsen/ fritidsenheten 
          och Smålandsidrotten planera för att starta och driva en Fritidsbank i 
          Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2018-03-21

- att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i
           kommunen.
- att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet 

(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står 
långt från arbetsmarknaden.

Kommunfullmäktige beslutade 191209, § 253:

att bifalla motionen.

att uppdra till socialnämnden/arbetsmarknadsavdelning och kommunstyrelsen/ 
          fritidsenheten att i samråd med Smålandsidrotten planera för att starta och 
          driva en Fritidsbank i Borgholms kommun.

Beslutsunderlag
Motion

Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där 
alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 60-
tal fritidsbanker runtom i Sverige. 

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisa-
tioner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller er-
sättningskrav med andra ord.

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok. 

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att ut-
veckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler 
att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som planerar 
att starta och/eller driver en Fritidsbank.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 253

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 253 Dnr 2018/97 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.

att uppdra till socialnämnden/arbetsmarknadsavdelning och kommunstyrelsen/ 
fritidsenheten att i samråd med Smålandsidrotten planera för att starta och 
driva en Fritidsbank i Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2018-03-21
- att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i kommu-

nen.
- att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet 

(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står 
långt från arbetsmarknaden. 

Kommunfullmäktige lämnar 2018-04-16 § 83 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse med förslag på bifall.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 § 270.
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 198. 

Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man lå-
na utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening 
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige. 

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisatio-
ner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre.

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller 
ersättningskrav med andra ord.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-09 253

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok. 

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att 
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för 
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som pla-
nerar att starta och/eller driver en Fritidsbank.

Konsekvensanalys
En fritidsbank bidrar till att ge alla möjligheter att utöva och testa olika idrotter och 
fritidsaktiviteter, även om de inte har råd eller möjlighet att köpa nödvändig utrust-
ning. Ur ett klimat- och miljöperspektiv är det mycket bra att utrusning återanvänds 
under hela sin livslängd istället för att glömmas eller kastas bort i förtid. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M); Ilko Corkovic (S), Sara Kånåhols (V), Tomas Zander (C) och 
Charlotte Håkansson van Luijn (M) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Socialnämnden/arbetsmarknadsenheten
Fritidsenheten

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020/12 704 SN

Motion Anne Oskarsson SD  om gratis trygghetslarm

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att ge uppdraget till verksamhetschefen för äldreomsorgen att ta fram ett förslag 
          på svar till motionen. 

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen till KF: 2020-01-20, § 6:

att avskaffa avgiften för brukare som har behov av trygghetslarm i Borgholms kom-
mun.

Beslutsunderlag
Motion

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 6

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2020/32 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) om gratis trygghetslarm

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen 2020-01-20:

att avskaffa avgiften för brukare som har behov av trygghetslarm i Borgholms kom-
mun.

Beslutsunderlag
Motion

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till socialnämnden för beredning.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020/14 SN

Motion  Anne Oskarsson SD  hemkänsla och trygghet inom äldreomsor-
gen

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att ge uppdraget till verksamhetschefen för äldreomsorgen att ta fram ett förslag
          på svar till motionen.

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen till KF, 2020-01-20, § 7:

att besluta att samma krav ska ställas på personalen i äldreomsorgen oavsett den 
äldres födelseland. Detta är särskilt viktigt om den äldre lider av demenssjukdom.

Beslutsunderlag
Motion

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-20 7

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020/33 109 KS

ANMÄLAN; Motion (Anne Oskarsson SD) hemkänsla och trygghet inom 
äldreomsorgen

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Anne Oskarsson (SD) föreslår i motion inkommen 2020-01-20:

att besluta att samma krav ska ställas på personalen i äldreomsorgen oavsett den 
äldres födelseland. Detta är särskilt viktigt om den äldre lider av demenssjukdom. 

Beslutsunderlag
Motion

Bedömning
Presidiet bedömer att motionen ska lämnas till socialnämnden för beredning.

Dagens sammanträde
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020/26 700 SN

Underrättelse granskning Höken_8.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att avstå från att yttra sig. 

Ärendebeskrivning
Inkommit från Plan och byggenheten möjlighet att yttra sig över detaljplanen gällan-
de del av Höken 8.

Beslutsunderlag
Underrättelse Detaljplan för del av Höken 8

Skickas till
Plan- och byggnadsnämnden

______________
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Telefon 0485-880 00 | Fax 0485-129 35 | mobn@borgholm.se | www.borgholm.se 

Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm | Besöksadress Östra Kyrkogatan 10 

 

 
sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-26 
  

S 2017-270 

 

 

 
Granskning 

 

Underrättelse Detaljplan för del av Höken 8 

 

Borgholms kommun har reviderat det tidigare framtagna 

detaljplaneförslaget för del av fastigheten Höken 8 som nu är ute 

för granskning. Granskningsskedet är det andra steget i 

detaljplaneprocessen.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostadslägenheter av varierad 

storlek samt ge möjlighet till centrumverksamhet och vård. Detaljplanen 

syftar även till att möjliggöra gång- och cykelväg.  

 

Inkomna synpunkter under det förgående skedet, samråd, redovisas i en 

samrådsredogörelse. Där redovisas även kommunens ställningstagande till 

ändringar av planförslaget. 

 

Observera att inga handlingar medföljer detta utskick. Handlingarna finns 

tillgängliga i servicecentret på Stadshuset, på biblioteket i Borgholm samt på 

kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan. 

 

Granskningstid: 2020-03-04 t.o.m. 2020-03-20 

 

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under 

granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.  

 

Synpunkter mailas senast den 20:e mars 2020 till: mobn@borgholm.se   

Ange ”Detaljplan Höken 8” i ämnesfältet och notera namn, adress och 

fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-

post men du kan även posta till: Borgholms kommun, 

Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm. 

 

De fastighetsägarna som har medlemmar, arrendatorer, 

bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten 

uppmanas att informera dessa om granskningen. 

 

Upplysningar ges av planarkitekt Emma Karlsson, 0485-88 052 eller 

emma.karlsson@borgholm.se  

 

Plan- och byggenheten, Kommunledningsförvaltningen 

Borgholms kommun 
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Redovisning av delegationsbeslut och övrig information februari 
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att godkänna redovisade delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2020/24-730  SN
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