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§ 10 Dnr 2019/135 700 SN

Information av Ulf Gustavsson, dataskyddsombud

Beslut
Socialnämnden beslutar
att  lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ulf Gustavsson, dataskyddsombud informerar socialnämnden om lagen GDPR och 
uppdraget och rollen som dataskyddsombud.

______________
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§ 11 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast ger följande information:

- Idag har kommunen och hälsocentralen besök av civilminister Lena Micko. Hon 
  kommer bland annat att informeras om ”Hemsjukhuset”

- Den 12 mars kommer socialnämnden att göra en rundtur med buss till våra 
  enheter. Där det är möjligt kommer nämnden att göra besök. 

- Rekrytering av enhetschef för enheten Stöd och arbete pågår.

- Förvaltningens pandemiplan revideras.

- Ärendet om en ombyggnation av Återbruket har lämnats över från KS till fastig-
hetsavdelningen. 

______________
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§ 12 Dnr 2019/13 792 SN

Årsbokslut 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna socialnämndens årsbokslut för 2019.

Ärendebeskrivning
Bokslutet för 2019 är framtagen av förvaltningschef tillsammans med verk-samhets-
chefer, enhetschefer och ekonom. I bokslutet redovisas
förvaltningens måluppfyllelse, beskrivning av det gångna året samt framtidsutsikter.

Beslutsunderlag
Bokslut 2019.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 13 Dnr 2019/13 792 SN

Rapport och analys av åtgärdsplan 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
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 effek-
tivisering skedde under hösten -19 var att Kompassen, f.d. Äpplerumsgruppen 
samlokaliserades på Ekbacka tillsammans med tre andra grupper inom daglig 
verksamhet. Möjligheterna att använda personalresurserna på mest användbara 
sätt och att medarbetare täcker upp för varandra när behov uppstår i grupperna 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 effekt om ca 1 mkr vilket var något mindre än förväntat.

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.

______________
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§ 14 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning januari 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen för januari 2020 som visar ett underskott på 
          0,7 mkr och en årsprognos för 2020 på -5,3 mkr.

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonomi informerar att 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 familjeomsor-
gen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även 
äldreomsorgen visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hem-
tjänsttimmar 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 resurskrä-
vande brukare i kombination med en personalplanering som inte är tillräckligt effek-
tiv 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 bud-
geterats på kommunstyrelsen. En utredning kring hur dessa medel ska användas 
samt återrapporteras pågår mellan socialförvaltningen och kommunledningskonto-
ret. När utredningen är klar och det är fastställt hur dessa medel ska fördelas mellan 
verksamheterna kan förvaltningens prognos förbättras med 4,0 mkr.

För att få budgeten i balans hänvisas till Åtgärdsplan 2020, § 15, 2020-02-26.

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 5,3 mkr.

Den prognostiserade avvikelsen härleds främst till omsorgen om funktionsnedsatta 
där gruppbostad Ranstad, daglig verksamhet och Runstens korttidsboende förvän-
tas 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 bo-
staden. Det finns även stora svårigheter med att få resurspass utbokade.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian fort-
farande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektivisering-
en som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån 
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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 in-
te 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.

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.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning januari 2020.

______________
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§ 15 Dnr 2020/13 792 SN

Åtgärdsplan 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna åtgärdsplanen med en effektivisering på 5,6 mkr för 2020.

Ärendebeskrivning
Åtgärdsplan är framtagen av ekonom, socialchef och verksamhetschefer. Förvalt-
ningen redovisar idag en åtgärdsplan för 2020 på 5,6 mkr.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan 2020.

______________

10



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2019/77 700 SN

Sjukfrånvaro;  analys och statistik, tertial 3

Beslut
Socialnämnden beslutar
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 samma period 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.

______________
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§ 17 Dnr 2020/9 700 SN

SAM sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna sammanställningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
          socialförvaltningen 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.

______________
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§ 18 Dnr 2020/15 730 SN

Socialnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2019.

Ärendebeskrivning
Christina Bengtsson, MAS och Ellinor Falkebo, SAS informerar om patientsäker-
hets- och kvalitetsberättelsen för år 2019.

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

______________
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§ 19 Dnr 2019/128 730 SN

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

Beslut
Socialnämnden beslutar
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
Kommunstyrelsen

______________
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§ 20 Dnr 2019/92 700 SN

Beslut från KSAU; Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt jobb-
förberedande aktiviteter

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag
KSAU, 2019-12-10, § 303

______________
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§ 21 Dnr 2019/1 700 SN

Uppsägning av politiska uppdrag, Anna Bladås

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Bladås har avsagts sig sina uppdrag i socialnämnden 2020-01-16. 

______________
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§ 22 Dnr 2020/10 700 SN

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
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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