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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-15 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;

- Det är en allmän smittspridning av Corona i Kalmar län.

- Det finns 80 bekräftade fall varav 7 vårdas på intensivvårdsavdelningar.

- Två av våra sjuksköterskor har utbildats i användning av skyddsmateriel. Dessa 
i sin tur utbildar nu all baspersonal i basala hygienrutiner och användning av 
skyddsmateriel. 

- Ett ”start-kit” bestående av diverse skyddsutrustning har tagits fram av förvalt-
ningen för att användas hos omsorgstagare som uppvisar luftvägssymtom. 

- Provtagning görs vid misstanke om Corona i begränsad utsträckning och be-
döms av läkare. 

- Evakueringsboendet på Ekbacka håller på att färdigställas och förväntas vara 
klart 200416. Rekrytering av personal pågår.

- Progonsen för Kalmar län är att en höjning av Coronafall kommer att ske i mitten 
av maj.

- Orosanmälningar och polisanmälningar minskar vilket är oroande.

- Samverkan har gjorts med fackliga organisationer gällande eventuell omfördel-
ning av personal.

- Länsstyrelsen arbetar med att få ut information om Corona på flera språk. 

- Diskussioner förs om en eventuell stängning av Kalmar-Öland Airport.

______________
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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 - 3,3 mkr för perioden (prognos - 2,6 
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.

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.

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

 Covid -19 pandemin påverkar verksamheterna då mycket tid får läggas på 
information, diskussion och planering av verksamheten när smittan kommer till 
Borgholm och verksamheterna.

 Den årliga kontrollen av följsamhet till hygienrutiner har genomförts under mars.
 Dagverksamheterna har delvis stängts ner. Klockargården har samma antal 

besökare som vanligt men flera har valt att avstå på grund av rådande situation. 
Organiserade aktiviteter för omsorgstagarna där flera externa aktörer deltar är 
inställda, på grund av de nya riktlinjerna kring coronapandemin. Även 
besöksrestriktioner har införts. De dagliga aktiviteterna av social karaktär pågår 
dock utifrån de boendes behov och förmåga. Aktivering sker nu inom boendena 
så som odling av grönsaker.

 Alla enheter har gått in i heltid som norm och implementering av samplanering 
samt resursturer pågår. Analys av tid som inte kan planeras ut sker löpande och 
personalen får introduktion på andra enheter inom samarbetsområdet. Arbetet 
med att utveckla och förbättra dokumentation, genomförandeplaner samt 
kvalitetsregister är ständigt pågående.  

 Extra resurser har tagits in på Ekbacka 2 och korttiden på grund av hög 
arbetsbelastning relaterat till omsorgstagare med stort omvårdnadsbehov. En ny 
vikarierande enhetschef har påbörjat sin tjänst i hemtjänsten norr under mars.

 Frånvaron under början av mars var hög men under slutet på månaden har 
frånvaron sjunkit till mer normala nivåer för säsongen. Svårigheten med 
sjukfrånvaron är att det påverkar kontinuiteten negativt, alltså det antal personal 
som en omsorgstagare träffar under en tvåveckorsperiod ökar.

Hälso- och sjukvård

 En uppskattad Kick-off tillsammans med hälsocentralen gick av stapeln den 5:e 
mars i kommunens regi, anteckningar om förbättringsmöjligheter har under mars 
skickats ut till samtliga deltagare. Det pågår planeringsmöten för att kunna starta 
upp digitala plattor hos hälso- och sjukvårdspatienter inom palliativvård samt 
psykiatrin.

 Utvärdering av systemet Cosmic utfördes via en digital enkät av kommunens 
sjuksköterskor och rehab personal, resultatet har getts ut till regionen samt andra 
kommuner som står på tur att använda systemet.

Omsorg om funktionsnedsatta

 Från mitten på mars ökade sjuktalen inom OFN på grund av nya 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att alla med symtom på 
sjukdom skulle stanna hemma från jobbet tills de haft två symtomfria dagar.

 Träffpunkt OFN och Träffpunkt Prio har stängt tillsvidare för att minska risken 
för smittspridning.

 Utbildning i förflyttningsteknik har genomförts på de flesta enheter under början 
på året men avbröts i mars på grund av Covid-19. Även utbildningar i arbetsmiljö 
blev inställda under mars.

 Boendestödet arbetar vidare med implementering av LifeCare planering och 
mobilitet i boendestödet.

 Planering av nytt LSS boende pågår.
 Arbete påbörjat för att samplanera schema för Daglig verksamhet och insatser 

som avlösarservice och ledsagarservice.
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Individ- och familjeomsorg

 Ny verksamhetschef tillträdde tjänsten i början på mars.
 Chefer och medarbetare inom Vuxen, Barn och familj samt Stöd och 

insatsenheten har genomgått en tredagars utbildning i Signs of Safety. Signs of 
Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och 
skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar, är att socialarbetare har ett 
förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras 
nätverk.

 Ökad frånvaro på grund av Covid-19, flera socialsekreterare har arbetat hemifrån 
vid lättare symtom.

Stöd och arbete

 Test av e-tjänst gällande försörjningsstöd har nu kommit igång.
 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

Stöd och insatser

 Stort effektiviseringsarbete inom enheten har genomförts. Stödverksamheten på 
Muraregatan har avvecklats under mars och minskning av personalresurser har 
skett på stödboendet.

 Rekrytering av ny enhetschef för Stöd och insatsenheten har inletts.
 Rekrytering av ny beroendeterapeut är klar och tjänsten är tillsatt från och med 1 

april.
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Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat 
till att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare 
som gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att 
uppnå kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den 
som beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella 
priserna. Det blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt 
pris.

Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen avseende mars 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-mars 2020 är den 88%. Sett till hela kommunen så var avtalstroheten på 86 % 
under perioden.
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Sjukvårdsmaterial, läkemedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av sjukvårdsmaterial. För perioden januari-mars var 
avtalstroheten 92 % (2019 var den 84 %).
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till februari år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år.

Antal årsarbetare är 20 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

536 509

Jämfört med år 2019 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar år 2020. Kostnaden för fyllnad- och övertid 2019 var 0,5 mkr och 2020 
uppgår den till 0,4 mkr.
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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 439 214

Fyllnadstid 
2020 316 379

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under februari 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 1,5 % 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 är densamma 2020 som för 2019, 1,0 mkr. Att 
det inte är någon skillnad i kostnad kan förklaras av att korttidsfrånvaron har minskat 
vilket är den kostnadsdrivande frånvaron.

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 10,
3

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 3,8
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Ekonomisk analys
Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse om - 3,3 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. Kostnaden för 
samtliga placeringar för perioden 2020 uppgår till 3,1 mkr, för samma period 2019 var 
kostnaden 3,2 mkr.

Omsorgen om funktionsnedsattas negativa avvikelse härleds till gruppbostad Ranstad, 
Daglig verksamhet, Runstens korttidsboende och Personlig assistans SFB.

Gruppbostad Ranstad har brukare med stort vård och tillsynsbehov samt att daglig 
verksamhet bedrivs i bostaden. Avvikelsen härleds till högre personalkostnader än 
budgeterat samt höga sjuklönekostnader. En 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. Verksamheten har även haft 
ett stort semesteruttag i februari vilket påverkar avvikelsen negativt.

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.

Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB visar negativt resultat och det 
beror främst på hög sjukfrånvaro och att ordinarie personal fått arbeta på kvalificerad 
övertid vid sjukdom och då bemanningsenheten gett avslag på bokningar.

Hälso-och sjukvården uppvisar överskott. Resultatet beror främst på att budgeten för 
sjuksköterskorna har ökat med cirka två tjänster jämfört med 2019 samt att det finns ca 3 
tjänster som är vakanta till följd av sjukdom. Kostnader för övertid och fyllnadstid har 
sjunkit. Hjälpmedelsbudgeten är för perioden i balans. Trots att rehab enheten har en 
tjänst över budget har enheten en budget i balans.
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Antalet hemtjänsttimmar i mars högre än budgeterad nivå vilket leder till underskott i 
verksamheten. Det har skett en omfördelning där vissa enheter ser en ökning av antalet 
hemtjänsttimmar och andra ser en minskning det är detta som syns centralt då 
omfördelning av resurser sker där. Den centrala potten för ökade hemtjänsttimmar är 
lägre under 2020 än 2019 på grund av att budgeten generellt sänktes för samtliga 
verksamheter inför 2020. Detta är en osäkerhetsfaktor för året.

Hög sjukfrånvaro kommer att synas i siffrorna för mars under nästa månad då dessa 
fördröjs till nästa löneutbetalning. Detta är en direkt följd av de nya restriktioner som 
införts till följd av coronapandemin.

Hemtjänsten på norra Öland uppvisar ett negativt resultat vilket kräver mer djupgående 
analys som planeras in månadsvis. Ett par av enheterna har tappat flera biståndsbedömda 
timmar till följd av att de antingen flyttat in på särskilt boende eller avlidit vilket gjort att 
enheterna har svårt att anpassa bemanningen vid snabba förändringar.

Underskottet inom särskilt boende härleds delvis till heltid som norm med obokade 
resursturer samt ökat bemanning några timmar på eftermiddagen som följd. Extra 
personella resurser relaterat till ökat omsorgbehov har krävts på Åkerbohemmet nattetid, 
Ekbacka 4 samt Ekbacka 2 vilket 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 
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äldreboendena inklusive korttid. Under februari har bemanningen ökat till följd av att 
platserna är belagda. En korttidsplats på Ekbacka 2 fick tillfälligt öppna under månaden.

Den negativa avvikelsen inom stöd och arbete beror på högre utbetalningar än budgeterat 
inom försörjningsstöd samt 1,0 tjänst utöver budget inom försörjningsstöd. 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-
mar Utfall jan-mar Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 8 257 7 502 755

71 Bemanningsen
het 1 536 378 366 12

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 6 398 6 255 142

73 Särskilt boende 83 430 20 258 20 322 -64

74 Ordinärt 
boende 73 533 17 278 17 719 -441

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 13 341 14 819 -1 478

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 4 555 6 236 -1 681

77 Stöd och 
arbete 11 972 2 845 2 976 -131

78 Stöd och 
insatser 6 846 1 725 1 848 -122

79 Projekt 0 0 285 -285

Summa 309 779 75 035 78 327 -3 292

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 2,6 mkr.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden.

De centrala verksamheterna har under året flera vakanser vilket genererar ett överskott 
vid årets slut. Den budget som är avsatt för utbildningar och fortbildningar inom 
förvaltningen kommer inte att nyttjas fullt ut under året på grund av pandemin och 
påverkar således prognosen på helår positivt.

Prognosen för vård och omsorg är svår att bedöma. Under slutet på 2019 gick samtliga 
enheter in i heltid som norm vilket är svårt att bedöma effekten av. De effekter som 
verksamheten ser är att det skapas "puckeltid" alltså tid som är utöver behovet samtidigt 
finns ett ökat omsorgsbehov men tiden på dagen är avgörande för när behovet finns och 
inte vilket är svårt att matcha med de arbetstider som medarbetarna har. I och med det 
läge som nu råder med coronakrisen är det ännu svårare att avgöra om resultatet beror på 
heltid som norm eller de nya restriktioner som följer av krisen.

Inom hälso- och sjukvården  har åtgärder vidtagits för att ha en budget i balans vid 
ingången av 2021. Det finns ett överskott till och med mars på grund av vakanta tjänster 
till följd av långtidssjukfrånvaro. Enheten kommer att gå in i heltid som norm under året, 
vilket gör att det är svårt att säga om överskottet håller i sig men antagandet är att det 
håller i sig under första halvan av året för att sedan ha en budget i balans resterande del av 
året. Underskottet på natten förväntas återhämtas under året.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet pågående 
och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn inte tagits till eventuellt nya 
placeringar då dessa är mycket svåra att förutspå.
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Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds den negativa prognosen främst till 
gruppbostad Ranstad, Runstens korttidsboende, Daglig verksamhet och Personlig 
assistans.

Ranstads prognos grundar sig på att det bor flera brukare i verksamheten med stort vård 
och tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden.

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 som verksamheten saknar 
personalbudget för.

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.

Prognosen för personlig assistans baseras på ökade kostnader för personal och höga 
sjuktal.

Eftersom utbetalningarna avseende försörjningsstöd varit högre än budget redan under 
årets första period samt att pandemin förväntas påverka just den typen av stöd då 
arbetslösheten förväntas stiga kommer enheten för stöd och arbete att visa en negativ 
avvikelse vid årets slut.

Stöd och insatser visar på en positiv prognos vid årets slut vilket reducerar den totala 
prognosticerade avvikelsen. Prognosen baseras på att stödboendeverksamheten kommer 
att avvecklas då antalet ensamkommande ungdomar minskar.

Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

70 Centralt 32 645 31 415 151 1 230

71 Bemanningsen
het 1 536 1 535 0 0

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 26 095 50 249

73 Särskilt boende 83 430 83 428 -157 2

74 Ordinärt 
boende 73 533 73 493 169 40

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 59 467 -3 630 -4 194

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 19 828 -2 521 -1 629

77 Stöd och 
arbete 11 972 12 386 441 -414

78 Stöd och 
insatser 6 846 4 751 7 2 096

79 Projekt 0 0 0 0

Summa 309 779 312 398 -5 490 -2 619

16



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

Uppföljning mars
Borgholms Kommun  15

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. Eftersom beslut 
är taget om att renoveringen av våning 3, Ekbacka inte kommer att genomföras förrän 
under 2021 utgår denna åtgärd från plan 2020.

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

Åtgärder 

 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-mar Årsbudget Prognos

Total

7000 Socialnämnd 2 638 0

7001 Bidrag till föreningar 10 210 0

7002 Fastigheter -6 7 713 0

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 187 1 000 691

7006 Stab 129 7 910 130

7007 Myndighet 315 6 676 308

7008 Admin o service 117 8 498 100

7102 Vikariepool 12 1 536 0

7200
Rehab 
Hjälpmedel&Central
t

-6 11 793 -51

7205 Sjuksköterskor Dag 187 12 621 300

7206 Sjuksköterskor Natt -39 1 929 0

7300 Centralt SB 22 4 328 553

7302 Adm Personal SB 231 6 886 450

7311 Ekbacka 4 -75 5 038 11

7312 Ekbacka 4 natt -35 1 329 0

7321 Ekbacka 2 -89 5 457 -399

7322 Ekbacka 2 Natt -77 1 312 -200

7323 Ekbacka 5 -86 6 814 -101

7324 Ekbacka 5/6 natt 19 3 818 0

7325 Ekbacka 6 33 6 628 2

7331 Åkerbohemmet DB 89 8 767 -24

7332 Åkerbohemmet ÄB 54 4 233 8

7333 Nattpatrullen norr -181 6 715 -400

7341 Soldalen DB 76 5 024 69

7342 Soldalen ÄB 31 3 854 120

7343 Soldalen Natt -31 3 975 -84

7351 Strömgården DB -73 6 554 -2

7353 Strömgården Natt 29 2 699 0

7400 Centralt Ord. 
boende -291 1 595 381

7402 Adm Personal Ord. 
boende 10 7 001 50

7411 Klockaregården 30 1 134 -1

7414 Social verksamhet 
B-holm 14 1 047 3
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 Avvikelse jan-mar Årsbudget Prognos

7415 Social verksamhet 
Norr -17 531 0

7419 Hemtjänst Böda -152 6 955 -423

7420 Hemtjänst Löttorp -123 5 276 -295

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -386 7 885 -698

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 520 10 227 715

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 24 11 385 303

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -8 2 669 0

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla -33 7 741 0

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik -27 10 086 7

7500 Centralt Omsorg av 
F. 157 -211 423

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -22 3 802 -100

7510 Avlösarservice 8 979 20

7511 Personlig Ass SFB -331 5 186 -700

7512 Ledsagning 9 394 -5

7513 Boendestödet -36 2 815 0

7514 Personligt utformat 
stöd 45 421 180

7515 Personlig ass LSS -20 4 912 -84

7530 Dagligvht Borgholm -309 5 874 -664

7531 Korttidsverksamhet 
Klinta -240 3 228 -784

7533 Träffpunkt OFN -1 153 20

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. -25 2 084 -105

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -655 5 564 -2 510

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen 29 4 049 98

7574 Servicebostad 
Sandgatan -17 2 176 95

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -184 4 213 -506

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan 8 4 186 10

7577 Gruppb. V 
Järnvägsg 102 4 259 393

7578 Satelliten Löttorp 21 747 85
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 Avvikelse jan-mar Årsbudget Prognos

7592 Kontaktpersoner 
LSS -17 443 -60

7600 Centralt IFO 83 746 1

7602 Adm Personal IFO 65 1 520 0

7650 Barn och familj -947 11 619 -841

7670 Vård av 
missbrukare -871 1 969 -780

7675 Vård av vuxna 41 653 38

7680 Kontaktpersoner 40 1 693 0

7693 Sociala kontrakt -91 0 -46

7700 Centralt SoA -3 566 0

7702 Administrativ 
personal ame 447 3 795 450

7703 Försörjningsstöd -408 6 342 -600

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -166 1 269 -263

7800 Centralt Stöd och 
insatser 405 -4 406 95

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 4 583 0

7803 Insatser personal -804 3 513 -202

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 18 360 0

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -68 150 3

7830 Ensamkommande 
familjehem 22 700 0

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 40 190 0

7852 Stöd och insatser 
Ekback 261 5 756 2 200

7924 PRIO 0 0 0

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0

7931 Integration -285 0 0

7932 DUA 0 0 0

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0

Summa -3 292 309 779 -2 619
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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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