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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 38 Information; KS beslut gällande behov av byggnation av 
äldreboende. 

2020/5 730 3

§ 39 Information gällande Coronavirus 2020/27 700 4

§ 40 Budgetuppföljning mars  2020 2020/13 792 5 - 6

2



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 38

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2020/5 730 SN

Information; KS beslut gällande behov av byggnation av äldreboende.

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Lars Ljung, ordförande informerar att kommunsstyrelsen beslutade 2020-04-28 om 
ett inriktningsbeslut gällande ett nytt särskilt boende med 80 platser på Ekbacka-om-
rådet.

Byggnationen beräknas påbörjas våren 2021 och stå klart hösten 2022. 

______________
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§ 39 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef och Christina Bengtsson, MAS ger följande in-
formation;

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

- Det finns 151 bekräftade fall varav 5 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. 

- Provtagning görs vid misstanke om Corona i begränsad utsträckning och be-
döms av läkare. En provtagningsstrategi håller på att arbetas fram.

- Evakueringsboendet på Ekbacka är färdigställt. Vi kan idag öppna upp 4 platser 
och förbereder för ytterligare 7 platser. Rekrytering av personal pågår.

- Progonsen för Kalmar län är svår att analysera, det kan bli ett mer långdraget 
förlopp än en pik. 

- Sjukhusen i Kalmar och Västervik har utökat sina vårdplatser. 

- Läkare gör smittbedömningar vid utskrivning från sjukhuset.

- Telefonen för krisstöd är igång, ca 1-2 samtal/dag.

- Avstämning har gjorts med Regionen, länets kommuner och Landshövdingen. 

- SKR arbetar med att föra fram ett nytt lagförslag till Regeringen gällande 
visstidare. 

- Vi har ett väl uppbyggt förråd av skyddsutrustning.

- Sjukfrånvaron ligger idag på ca 8 %.

- Åtgärder hittills är stängda träffpunkter för ÄO och OFN, besöksförbud på äldre-
boendena och besök undanbedes på gruppbostäderna inom LSS. 
Korttiden inom LSS är stängd tillsvidare. 

______________
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§ 40 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning mars  2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att godkänna budgetuppföljningen för mars 2020 som visar en negativ avvikelse
           om -3,3 mkr. Helårsprognosen är idag på - 2,6 mkr. 

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att 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 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.

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 in-
te 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.

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 2,6 mkr. I prognosen är anta-
gandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som norm överflyt-
tas till socialnämnden.

De centrala verksamheterna har under året flera vakanser vilket genererar ett över-
skott 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 samt-
liga 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 be-
hovet 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 av-
göra 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 
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under året, vilket gör att det är svårt att säga om överskottet håller i sig men anta-
gandet 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 på-
gående och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn inte tagits till eventuellt 
nya placeringar då dessa är mycket svåra att förutspå.

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 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 
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 in-
te 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 tota-
la prognosticerade avvikelsen. Prognosen baseras på att stödboendeverksamheten 
kommer att avvecklas då antalet ensamkommande ungdomar minskar.

______________
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