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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 58

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2020/52 700 SN

Aktiverande av krisledningsnämnden

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Ilko Corkovic, ordförande för krisledningsnämnden beslutade 2020-06-01 att aktive-
ra krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden aktiveras för att fullgöra socialnämn-
dens uppgifter som härrör sig till åtgärder för att säkra att socialförvaltningen får 
bästa förutsättningar för att klara verksamheterna inom vård och omsorg under på-
gående Covid-19 pandemi. I övrigt fullgör socialnämnden sina uppgifter i enlighet 
med reglementet. 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut av Ilko Corkovic, 2020-06-01.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2020/52 700 SN

Information; Beslut tagna av krisledningsnämnden

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Ärendebeskrivning
Inkommit två beslut från krisledningsnämnden:

-  2020-06-03, § 3 ansöka om stadsbidrag för merkostnad till följd av Covid-19 

- 2020-06-03, § 4 lönepåslag för arbetet med omsorgstagare

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Det finns inga nya bekräftade fall av Covid-19 i våra verksamheter.

- Evakueringsboendet töms 2020-06-11, beredskapsplan finns för ett eventuellt 
öppnade igen. 

- Det totala antalet smittade i våra verksamheter är 11, 8 har tillfrisknat och 3 har 
avlidit. 

- Regionen tar höjd för en ökad smittspridning då reserestriktionerna inte längre 
gäller.   

Skickas till
Socialnämnden

______________

5



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

Uppföljning maj
Borgholms Kommun  1

Socialnämnd

Uppföljning maj
Maj 2020
SN: 2020-06-24

6



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

Uppföljning maj
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
1 Förvaltningsberättelse..........................................................................3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse............................................................3

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .............................3

1.3 Förväntad utveckling .............................................................................20

7



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

Uppföljning maj
Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
På Ekbacka plan 3 har ett evakueringsboende färdigställts. Evakueringsboendet är till för 
individer med konstaterad smitta av covid-19. Totalt 11 platser kommer finnas och 
personal har rekryterats för att kunna driva boendet.

Individer som kan komma att bli aktuella för att vårdas på boendet är:

 de som kräver eftervård, efter sjukhusvistelse.
 de från ordinärt boende som inte kan vårdas i hemmet.
 de som av någon anledning inte kan hållas isolerad.

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 - 4,0 mkr för perioden (prognos - 2,4 
mkr).

Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket till stor del härleds 
till covid-19. Statlig ersättning för de första 14 dagarna utgår till kommunerna och för 
april månad uppgick förvaltningens ersättning till 1,1 mkr. För maj månad är 80 % av 
sjuklönekostnaderna uppbokade enligt ansökan i arbetsgivardeklarationen. Utbetalningen 
av ansökt belopp förväntas ske i mitten av juni.

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även 
arbetsmarknadsenheten och integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket 
beror på höga kostnader för ekonomiskt bistånd samt lägre intäkter än tidigare från 
Migrationsverket.

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 prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet har öppet i fyra 
månader.
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Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet (per 
nämnd), ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas 
för att nå en budget i balans redovisas också här.

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

 

Analys av verksamheten

Äldreomsorg

 Covid -19 pandemin påverkar verksamheterna då mycket tid får läggas på 
information, diskussion och planering av verksamheten då det är en allmän 
smittspridning i kommunen och har även drabbat verksamheterna. Utbildning 
gällande hygien och skyddsutrustning har medarbetarna fått via två av 
kommunens sjuksköterskor.

 Evakueringsboendet öppnade 27:e maj för omsorgstagare med bekräftad smitta 
av Covid 19 och provtagning av omsorgstagare samt personal har utökats. 
Fortsatt besöksförbud på enheterna råder.

 Dagverksamheterna har delvis stängts ner. Klockargården har besökare som 
vanligt men flera har valt att avstå på grund av rådande situation.

Hälso- och sjukvård

 Hälso- och sjukvårdsenheten påverkas på olika sätt av pågående 
coronapandemin. Sjuksköterskorna ansvarar för utbildning samt hantering av 
skyddsutrustning vilket ökar belastningen. Utbildningen har däremot skapat en 
ökad trygghet hos både sjuksköterskor och övrig personal. Den planerade 
förflyttningsutbildningen till alla medarbetare, som skulle utföras av 
rehabenheten är framskjuten på grund av Covid-19.

 En del patienter har avslutat sin hemsjukvård för att öka den sociala 
distanseringen. Rehabenheten har mindre antal hembesök då omsorgstagare 
tackar nej till besök samt att planerade operationer är inställda på sjukhuset 
istället implementeras ett digitalt träningsprogram. Syftet med programmet är att 
legitimerad personal skapar individuella träningsprogram till omsorgstagarna som 
de kan sköta själva i hemmet.

 Den sammanhållna journalföring med som implementerats med Region Kalmar 
avser fortsätta då det gett positiva effekter. 
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Omsorg om funktionsnedsatta

  En ökning av sjuktalen sedan mitten på mars på grund av nya rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten om att alla med symtom på sjukdom ska stanna 
hemma från jobbet tills de haft två symtomfria dagar.

 Samtliga medarbetare har genomgått utbildning i Covid-19 och hur 
skyddsmaterial används på rätt sätt.

 Runstens korttidsboende har varit stängt under perioden 13 april tom 10 maj som 
en del av planerad personalförsörjning under viruspandemin.

 Träffpunkt OFN och Träffpunkt Prio har fortsatt haft sin verksamhet stängd 
under april för att minska risken för smittspridning.

 Kompassen har i slutet på april flyttat sin verksamhet till tidigare stödboendet för 
att möjliggöra lokal för evakueringsboendet.

 Planering av nytt LSS boende pågår.

Individ- och familjeomsorg

 Implementering av Signs of Safety har påbörjats tillsammans med Mörbylånga 
kommun. 

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

 Beslut om att familjerättssekreterare from 1 juni ska tillhöra myndighetsenheten 
istället för Barn och familj.

Arbetsmarknadsenhet

 Samtal har förts med kostenheten om övertagande av Café Ekbacka. Beslut har 
tagits om att de övertar verksamheten från och med 2021, men att de redan under 
hösten kommer att erbjuda stöd till de som arbetar på caféet.

 Ansökningar av ekonomiskt bistånd via e-tjänst är igång. Dock inte många som 
använder sig av tjänsten. Beslut har tagits om att "punktbehandla" personer som 
ansöker stadigvarande och som borde kunna använda tjänsten, till att använda 
den. 

 Ännu inga klartecken om när renovering av Arbetscenters lokaler kan komma 
igång. Avloppssystemet är filmat men resultat av detta har inte presenterats.

 Projektet "Nästa Steg" är inne på sin sista månad. Utvärdering är påbörjad.
 Pontibus har inga gruppaktiviteter till följd av covid-19. Endast gruppträning 

utomhus. Grupperna är fulla och nya deltagare vill komma med. Störst andel nya 
deltagare är genom ekonomiskt bistånd och Hälsocentralen.

 Mottagande av nyanlända inom integrationen är uppskjutet till tidigast augusti 
månad till följd av covid-19. Planering är att en familj på sex personer ska 
anlända i augusti.

Stöd och insatser

 Stort effektiviseringsarbete inom enheten har genomförts. Stödverksamheten på 
Muraregatan har avvecklats under mars och minskning av personalresurser har 
skett inom verksamheten för ensamkommande då inga ungdomar längre bor på 
stödboendet utan alla bor i egna lägenheter ute i samhället. Visst personalstöd 
kvarstår dock så länge ungdomarna är kvar i vårdkedjan.

 Rekrytering av ny enhetschef för Stöd och insatsenheten är klar och ny 
enhetschef påbörjar sin tjänst 1 juni.

 Ny beroendeterapeut påbörjade sin tjänst den 1 april.

10



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

Uppföljning maj
Borgholms Kommun  6

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 januari-maj 2020, baserat på 
inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 86% (för hela 2019 var 89 
%). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 85 % under perioden.

Köp av tjänst

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av tjänster. För perioden januari-maj var 
avtalstroheten 71 % (2019 var den 48 %). Inköp under perioden avser inköp för 82 tkr 
varav inköp för 58 tkr är enligt avtal. I urvalet ingår inte köp av huvudverksamhet eller 
social träning.
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Heltid som norm
Diagrammet nedan visar obokad resurstid det vill säga tid som inte kunnat bokas ut på 
andra arbetspass eller andra enheter i timmar. Sedan oktober har det skett variationer i hur 
mycket tid de olika verksamheterna har kunnat boka ut. Omsorgen om funktionsnedsattas 
timmar har minskat från december till april men ökat under maj vilket till stor del beror 
på den tillfälliga stängningen av korttidsboendet i Runsten. De obokade timmarna inom 
äldreomsorgen var högre i början på året då flera enheter gick in i heltid i slutet på 2019. 
Antalet obokad resurstid minskar bortsett från april vilket beror på att personalen inte 
skulle flyttas till andra enheter med tanke på risk för smittspridning. Under maj har den 
obokade resurstiden sjunkit i äldreomsorgen till följd av hög sjukfrånvaro och semester.

Kostnad obokad 
resurstid (tkr)

2019 2020 TOTAL 
2020

okt nov dec jan feb mars april maj

Äldreomsorgen 16 14 9 21 18 10 19 6 74

Omsorgen om 
funktionsnedsatta 0 6 24 20 15 11 12 37 95

I tabellen ovan anges uppskattad kostnad för de obokade resurspassen. Korta resursturer 
saknas framförallt i äldreomsorgen då dessa inte registrerats som en resurstid tidigare.

Orsakerna till obokad resurstid beror på:

 Det finns inget behov den tiden på dagen som resurstiden finns tillgänglig. 
Exempelvis blir det ofta tid på eftermiddagen mellan 14-16 som verksamheten 
egentligen inte är i behov av. 

 På grund av ovan nämnda anledning kan resurstiden vara obokningsbar då den är 
för kort för att boka. Det finns riktlinjer framtagna för att reglera detta problem.

 På grund av pandemin är verksamheterna mer restriktiva med att ta emot vikarier 
för introduktion.

 Det räcker oftast inte med att endast täcka de arbetspass som finns på 
medarbetarens egen avdelning om personen har hög tjänstgöringsgrad behövs fler 
arbetsplatser att arbeta emot.

 Under maj månad fick vissa enheter Covid-19 utbrott vilket gjorde att 
verksamheten begränsade antalet medarbetare i varje verksamhet för att minimera 
smittspridning.
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till april år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år.

Antal årsarbetare är 19 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

536 509 545 529

Jämfört med år 2019 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar år 2020. Kostnaden för fyllnad- och övertid 2019 var 1,1 mkr och 2020 
uppgår den till 1,0 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 439 214 545 419

Fyllnadstid 
2020 316 379 759 636

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under april 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 5,0 % jämfört med 2019. Ökningen härleds till covid-19.  

Sjukfrånv
aro (%)

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

Total 
sjukfrånvar
o 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 
sjukfrånvar
o 2020

9,9 10,3 14,1 13,2

Korttidsfrå
nvaro 
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

Korttidsfrå
nvaro 
2020

4,1 3,8 7,7 6,0

Det statliga stödet för sjuklönekostnader de första 14 dagarna på grund av covid-19 har 
förlängts. Detta innebär att kommunen får ersättning för april, maj, juni och juli. Under 
augusti och september ska staten ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till 
följd av coronapandemin, men det blir en annan modell för det. Regeringen bereder just 
nu detaljerna i förslaget. För april månad hade förvaltningen totala sjuklönekostnader om 
1,4 mkr inklusive po. Utbetalningen från staten uppgick för månaden till 1,1 mkr. 
Sjuklönekostnaden har ökat med 0,5 mkr inklusive po under maj månad 2020 jämfört 
med samma period 2019 vilket visas i tabellen nedan. I maj månad är 80 % av de totala 
sjuklönekostnaderna uppbokade enligt ansökan i arbetsgivardeklarationen, vilka utbetalas 
från staten i mitten av juni månad.
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Verksamhet Sjuk maj 2019 Sjuk maj 2020 Extrakostnad

Centralt 2 100 7 700 5 600

Bemanningsenhet 3 100 6 900 3 800

Hälso- och sjukvård 16 000 45 600 29 600

Särskilt boende 104 200 188 800 84 600

Hemtjänst 137 700 271 600 133 900

OFN 42 000 143 500 101 500

IFO 8 300 4 800 -3 500

AME 10 700 18 700 8 000

Stöd och insatser 12 200 4 700 -7 500

Total 336 300 692 300 356 000

Inkl. PO 474 683 977 173 502 490

 

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

Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen härleds till att 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 5,1 mkr, för samma period 2019 var kostnaden 
6,0 mkr.

Den negativa avvikelsen inom särskilt boende härleds delvis till heltid som norm med 
obokade resursturer med ökad bemanning några timmar på eftermiddagarna som följd. 
Extra personella resurser relaterat till ökat omsorgsbehov har i början av året krävts på 
Åkerbohemmet nattetid och Ekbacka 4, fortsatt behov finns på Ekbacka 2 vilket påverkar 
resultatet negativt. Fyllnad- och övertid påverkar negativt med -0,3 mkr. Sjukfrånvaron 
har ökat markant sedan mars vilket är en direkt följd av de restriktioner som införts till 
följd av coronapandemin. Evakueringsboendet för covid-19 startades upp i slutet på maj 
och kommer att belasta verksamheten negativt då det inte finns budget för detta. 
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Kostnaderna kommer att återsökas när staten satt riktlinjerna för ansökan.

De övre linjerna visar bemanningsnyckeln i genomsnitt för månaden för demensboendena 
och den undre är för äldreboendena inklusive korttid. Under februari har bemanningen 
ökat till följd av ökat omsorgsbehov. En korttidsplats på Ekbacka 2 fick tillfälligt öppna 
under mars månad.

Antalet hemtjänsttimmar är något högre än budgeterad nivå vilket leder till underskott 
centralt. Det har skett en omfördelning där vissa enheter ser en ökning av antalet 
hemtjänsttimmar och andra ser en minskning. Den centrala potten för ökade 
hemtjänsttimmar är lägre under 2020 än 2019 på grund av att budgeten generellt sänktes 
för samtliga verksamheter inför 2020 vilket ger en osäkerhetsfaktor för året. Sjuklön 
påverkar resultatet negativt med -0,9 mkr samt påverkar över- och fyllnadstid med -
0,5 mkr. Verksamheten har fått ett bidrag på +0,7 mkr från kommunförbundet som avser 
god och nära vård med fokus på primärvården för 2020. Dagverksamheterna är stängda 
och personalen förstärker numera de andra verksamheterna inom äldreomsorgen.

Sjukfrånvaron har ökat markant sedan mars på grund av de nya restriktioner som införts 
till följd av coronapandemin. Under maj har kompensation för sjuklönekostnader 
inkommit från försäkringskassan avseende kostnaderna för april.

Enheterna har under maj återhämtat en del av det negativa resultatet vilket främst beror 
på kompensationen som inkommit för sjuklönekostnader. En anledning till att antalet 
hemtjänsttimmar ökar är för att vissa omsorgstagare avsäger sig växelvård på korttiden på 
egen begäran med tanke på pandemin vilket medför att de har hemtjänst istället.
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Resultatet för månaden är budget i balans för Hälso- och sjukvårdsenheten. Det som 
påverkar resultatet negativt är att det finns en övertalighet i rehabenhetens bemanning 
fram till sommaren. Då budgeten för hjälpmedel höjdes med 1,0 mkr inför 2020 täcker 
den budgeten det underskottet än så länge. Hjälpmedelskostnaderna förväntas vara lägre 
än eller i samma nivå som budget resterade del av året.

Under maj uppvisar sjuksköterskor dag ett överskott till följd av vakanta tjänster det är 
cirka tre tjänster vakanta under vintern till följd av avslut och sjukdom. Användandet av 
timanställda uppnår inte heller budgeterad nivå vilket bidrar till överskottet. Underskottet 
på natten härleds till ett avslut med utbetald semester.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse för perioden. 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 och stor utbetalning av mer och övertidsersättning i samband med 
avslag från bemanningsenheten samt kostnad av introduktion av nya vikarier och 
tillsvidareanställda. En del av resurspass på gruppbostaden har heller inte lyckats bokats 
ut under månaden.

Gruppbostad Johan Söderströms väg har inte ändrat sitt bemanningsbehov utefter ny 
personalbudget för 2020. Det har även varit hög sjukfrånvaro på enheten under tertial 1 
och vid flertalet tillfällen har frånvaro lösts med ordinarie personal vilket är kostsamt. 
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Enheten har också haft resurspass som ej blivit utbokade och då belastat enheten.

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 drabbats 
ekonomiskt när de bokat vikarie för endast ett fåtal timmar men fått vikarie med 
exempelvis 8 timmars arbetspass till sig vilket då kan ge en dubbel kostnad mot vad 
verksamheten egentligen krävt.

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 
arbetstid vid sjukdom och då bemanningsenheten gett avslag på bokningar. I ett ärende 
har anhörigs arbete upphört och insatserna tillgodoses genom anställning av vikarie vilket 
påverkar avvikelsen i stor utsträckning. Brukaren har även varit sjuk från daglig 
verksamhet och assistansen har därmed behövt utökas. Försäkringskassans begrepp 
väntetid som är vanligt förekommande i assistansärenden under nattetid ersätts till 
kommunen med 1/4 h i ekonomisk ersättning medan kommunen har kostnader för 1/2 h. 
Detta innebär att i ett ända ärende har socialförvaltningen kostnader för 70 h personaltid 
som inte ersätts från försäkringskassan.

Den negativa avvikelsen inom arbetsmarknadsenheten 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. Avvikelsen härleds även till utbetald semesterlön i samband 
med avslutad extratjänst om 150 tkr. Ingen ersättning för detta ges från 
Arbetsförmedlingen.

Integrationsverksamheten visar en negativ avvikelse. Verksamheten väntar intäkter på 
400 tkr från Migrationsverket för utbetalning av försörjningsstöd för gymnasieungdomar. 
Intäkter från Migrationsverket kommer även under resterande del av året vara högre än 
januari- februari då mottagning av nya nyanlända är har skett samt fler är planerade. 
Underskottet bedöms även bero på en obalans i betalda bostadshyror till fastighetsägare 
och fakturerade hyror till hyresgäster. Enheten har stora utgifter för tomhyror som kan 
återsökas från Migrationsverket om en nyanländ person placeras i bostaden. Tyvärr 
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kommer detta inte att ske för alla bostäder då uppsägningstiden i vissa fall är väldigt lång 
och placering av nyanländ inte kommer att ske.

Underskottet från förra månaden inom stöd och insatser har mattas av på grund av 
personalnedskärningar och kommer att fortsätta mattas av under året. Detta beror på att 
ordinarie personal omplaceras under april och maj och att verksamheten lämnat ifrån sig 
lokaler på Bryggan Ekbacka hus 1 och stödboendet våning 1 Ekbacka hus1.

Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
maj Utfall jan-maj Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 13 614 12 776 838

71 Bemanningsen
het 1 536 634 575 59

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 10 661 10 364 297

73 Särskilt boende 83 444 33 797 33 284 513

74 Ordinärt 
boende 73 520 28 216 28 055 161

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 22 224 24 020 -1 796

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 7 588 10 256 -2 667

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 4 741 5 420 -679

78 Stöd och 
insatser 6 846 2 903 3 219 -316

79 Projekt 0 0 436 -436

Summa 309 779 124 380 128 405 -4 025
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Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 2,4 mkr.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden, 4,0 mkr. Budgeten fördelas mellan vård och omsorg, 
3,2 mkr och omsorgen om funktionsnedsatta, 0,8 mkr.

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 äldreomsorgen 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. Verksamheten har 
förberett och öppnat ett evakueringsboende för sju personer med konstaterad smitta av 
covid-19. I prognosen antas sex platser hållas öppna i fyra månader vilket ger en kostnad 
på 2,3 mkr. Boendet öppnade i slutet på maj och avses stänga i mitten på juni men kan 
behöva öppnas till hösten.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet pågående 
och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn till viss del 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 
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.
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Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

70 Centralt 32 645 31 586 1 315 1 059

71 Bemanningsen
het 1 536 1 536 -100 0

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 26 251 100 92

73 Särskilt boende 83 444 82 580 309 863

74 Ordinärt 
boende 73 520 74 916 -2 001 -1 397

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 58 564 -3 704 -3 291

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 19 400 -1 442 -1 200

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 12 472 -235 -500

78 Stöd och 
insatser 6 846 4 846 2 013 2 000

79 Projekt 0 0 7 0

Summa 309 779 312 152 -3 738 -2 373

Åtgärder
I tabellen nedan visas förvaltningens åtgärder per verksamhetsområde. Total summa för 
förvaltningens åtgärder är 5,4 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.

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.
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Åtgärder 

 Åtgärder Uppföljning

Total

70 Centralt 620 0

76 Individ- och familjeomsorg 2 200 0

77 Arbetsmarknadsenheten 550 0

78 Stöd och insatser 2 000 2 000

Summa 5 370 2 000

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

 Avvikelse jan-maj Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

Total

7000 Socialnämnd 21 638 0

7001 Bidrag till föreningar -16 210 -241

7002 Fastigheter 27 7 713 0

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 333 1 000 700

7006 Stab -288 7 910 0

7007 Myndighet 455 6 676 600

7008 Admin o service 306 8 498 0

7102 Vikariepool 59 1 536 0

7200
Rehab 
Hjälpmedel&Central
t

174 11 793 -58

7205 Sjuksköterskor Dag 158 12 621 150

7206 Sjuksköterskor Natt -35 1 929 0

7300 Centralt SB 151 4 335 3 291

7302 Adm Personal SB 319 6 886 700

7310 Korttidsboende 
CV19 -20 0 -2 305

7311 Ekbacka 4 -100 5 042 -50

7312 Ekbacka 4 natt -12 1 329 0

7321 Ekbacka 2 -87 5 460 -272

7322 Ekbacka 2 Natt -135 1 312 -200

7323 Ekbacka 5 -42 6 814 -100

7324 Ekbacka 5/6 natt 80 3 818 0

7325 Ekbacka 6 150 6 628 0

7331 Åkerbohemmet DB 240 8 766 200

7332 Åkerbohemmet ÄB 53 4 233 0

7333 Nattpatrullen norr -221 6 715 -400
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 Avvikelse jan-maj Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7341 Soldalen DB 10 5 024 0

7342 Soldalen ÄB 97 3 854 100

7343 Soldalen Natt 12 3 975 0

7351 Strömgården DB 0 6 554 -100

7353 Strömgården Natt 19 2 699 0

7400 Centralt Ord. 
boende 394 1 612 394

7402 Adm Personal Ord. 
boende 85 7 001 60

7411 Klockaregården 63 1 134 0

7414 Social verksamhet 
B-holm 74 1 017 0

7415 Social verksamhet 
Norr -84 531 -150

7419 Hemtjänst Böda -350 6 955 -800

7420 Hemtjänst Löttorp -129 5 276 -300

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -675 7 885 -1 600

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 685 10 227 700

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 282 11 385 300

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -30 2 669 0

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla -46 7 741 0

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik -107 10 086 0

7500 Centralt Omsorg av 
F. 254 289 1 300

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -35 3 802 50

7510 Avlösarservice 38 979 60

7511 Personlig Ass SFB -355 5 186 -705

7512 Ledsagning -32 394 -75

7513 Boendestödet -36 2 815 0

7514 Personligt utformat 
stöd 82 421 180

7515 Personlig ass LSS -104 4 912 -250

7530 Dagligvht Borgholm -447 5 933 -829

7531 Korttidsverksamhet 
Klinta -148 3 228 -500

7533 Träffpunkt OFN 24 153 40

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. -52 2 084 -125
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 Avvikelse jan-maj Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -1 016 5 004 -2 400

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen 54 4 049 122

7574 Servicebostad 
Sandgatan -27 2 176 -65

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -222 4 213 -400

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan 98 4 186 40

7577 Gruppb. V 
Järnvägsg 136 4 259 280

7578 Satelliten Löttorp 20 747 40

7592 Kontaktpersoner 
LSS -29 443 -55

7600 Centralt IFO 117 746 42

7602 Adm Personal IFO 41 1 520 41

7650 Barn och familj -1 327 11 619 -433

7670 Vård av 
missbrukare -1 471 1 969 -823

7675 Vård av vuxna 8 653 8

7680 Kontaktpersoner 68 1 693 68

7693 Sociala kontrakt -104 0 -104

7700 Centralt AME 70 566 192

7702 Administrativ 
personal ame 925 3 795 1 000

7703 Ekonomiskt bistånd -569 6 342 -1 692

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -1 105 1 269 0

7800 Centralt Stöd och 
insatser -73 -4 406 -73

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 8 583 8

7803 Insatser personal -914 3 513 1 402

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 25 360 25

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -155 150 -155

7830 Ensamkommande 
familjehem 36 700 36

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 67 190 67

7852 Stöd och insatser 
Ekback 691 5 756 691

7924 PRIO 0 0 0
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 Avvikelse jan-maj Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0

7931 Integration -436 0 0

7932 DUA 0 0 0

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0

Summa -4 025 309 779 -2 373

1.3 Förväntad utveckling
Det råder en stor osäkerhet gällande framtiden i och med Covid-19. Planar kurvan för 
smittspridningen ut kommer pandemin fortsätta under en relativt lång tid vilket kan 
påverka ekonomin och verksamheten negativt. Risker finns att rehabiliteringsbehov bland 
kommuninvånarna skjuts fram, relaterat till antal insjuknade i Covid-19 samt att stora 
delar av den äldre befolkningen har varit mer fysiskt inaktiva under en längre period.

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 stycken 
om fem år. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en större andel 
befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat 
behov arbetas en äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad omsorg fram.

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. Planering för ett nytt äldreboende 
på Ekbackaområdet pågår.

För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning maj 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för maj 2020.

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

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för maj 2020.

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

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2020/13 792 SN

Information; Ansvarsfrihet för socialnämnden 2019

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för socialnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 90

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2018/128 041 KS

Ansvarsfrihet för socialnämnden 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 2019.

Ärendebeskrivning
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för Borgholms kommun för år 2019 att 
ansvarsfrihet för socialnämnden beviljas. 

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för Borgholms kommun för år 2019

Dagens sammanträde
Jäv
Lars Ljung (S) och Jörgen Jannerstrand (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning 
av eller beslut i ärendet.

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet (se nedan).

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 63

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2020/13 792 SN

Beslut från KS; Medel för heltid som norm

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Ärendebeskrivning
Inkommit beslut från KS, 2020-05-26, § 94: 
att 5,5 mkr som är avsatta i budget för ”Sveriges bästa äldreomsorg” och heltid 
          som norm överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för 2020 villko-
          rat överföringen sker efter att socialnämnden lämnar en uppföljning av hur 
          många som gått upp i heltid och kostnaden för det.

att återredovisning sker i samband med socialnämndens månadsuppföljning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 94.

Skickas till
Socialnämnden.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 94

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

§ 94 Dnr 2020/99 792 KS

Medel för heltid som norm och framtidens äldreomsorg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att 5,5 mkr som är avsatta i budget för ”Sveriges bästa äldreomsorg” och heltid 

som norm överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för 2020 villko-
rat överföringen sker efter att socialnämnden lämnar en uppföljning av hur 
många som gått upp i heltid och kostnaden för det.

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.

Beslut om Årsplan med budget 2020-2023 i kommunfullmäktige 2019-06-17 § 137 
samt beslut om utökad budgetram 2020 i kommunfullmäktige 2019-12-09 § 246. 
Totalt har 5,5 mkr riktats till framtidens äldreomsorg och projektet heltid som norm. 
De medel som är riktade till äldreomsorgen berör delvis de åtgärder som fullmäkti-
geberedningen har beslutat.

Nedan följer en beskrivning av posterna i tabellen som visar förslag på fördelning 
av medel.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 94

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 äldre-
omsorgen 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 cirka 25 tkr och är tänkt att placeras på Träffpunkt Solrosen 
vilket är en bra möjlighet för att utvärdera efterfrågan av det utökade salladsbordet 
och därefter se över möjligheten till salladsbord på enheterna, inom särskilt boen-
de. I budgeten räknar vi med utökad kostnad, 25 tkr, för sallad och grönsaker.

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
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-26 94

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2020-03-25 § 27 Medel för heltid som norm och framtidens äldre-
omsorg.

Dagens sammanträde
Yrkande
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall villkorat överföringen sker efter att social-
nämnden lämnar en uppföljning av hur många som gått upp i heltid och kostnaden 
för det.

Carl Malgerud (M) och Erik Arvidsson (SD) stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag 
till beslut.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens stödjer Nina Andersson-Junkkas förslag till beslut.

Skickas till
Socialnämnden
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2020/5 730 SN

Konsekvensbeskrivning byggnation av äldreboende, reviderad.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna konsekvensanalysen samt

att     konsekvensanalysen kommer att redovisas löpande till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till socialchef att ta fram en kon-
sekvensbeskrivning som innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser av en nybyggnation av äldreboende. 

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser
Hyreskostnaden beräknas till 10,0 mkr per år. Det kommer att bli en högre kostnad 
för hyra än i dagsläget men det blir också fler boendeplatser. Intäkter för hyra be-
räknas till 6,7 mkr. I beräkningen lämnas både Soldalen och Strömgården samt Ek-
backa 5 och 6. Därmed ökas antalet platser med 6. Detta innebär högre kostnader 
då 60 av de 80 platserna beräknas bli demensplatser vilket ger en högre beman-
ning.

När jämförelse har gjorts med teknisk ram, som baseras på Borgholms befolk-
ningsstruktur, och vad verksamheten kan kosta när ett nytt äldreboende byggts fär-
digt kommer kostnaden täckas av tekniska ramen. Kostnaden kommer baserat på 
vad vi vet nu öka med cirka 6,7 mkr årligen från 2023.

Beräkningsunderlag nytt äldreboende om 80 platser:
60 platser beräknas bli demensboendeplatser där bemanningsnyckeln är 0,74 
tjänst/boendeplats. 0,74 x 60 = 44,4 tjänster. Detta kompletteras med budget för 
timvikarier (semester-, sjuk- och introduktionsvikarier) samt OB på totalt 3,7 mnkr 
(baserat på 2019 års löner). Lönerna ökar varje år i lönerevisionen vilket gör att 
dessa 3,7 mnkr behöver räknas upp med en fiktiv löneökning. Beräkningen är gjord 
på en årlig löneökning om 2,6 %. Vilket ger 2,6 x 4 (2020-2023) =10,4 % i löneök-
ning till 2023 när boendet startar. 10,4 % x 3,7 mnkr = 4,1 mnkr. Total lönekostnad 
för demensplatserna på dagtid blir därmed 28,3 mnkr 2023.

20 platser beräknas bli äldreboendeplatser där bemanningsnyckeln är 0,69 
tjänst/boendeplats. 0,69 x 20 = 13,8 tjänster. Detta kompletteras likt ovan med er-
sättning för OB och timvikarier på 1,1 mkr. Uppräknat på samma sätt som ovan blir 
detta 10,4 % x 1,1 =1,2 mkr år 2023. Total lönekostnad för nya äldreboendet på 
Ekbacka blir 8,8 mkr årligen från 2023.

Utöver dag bemanning behövs nattbemanning. Där är beräkningen att det kommer 
att gå åt 13 tjänster per år. Plus ersättning för vikarier och OB vilket blir en kostnad 
på 9,4 mkr för hela boendet. 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Blockhyran är beräknad till 10,5 mkr per år varav intäkterna från omsorgstagarna 
täcker 6,7 mkr (7 000 kr/månad/plats). När Soldalen och Strömgården lämnas 
minskar hyran för dessa fastigheter med 1,3 mkr.

Tabellen nedan visar förändringen på respektive boende. 

Kostnad från 2023 Antal 
platser

Personal Hyra Intäkter 
hyra och 
avgifter

Drift Total

Demensboende (nytt) 60 DB 28,3 mkr 8 mkr 8,9 mkr 3,9 mkr 31,3 
mkr

Äldreboende (nytt) 20 ÄB 8,8 mkr 2,5 mkr 2,9 mkr 1,3 mkr 9,7 
mkr

Natt på nytt äldreboende 9,4 mkr - - - 9,4 
mkr

Soldalen (utgår) -11 DB

-12 ÄB

-14,5 mkr -0,5 mkr 
(internhyra)

-2,4 mkr -1,9 mkr -14,5 
mkr

Strömgården (utgår) -17 DB -10,4 mkr -0,8 mkr 
(internhyra)

-1,7 mkr -1,4 mkr -10,8 
mkr

Ekbacka 5 (utgår) -17 DB -9,4 mkr Del av hela 
ekbacka 
har ej räk-
nats med

-1,3 mkr -1,2 mkr -9,2 
mkr

Ekbacka 6 (utgår) -17 ÄB -9,2 mkr Del av hela 
ekbacka 
har ej räk-
nats med

-1,3 mkr -1,1 mkr -9,2 
mkr

TOTAL +6 
platser

+3 mkr +8,7 mkr +5,1 mkr -0,4 mkr +6,7 
mkr

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Förbättrad arbetsmiljö genom att verksamheterna flyttar från omoderna och slitna 
lokaler till nya. Öppnare lokaler och planlösningar leder till ökad överblick vilket 
medför möjlighet till effektivisering. Ökad möjlighet till fördelning av personella re-
surser då verksamheten har många platser under ett och samma tak. 

Skickas till
Verksamhetschef HSV/ÄO
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-06-05 2020/5 730

2020.259

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88014 maria.svanborg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till socialnämndens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning nybyggnation av äldreboende

Förslag till beslut 
att godkänna konsekvensanalysen och lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till socialchef att ta fram en konse-
kvensbeskrivning som innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga kon-
sekvenser av en nybyggnation av äldreboende. 

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser

Hyreskostnaden beräknas till 10,0 mnkr per år. Det kommer att bli en högre kostnad 
för hyra än i dagsläget men det blir också fler boendeplatser. Intäkter för hyra beräk-
nas till 6,7 mnkr. I beräkningen lämnas både Soldalen och Strömgården samt Ek-
backa 5 och 6. Därmed ökas antalet platser med 6. Detta innebär högre kostnader 
då 60 av de 80 platserna beräknas bli demensplatser vilket ger en högre beman-
ning.

När jämförelse har gjorts med teknisk ram, som baseras på Borgholms befolknings-
struktur, och vad verksamheten kan kosta när ett nytt äldreboende byggts färdigt 
kommer kostnaden täckas av tekniska ramen. Kostnaden kommer baserat på vad vi 
vet nu öka med cirka 6,7 mkr årligen från 2023.

Beräkningsunderlag nytt äldreboende om 80 platser:

60 platser beräknas bli demensboendeplatser där bemanningsnyckeln är 0,74 
tjänst/boendeplats. 0,74 x 60 = 44,4 tjänster. Detta kompletteras med budget för tim-
vikarier (semester-, sjuk- och introduktionsvikarier) samt OB på totalt 3,7 mnkr (ba-
serat på 2019 års löner). Lönerna ökar varje år i lönerevisionen vilket gör att dessa 
3,7 mnkr behöver räknas upp med en fiktiv löneökning. Beräkningen är gjord på en 
årlig löneökning om 2,6 %. Vilket ger 2,6 x 4 (2020-2023) =10,4 % i löneökning till 
2023 när boendet startar. 10,4 % x 3,7 mnkr = 4,1 mnkr. Total lönekostnad för de-
mensplatserna på dagtid blir därmed 28,3 mnkr 2023.
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20 platser beräknas bli äldreboendeplatser där bemanningsnyckeln är 0,69 
tjänst/boendeplats. 0,69 x 20 = 13,8 tjänster. Detta kompletteras likt ovan med er-
sättning för OB och timvikarier på 1,1 mnkr. Uppräknat på samma sätt som ovan blir 
detta 10,4 % x 1,1 =1,2 mnkr år 2023. Total lönekostnad för nya äldreboendet på 
Ekbacka blir 8,8 mnkr årligen från 2023.

Utöver dag bemanning behövs nattbemanning. Där är beräkningen att det kommer 
att gå åt 13 tjänster per år. Plus ersättning för vikarier och OB vilket blir en kostnad 
på 9,4 mnkr för hela boendet. 

Blockhyran är beräknad till 10,5 mnkr per år varav intäkterna från omsorgstagarna 
täcker 6,7 mnkr (7 000 kr/månad/plats). När Soldalen och Strömgården lämnas 
minskar hyran för dessa fastigheter med 1,3 mnkr.

Tabellen nedan visar förändringen på respektive boende. 

Kostnad från 
2023

Antal 
platser

Personal Hyra Intäkter 
hyra och 
avgifter

Drift Total

Demensboende 
(nytt)

60 DB 28,3 
mnkr

8 mnkr 8,9 mnkr 3,9 mnkr 31,3 mnkr

Äldreboende 
(nytt)

20 ÄB 8,8 mnkr 2,5 mnkr 2,9 mnkr 1,3 mnkr 9,7 mnkr

Natt på nytt 
äldreboende

9,4 mnkr - - - 9,4 mnkr

Soldalen (utgår) -11 DB

-12 ÄB

-14,5 
mnkr

-0,5 mnkr 
(internhyra)

-2,4 mnkr -1,9 mnkr -14,5 mnkr

Strömgården 
(utgår)

-17 DB -10,4 
mnkr

-0,8 mnkr 
(internhyra)

-1,7 mnkr -1,4 mnkr -10,8 mnkr

Ekbacka 5 (ut-
går)

-17 DB -9,4 mnkr Del av hela 
ekbacka 
har ej räk-
nats med

-1,3 mnkr -1,2 mnkr -9,2 mnkr

Ekbacka 6 (ut-
går)

-17 ÄB -9,2 mnkr Del av hela 
ekbacka 
har ej räk-
nats med

-1,3 mnkr -1,1 mnkr -9,2 mnkr

TOTAL +6 
platser

+3 mnkr +8,7 mnkr +5,1 mnkr -0,4 mnkr +6,7 mnkr

Verksamhetsmässiga konsekvenser
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Förbättrad arbetsmiljö genom att verksamheterna flyttar från omoderna och slitna lo-
kaler till nya. Öppnare lokaler och planlösningar leder till ökad överblick vilket med-
för möjlighet till effektivisering. Ökad möjlighet till fördelning av personella resurser 
då verksamheten har många platser under ett och samma tak. 

 

Linda Andreen Maria Svanborg
Controller Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Verksamhetschef HSV/ÄO
Ekonomiavdelningen

37



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2020/45 750 SN

Statsbidrag att rekvirera för 2020 för arbete mot våld i nära relationer 
m.m.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att rekvirera tilldelade medel för år 2020 i syfte att kvalitetsutveckla arbetet mot 

våld i nära relationer mm

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 2020-2022 fördela 
medel för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt 
våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt att stödja arbete med vuxna och barn i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Borgholms kommun har för år 2020 möjlighet att rekvirera 146 364 kr för ändamå-
let.

Beslutsunderlag
Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära 
relationer mm, Socialstyrelsen Dnr 9.2-11954/2020

Bedömning
Då nationella rapporter vittnar om en ökad våldsutsatthet under pågående pandemi 
ser arbetsgruppen för våld i nära relationer stor vikt i att fortsätta utvecklingsarbetet 
kring frågan. Arbetsgruppen ser bland annat ett fortsatt behov av att kompetensut-
vecklas i frågor kring våld- och våldsutsatthet och sökta medel skulle kunna använ-
das för fördjupade utbildningar för arbetsgruppen och grundläggande utbildningar 
för övrig personal inom socialförvaltningen. Vidare skulle sökta medel kunna an-
vändas för att tillsammans med övriga delar av socialförvaltningen vidareutveckla 
det systematiska arbetet för våldsutsatta personer som har insatser inom socialför-
valtningens olika verksamhetsområden. 

Skickas till
Socialnämnden
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-05-19 2020/45 750

2020.261

Handläggare
Ellinor Falkebo
Socialt ansvarig samordn

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 Ellinor.Falkebo@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämnden

Statsbidrag att rekvirera för 2020 för arbete mot våld i nära relationer 
m.m.

Förslag till beslut 
att Socialnämnden beslutar om att rekvirera tilldelade medel för år 2020 i syfte att 

kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer mm

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 2020-2022 fördela me-
del för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt att stödja arbete med vuxna och barn i prosti-
tution och människohandel för sexuella ändamål. 

Borgholms kommun har för år 2020 möjlighet att rekvirera 146 364 kr för ändamålet.

Beslutsunderlag
Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2020 för arbete mot våld i nära re-
lationer mm, Socialstyrelsen Dnr 9.2-11954/2020

Bedömning
Då nationella rapporter vittnar om en ökad våldsutsatthet under pågående pandemi 
ser arbetsgruppen för våld i nära relationer stor vikt i att fortsätta utvecklingsarbetet 
kring frågan. Arbetsgruppen ser bland annat ett fortsatt behov av att kompetensut-
vecklas i frågor kring våld- och våldsutsatthet och sökta medel skulle kunna använ-
das för fördjupade utbildningar för arbetsgruppen och grundläggande utbildningar 
för övrig personal inom socialförvaltningen. Vidare skulle sökta medel kunna använ-
das för att tillsammans med övriga delar av socialförvaltningen vidareutveckla det 
systematiska arbetet för våldsutsatta personer som har insatser inom socialförvalt-
ningens olika verksamhetsområden. 

 

Johanna Karlsson Ellinor Falkebo
Verksamhetschef Socialt ansvarig samordn

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2020/50 700 SN

Basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK)  Resultatrapport från 
punktprevalensmätning  Borgholms kommun vecka 11-12 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerhet inom vår-
den. Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när omsorgstagare, patienter och bru-
kare undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förebygga infektioner och för-
hindra smitta. Borgholms kommun har som mål att ha 100 % följsamhet till de basa-
la hygienrutinerna och klädregler.

Varje år genomförs en nationell mätning av följsamheten till basala hygienrutiner 
och klädregler genom punktprevalensmätning (PPM-BHK) som baseras på ”Social-
styrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg” (SOSFS 2015:10). Mät-
ningen utförs genom observationer av kollegor och självskattning vid ensamarbete. 
Resultatet skrivs ner i ett protokoll som redovisas till SKR. Årets mätning genomför-
des vecka 11-12. I Borgholms kommun deltog enheter inom respektive område för 
Särskilt boende (SÄBO), Ordinärt boende (Hemtjänst) samt Bostad med särskild 
service och korttidsboende enligt LSS (LSS-boende).

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Egenkontroll
Ansvarig för dokumentet: Christina Bengtsson MAS Fastställd av: MAS Datum 200508

1

Basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK)
Resultatrapport från punktprevalensmätning
Borgholms kommun vecka 11-12 2020

Basala hygienrutiner och egenkontroll
Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerhet inom vården. 
Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när omsorgstagare, patienter och brukare 
undersöks, vårdas eller behandlas. Syftet är att förebygga infektioner och förhindra smitta. 
Borgholms kommun har som mål att ha 100 % följsamhet till de basala hygienrutinerna och 
klädregler.

Varje år genomförs en nationell mätning av följsamheten till basala hygienrutiner och 
klädregler genom punktprevalensmätning (PPM-BHK) som baseras på ”Socialstyrelsens 
föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg” (SOSFS 2015:10). Mätningen utförs genom 
observationer av kollegor och självskattning vid ensamarbete. Resultatet skrivs ner i ett 
protokoll som redovisas till SKR. Årets mätning genomfördes vecka 11-12. I Borgholms 
kommun deltog enheter inom respektive område för Särskilt boende (SÄBO), Ordinärt 
boende (Hemtjänst) samt Bostad med särskild service och korttidsboende enligt LSS (LSS-
boende).

Samtliga enheter har utsedda hygienombud som informerades om studien under vecka 10 
av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). Ombuden har utfört observationsstudien på sina 
enheter och registrerat resultaten till SKR. Ett antal enheter har inte redovisat studien i år, 
dessa är markerade med ett X i resultaten. De enheter som redovisat resultat 2019, finns 
med som jämförelsetal.

Hemsjukvården ingår i den nationella mätningen men har även utfört en separat 
självskattning av följsamheten till basala hygienrutiner som redovisas under ”Resultat per 
enhet”. 

2020 års mätning visar att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom 
Borgholms kommun har ökat jämfört mot föregående år. 
Resultatet visar att man generellt har blivit bättre på att desinficera händerna innan man 
använder handskar och att man använder plastförkläden i större frekvens. Även 
användandet av handskar har förbättrats på flera enheter. Ett LSS-boende har uppgett brist i 
klädrutinen.
Vi har god följsamhet till att ha kort eller uppsatt hår samt att inte använda ringar, klockor, 
armband eller nagellack i arbetet. Förbättringsområden är att desinficera händerna före och 
efter användandet av handskar samt att använda plastförkläden i högre utsträckning, 
speciellt inom ordinärt boende. 
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Sammanställning över följsamhet av basala hygienrutiner på LSS gruppbostäder
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Resultat per enhet 2020
SÄBO
Enhet Följsamhet till basala hygienrutiner i %
Ekbacka 2 97,6 %

Ekbacka 4, korttid 97,5 %

Ekbacka 5 X

Ekbacka 6 97 %

Strömgården 85 %

Soldalen Demens 76 %

Soldalen Äldre 89 %

Åkerbohemmet, Lunden X

Åkerbohemmet, Lyckan 100 %

Åkerbohemmet, Ängen 97,5 %

Åkerbohemmet, Hagen 97 %
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Hemtjänst
Enhet Följsamhet till basala hygienrutiner i %

Centrum, Norr X

Centrum, Söder X

Långlöt/Rälla 82,6 %

Källa/Persnäs 77,5 %

Föra/Köpingsvik 90 %

Löttorp 100 %

Böda 100 %

Hemsjukvården
Enhet Följsamhet till basala hygienrutiner i %
Sjuksköterskor 93,2 %

Rehabenheten 78,1 %

LSS Gruppboende
Enhet Följsamhet till basala hygienrutiner i %
Guntorp 100 %

Johan Söderström 99 %

Sandgatan 88 %

Västra Järnvägsgatan 99 %

Åkerhagsvägen 83,3 %
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LSS boende
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Antal personer per enhet som observerades under mätningen;

Enhet Antal observerade personer
SÄBO
Ekbacka 2 21

Ekbacka 4, korttidsboende 10

Ekbacka 5 X

Ekbacka 6 4

Strömgården 5

Soldalen Demensboende 11

Soldalen Äldreboende 10

Åkerbohemmet, Lunden X

Åkerbohemmet, Lyckan 10

Åkerbohemmet, Hagen 8

Åkerbohemmet, Ängen 10

Hemtjänst
Centrum X

Långlöt/Rälla 18

Källa/Persnäs 5

Föra/Köpingsvik 10

Löttorp 5

Böda 10

LSS boende 
Guntorp 14

Johan Söderström 7

Sandgatan 20

Västra Järnvägsgatan 10

Åkerhagsvägen 6
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2020/46 700 SN

Information om tillsyn med anledning av Covid-19.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför med anledning av den pågående 
smittspridningen av Covid-19 i Sverige en riktad tillsynsinsats avseende säbo för 
äldre, hemtjänst och bostad enligt LSS. 

Tillsynen har genomförts genom telefonintervju med berörda enhetschefer. De upp-
gifter som framkommit föranleder inte IVO att vidta någon ytterligare granskning av 
verksamheterna.

Beslutsunderlag
Underrättelser från IVO.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2020/48 730 SN

Riktlinje personlig ass

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden
att fastställa den reviderade riktlinjen för personlig assistans.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna för personlig assistans revideras med regelbunden frekvens för att sä-
kerställa dess aktualitet mot lagar och föreskrifter samt lokala rutiner. Förslag till 
förändringar i riktlinjen är skrivna med rödfärg.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för personlig assistans inom Borgholms kommun, version 4

Skickas till
Verksamhetschef
Socialnämnd

______________
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Lagrum LSS/SFB Version 3 Riktlinjer för personlig assistans
Ansvarig för dokumentet Verksamhetschef OFN Fastställd av Socialnämnd Datum 171030
Senast reviderad
190130

Nästa revidering 
senast 210130

Diarienr 2017/98-730, 2018/121

Plats i Q:et Dokumentation och ärendehantering

Q-nr: 5.3 1 (23)

Riktlinjer för personlig assistans inom 
Borgholms kommun

Antagen av socialnämnden 2017-10-30
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Målgrupp 
Riktlinjerna vänder sig till: 

- LSS-handläggare som utreder ansökningar om personlig assistans
- Enhetschefer som verkställer beslut om personlig assistans 
- Personliga assistenter anställda av Borgholms kommun

Mål 
Personlig assistans ska utredas, verkställas och följas upp på ett likvärdigt sätt enligt dessa 
riktlinjer. 

Syfte 
Riktlinjerna syftar i första hand till att: 

- ge kunskap och kännedom om personlig assistans 
- ge stöd i utförande, såväl i kontakter med den enskilde som i arbetsledningen av de 

personliga assistenterna 

Grundläggande om LSS 
Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till vissa angivna insatser om de behöver 
sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Insatserna 
regleras i 9 § LSS och omfattar tio olika insatser. En av insatserna enligt LSS är biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans, till den del 
behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt bestämmelserna i socialförsäkrings-
balken (9 § 2 LSS). 

Grundläggande principer för LSS är att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen.
Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 § LSS). 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1 
januari 1994. LSS är en rättighetslag. Med rättighetslag menas bl.a. att rättigheten ska 
preciseras i lag och att det finns en möjlighet att överklaga ett beslut, samt att det kan 
förekomma sanktioner om ett beslut inte kan verkställas. 

Personlig assistans 
Begreppet personlig assistans har samma betydelse i LSS som i socialförsäkringsbalken 
(51 kap. 2 och 3 §§ SFB). Det innebär att behovet av personlig assistans ska utredas och 
bedömas enligt samma principer. 

Personlig assistans ska vara ett individuellt utformat stöd som ger den enskilde ökade 
möjligheter till ett självständigt liv. Hjälpen och stödet ska vara knutet till den enskilde och 
ges av ett begränsat antal personer – personliga assistenter 
(Prop. 1992/93:159 avsnitt 14.1, s. 174).

I förarbeten och i rättsfall RÅ 2004 ref 31 förtydligas vikten av att utförandet av assistans ska 
ske av ett begränsat antal personer som i första hand är knutna till den enskilde och inte till 
en arbetsplats. 
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Det är en grundläggande princip för insatsen personlig assistans, att den enskilde ska ha 
inflytande och självbestämmande över sin egen livssituation. Den enskildes delaktighet vid 
valet av personliga assistenter förutsätts. Den enskilde bör därför ha ett avgörande eller 
mycket stort inflytande över vem som anställs som personlig assistent samt över när och hur 
hjälpen ska ges (Prop. 1992/93:159 avsnitt 14.1, s. 174). 

En kommun är enligt 9 § 2 LSS skyldig att svara för att en enskild som har behov av 
personlig assistans får biträde av en personlig assistent, om inte behovet tillgodoses på 
annat sätt. Det innebär bl.a. att en kommun aldrig kan vägra att ge stöd till de mest krävande 
assistansbehoven eller vägra assistans på obekväma arbetstider. 

En extern assistansordnare som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild är 
dock skyldig att tillhandahålla all den assistans som den enskilde har beviljats, såvida inte 
den enskilde själv önskar att få viss del av assistansen utförd av kommunen och viss del av 
en annan anordnare. Detta ska medföra en stärkt ställning för den enskilde så att denne 
aldrig kan tvingas att mot sin vilja, anlita flera anordnare för olika tider på dygnet.
Externa utförare (privat assistans) har möjlighet att ansöka om ersättning för merkostnader 
vid ordinarie assistents sjukdom enligt Borgholms kommuns separata rutin för detta.
 
Om en assistansanordnare framställer en önskan om att kommunen ska utföra del av 
assistans samråder enhetschef med verksamhetschef. Det finns ingenting som hindrar 
kommunen från att avtala om att utföra del av insats om det är önskvärt från alla inblandade. 

Vad är inte personlig assistans?
Enligt 106 kap. 24 § och 51 kap. 5 § SFB kan en person inte få assistansersättning för tid då 
han eller hon:

- vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller ett landsting
- vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en kommun eller ett 

landsting 
- bor i en gruppbostad 
- vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

Om det finns särskilda skäl, kan den enskilde få assistansersättning även vid kortare tids 
vård på sjukhus, vistelse i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. 
Detta ska då framgå av beslut enligt SFB (Försäkringskassan) eller LSS (Kommunen). 

Det är heller inte tillåtet att assistans (SFB eller LSS) utförs:
- av någon som är under 18 år 
- på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2–4 §§ lagen (1970:943) om 

arbetstid m.m. i husligt arbete, 5–10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller 
kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen

- av någon som är bosatt utanför EES-området (EU:s medlemsländer, Norge och 
Liechtenstein) om det inte finns särskilda skäl

- av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller annan orsak saknar förmåga att 
arbeta som personlig assistent
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- Socialförvaltningen har som andra assistansanordnare skyldighet att betala tillbaka, 
alternativt kan krävas på återbetalning, för assistansersättning som inte nyttjats till 
assistans

Behovsbedömning och beslut 
Utredning om personlig assistans med tillhörande behovsbedömning görs av handläggare 
inom kommunen (personlig assistans enligt LSS) eller av Försäkringskassan (personlig 
assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalken). Beslut om personlig assistans enligt LSS 
fattas i Borgholms kommun av socialnämndens individutskott. 

Den enskilde som beviljas personlig assistans har behov av hjälp med personlig hygien, 
måltider, att klä av och på sig och/eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 
den funktionshindrade (de s.k. grundläggande behoven). 
Den som har rätt till insatsen för sina grundläggande behov har också rätt till personlig 
assistans för andra personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt. De 
grundläggande behoven behöver vara av en viss omfattning för att rätten till personlig 
assistans ska föreligga. 

Av utredning och beslut om personlig assistans ska det framgå vilka behov den enskilde 
beviljas assistans för, såväl vad gäller de grundläggande behoven som övriga behov samt 
hur assistanstiden är beräknad för att tillgodose de olika hjälpbehoven. Beslutet om 
assistans innehåller antal beviljade timmar och minuter.

Utredningen ska också innehålla eventuella avgränsningar i förhållande till normalt 
föräldraansvar samt till gemensamt ansvar för hem och hushåll som finns makar/sambor 
emellan. 

Företrädare 
Det är alltid den enskilde som begär insatser enligt LSS. För vuxna, ungdomar över 15 år 
och barn som uppenbart saknar förmåga att ta ställning till behovet av en LSS-insats kan 
dock en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser istället för 
den enskilde (8 § LSS). 

Enhetschefen ansvarar för att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan den enskilde, 
personliga assistenter och eventuell företrädare. Det kan vara angeläget att tydliggöra de 
olika parternas roller i förhållande till varandra.

Innehållet i personlig assistans 

Insatser som rör barn 
När insatser enligt LSS rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas vid planering och 
utförande av insats (6a § LSS). När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information 
och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad (8 § LSS). 
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Vid anställning av personlig assistent som ska arbeta med barn eller ungdom ska chef, innan 
anställningsavtal skrivs, begära utdrag ur belastningsregistret enligt lag. I Borgholms 
kommun finns gäller detta även för all personlig assistanspersonal som arbetar mot vuxna, 
dock inte anhörigvårdare.

Kostnader 
Med kostnader för personliga assistenter avses:

- löner och lönebikostnader för personliga assistenter, 
- assistans- och utbildningsomkostnader, 
- arbetsmiljöinsatser, 
- personalomkostnader 
- administrationskostnader 

Insatser – planering av tid 
Den första kontakten mellan enhetschef, den enskilde och blivande assistenter är viktig. Det 
är viktigt att snarast möjligt gå igenom vilka behov och vilka förväntningar och önskemål den 
enskilde beviljats assistans för. 

Kommunen utför personlig assistans enligt det antal timmar som är beslutade enligt LSS 
eller SFB. (Med undantag av väntetid som verkställs enligt separat avtal. Se nedan och 
under rubriken Bemanning). 

Struktur och tidsfördelning av beslutade timmar planeras av enhetschef tillsammans med 
den enskilde med utgångspunkt i den enskildes beslut och övriga önskemål. 

När insatsen ska planeras är det viktigt att se över om timmar kan sparas till sådant som den 
enskilde vill ha tillfällig hjälp med vid senare tillfällen under avräkningsperioden, t ex kortare 
semester/resa eller annat. 

Om den enskildes avräkningsperioder inte stämmer överens med förutbestämda 
förändringar i assistansbehov, som t.ex. semester eller stängning av daglig verksamhet, kan 
det vara ändamålsenligt att, om det gäller SFB-beslut, tillsammans med den 
enskilde/företrädare kontakta Försäkringskassan och i förekommande fall ansöka om nya 
avräkningsperioder. Alternativet är att aktivt medverka till att Försäkringskassan tar hänsyn 
till sådana omständigheter vid omprövning av beslut. 

Insatser – planering av innehåll 
Genom insatsen ska den enskilde få personligt och individuellt utformade hjälp- och 
stödinsatser. Personlig assistans handlar om att bistå och biträda den enskilde med det som 
funktionsnedsättningen kräver enligt utredning och beslut. 

Förutsättningarna och möjligheten för den enskilde att delta i olika göromål i den dagliga 
livsföringen varierar utifrån funktionshinder och individuell situation. Med daglig livsföring 
menas förutsebara, kontinuerliga, dagliga eller ofta återkommande aktiviteter eller situationer 
av vardagligt slag (Prop.1992/93:159, avsnitt 14.3, s. 195).
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Att ha betydande svårigheter och behov av stöd och service i den dagliga livsföringen 
innebär bland annat att den enskilde behöver ha hjälp för att klara vardagsrutiner som 
toalettbestyr och hygien, påklädning, mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus eller 
utomhus, sysselsättning och nödvändig träning eller behandling. Det kan också handla om 
att kunna göra sig förstådd eller sköta sin ekonomi. (Prop. 1992/93:159, avsnitt 14.1, s. 169). 

Serviceinsatser som ingår i assistansbeslutet såsom t ex städ, tvätt, klädvård eller liknande 
utförs inte när den enskilde deltar i annan verksamhet eller inte befinner sig i sitt hem. 
Assistansen ska således utföras där den enskilde befinner sig. Den enskilde måste vara 
delaktig utifrån sina individuella förutsättningar för att assistans ska beviljas för hushålls-
sysslor. 

Vid aktiviteter utanför hemmet som ingår i assistansen, förutsätts den personliga assistenten 
närvara eller befinna sig i den enskildes omedelbara närhet. Inom en rimlighetsnivå betyder 
det att den personliga assistansen är så flexibelt utformad att den utförs utifrån den enskildes 
behov och inte den personliga assistentens. 

Beslutet om personlig assistans innehåller avgränsningar i förhållande till gemensamt ansvar 
för hem och hushåll som finns makar emellan. Av äktenskapsbalken framgår att makar ska 
bidra till det gemensamma hushållet och till att personliga behov tillgodoses. Det innebär att 
när en funktionshindrad person har rätt till personlig assistans, ska inte den personlige 
assistenten ta över den del som den enskildes make/maka ansvarar för när det gäller det 
gemensamma hushållet. 

Samma principer tillämpas för par som sammanbor, par som ingått partnerskap, person med 
funktionshinder med delat hushåll, person med funktionshinder med hemmavarande barn 
över 18 år. Detta förutsätter att maken/makan/partnern/sambon/barnet är hemmavarande 
och inte huvudsakligen befinner sig på annan plats. 

För den part som har gemensamt hushåll med den assistansberättigade, inbegriper inte 
ansvaret de delar som gäller de grundläggande behoven. 

Assistentens uppdrag 
Borgholms kommun strävar efter att rekrytera personer som har kompetens för uppdraget. I 
den personliga assistentens uppdrag ligger att: 

- underlätta den enskildes möjligheter att leva som andra utifrån den enskildes 
önskemål 

- bidra till goda levnadsvillkor utifrån den enskildes värderingar 
- skapa gynnsamma förutsättningar för ett så begränsat beroende av assistenten som 

möjligt
- respektera den enskildes integritet inom olika livsområden 
- möjliggöra delaktighet (assistans tillsammans med brukaren) 

Drivkraften för en personlig assistent bör vara att utföra en betydelsefull insats och inte 
behovet av att känna sig bekräftad genom brukarens beroende av assistenten. 
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Transport av brukare i brukarens egen bil
När du som är assistansberättigad tillhandhåller fordon som assistenten ska köra åt Dig eller 
Du ska köra och assistenten åker med, då gäller följande:

 Bilen ska vara helförsäkrad med lagstadgad trafikförsäkring.

 Du som är assistansberättigad ansvarar för eventuella uppkomna kostnader 
vid skador på bilen inklusive självrisken.

 Eventuella personskador som drabbar förare eller passagerare regleras alltid 
av trafikförsäkringen oavsett vem som kör bilen eller vem som är vållande till 
skadan.

 Avtal mellan brukare och personlig assistent ska alltid fyllas i innan bilfärd. 
Blankett ”Avtal om körning av brukares bil” finns i Q:et under interna 
blanketter.

Professionellt förhållningssätt
En personlig assistent måste hantera skilda privata situationer; allt i från intima situationer vid 
assistans med hygien, insyn i familjeliv, känslosamma händelser till praktiska göromål bland 
personliga ting, telefonsamtal och privatekonomi. 

Professionellt förhållningssätt är en ständig strävan att i yrkeutövandet styras av det som 
gagnar patientens/klientens legitima behov – inte de egna behoven, känslorna och 
impulserna. 
Ulla Holm, ”Det räcker inte att vara snäll”, 2009. 

Ett professionellt förhållningssätt innebär en intresserad och uppmärksam hållning gentemot 
den enskildes behov, rätt och önskemål. Assistenten ska styras av vad som är 
ändamålsenligt för brukaren. Referenserna och kopplingarna till assistentens eget personliga 
liv bör vara korta och från upplevelser som är bearbetade. 

Motsatsen är ett bemötande och förhållningssätt där assistenten utgår från sin privata 
situation, egna åsikter eller personliga värderingar. Ett sådant förhållningssätt strider mot 
lagens intentioner att värna den enskildes självständighet. 

När rollerna blir oklara och relationen otydlig, blir det en påfrestning som medför negativa 
konsekvenser såväl för den enskilde som för den personliga assistenten och riskerar 
möjligheten till att få kontinuitet i uppdraget. 

Ett professionellt förhållningssätt förutsätter kunskap, självkännedom och empati. Det har 
konstaterats i forskningsrapporter att personliga assistenter är en yrkeskategori som behöver 
stöd i att upprätthålla en professionell yrkesroll. (Socialstyrelsen, 2007-123-24). 
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Tystnadsplikt 
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) har kommunens personal 
tystnadsplikt om den enskildes personliga förhållanden (om det inte står klart att uppgiften 
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men). Sekretesslagen 
omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. 

Tystnadsplikten gäller även efter avslutad anställning. Brott mot tystnadsplikten kan leda till 
böter eller fängelse. 

En personlig assistent träder in i den enskildes privata liv och intima sfär. En förutsättning för 
att detta ska kunna fungera med respekt för den enskildes integritet är att assistenterna 
respekterar reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Sekretessen kan efterges av den som 
den gäller, dvs. den enskilde själv. 

Med anledning av vad som sagts ovan om professionell hållning är det viktigt för den 
personliga assistenten att vara medveten om att den enskilde inte har sekretess gentemot 
assistenten. 

Enhetschef ansvarar för att de personliga assistenterna informeras om bestämmelsernas 
innebörd samt ser till att förbindelse om tystnadsplikt undertecknas. 

Undantag från sekretess gäller misstanke om att ett barn riskerar att fara illa eller far illa. 
Personliga assistenter har skyldighet att vidarebefordra information om de i sin verksamhet 
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd.

Gåvor 
Personlig assistent ska inte ta emot gåvor eller pengar från den enskilde. Detta regleras i 
sekretessförbindelse som arbetstagaren skrivit under. 

Husdjur 
Ansvar för skötsel av husdjur ingår inte i personlig assistans, såvida den enskildes beslut om 
assistans inte föreskriver det. 
Om den enskilde inte kan ansvara för/medverka i skötseln av husdjur hänvisas den enskilde 
till att anlita någon annan än kommunens personliga assistenter, t.ex. närstående, djurdagis 
eller någon frivillig organisation. 

Assistentens arbetsmiljö

 – den enskildes hem 
Enhetschefen ansvarar för de personliga assistenternas arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen. 
Den enskilde har ett ansvar att medverka till god arbetsmiljö. 
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Enhetschef ska vid arbetets planering beakta och riskbedöma arbetsmiljöaspekter 1) 
ergonomiska förhållanden 2) hygieniska förhållanden 3) psykiska och sociala förhållanden. 

Enhetschefen gör vid behov en överenskommelse med den enskilde om vad den personliga 
assistenten behöver ha tillgång till för att utföra assistansen. Det handlar om hjälpmedel, 
tillgång till toalett, möjlighet att värma/tillaga/förvara mat och i förekommande fall viloplats 
mm. 

Föreskrifter kring arbetsmiljö beskriver vikten av att arbetstagarna har kunskap om de lagar 
som reglerar verksamheten.
Lika väsentligt är att arbetstagarna känner till den enskildes hjälp- och vårdbehov, vad den 
enskilde själv vill och kan göra samt de ergonomiska, hygieniska, psykiska och sociala 
förhållandena i hemmet. 
För att undvika missförstånd är det önskvärt att den enskilde och arbetstagarna ges 
information om arbetsuppgifterna samtidigt. Det är också viktigt att familjemedlemmar som 
kommer att beröras får tillräcklig information om vari arbetsinsatserna kommer att bestå. 

Det kan uppstå konflikter när arbetsmiljö ställs mot den enskildes livsstil och vanor. Om 
assistentens arbetsmiljö ska förbättras måste problemen påtalas och åtgärdas. I den nära 
relation till den enskilde som assistenten befinner sig, kan detta vara en svår uppgift, vilket 
tydliggör enhetschefens viktiga roll i dessa frågor.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i arbetet. Den personlige assistenten har ansvar 
för att påtala brister i arbetsmiljön för enhetschef, samt delta i arbetsmiljöåtgärder för att 
avhjälpa eventuella brister. Enhetschef ska säkerställa att regelbundet återkommande 
arbetsplatsträffar enligt samverkansavtal, andra personalmöten, utbildningsinsatser och 
medarbetarsamtal genomförs. Skyddsrond på arbetsplatsen görs en gång per år.

De personliga assistenterna ska respektera och handskas ansvarsfullt med den enskildes 
ägodelar och boendemiljö. 

Den enskilde ansvarar för kostnader för slitage och liknande merkostnader med anledning av 
att assistenterna arbetar i den enskildes hem, då assistansersättningen inte avser täcka 
sådana kostnader.

Arbetsgivaren behöver vid behov sörja för att arbetstagaren har särskilda kunskaper för att 
kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Det kan handla om:

- tunga manuella lyft eller andra fysiskt påfrestande arbetsmoment 
- hantering av allergiframkallande eller på annat sätt skadliga ämnen 
- riskavfallshantering 
- arbete nära smittkälla 
- medicinsk behandling 
- hjälp till personer i kris/psykiska problem/missbruksproblem 
- hjälp till personer från en annan kultur eller med ett annat språk 
- arbete i ett hem där andra personer har psykiska problem eller har missbruksproblem 
- vård i livets slutskede 
- konflikthantering 
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För assistans utförd av Borgholms kommun gäller att assistansen ska ges under sådana 
former och lokalerna vara så anpassade, att den anställde inte drabbas av ohälsa. 

För mer information se AMV:s hemsida och AFS 1990:18 och ADI 589. 

Basala hygienrutiner
Socialstyrelsens föreskrifter ställer krav på god kvalitet, inklusive förebyggande av 
smittspridning inom personlig assistans. Personliga assistenter som arbetar i den enskildes 
hem omfattas dock inte av inte av basala hygienrutiner enligt Socialstyrelsen föreskrifter. 

Skador 
Assistansanordnaren har ett skadeståndsansvar för eventuella skador som orsakas inom 
ramen för assistenternas arbetsuppgifter. Då ersätts den enskilde enligt vad som följer av 
gällande skadeståndsrättsliga regler – ersättning för sakens värde eller reparationskostnad 
och värdeminskning. Den enskilde ska göra en skadeanmälan till ansvarig enhetschef. 

Väntetid 
Den enskilde kan i sitt beslut från Försäkringskassan eller kommunen vara beviljad s.k. 
väntetid (tidigare jour). Den enskilde har då ett behov av en personlig assistent som finns 
tillgänglig på samma plats som den enskilde befinner sig. Tillgängligheten innebär att 
assistenten ska finnas i den enskildes hem eller där den enskilde vistas under sin dygnsvila. 
Väntetid utförs under dygnsvilan i väntan på att ett hjälpbehov ska uppstå. 

En timmes väntetid motsvarar en fjärdedels assistanstimme (6 § RFV:s föreskrifter 
RFFS 1993:24). 

Tillsyn 
I vissa fall kan det istället för väntetid vara fråga om tillsyn. Försäkringskassan eller 
kommunen kan bevilja den enskilde tillsyn som ett grundläggande behov eller som ett övrigt 
behov. Som ett grundläggande behov kan aktiv tillsyn (av övervakande karaktär) beviljas. 
För att tillsynen ska vara grundläggande krävs att behovet beror på ett psykiskt 
funktionshinder. Se rättsfall: HFD 2015 ref. 46.

Har den enskilde ett tillsynsbehov som inte kräver lika stor kunskap om den enskilde eller 
lika stor intensitet, men som innebär att den personliga assistenten bör kunna se och/eller 
höra den enskilde, kan beslutet bli tillsyn som andra personliga behov. 

Tillsyn kan beviljas oavsett om det är dag eller natt eller om den enskilde sover eller är 
vaken. Tiden ska då inte beviljas med en fjärdedel utan beräknas på vanligt sätt. 

Beredskap 
Om den enskilde under sin dygnsvila har behov av en personlig assistent som finns till 
förfogande på annan plats, i väntan på att ett hjälpbehov uppstår, har denne beslut om 
beredskap. Det handlar om fall där det räcker att den personliga assistenten befinner sig på 
annan plats än där den enskilde är. Det kan till exempel vara när behovet av hjälp 
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förekommer sällan samt i de fall den enskilde kan larma själv och kan vänta en stund på att 
få hjälpen. 

En timmes beredskap motsvarar en sjundedels assistanstimme (6 § RFV:s föreskrifter 
RFFS 1993:24). 

Tid utöver schemalagd tid 
Det är av största vikt att utförd tid motsvarar beslutad tid så långt det är möjligt. Det 
förutsätter kontroller och ett aktivt arbete från enhetschefen. 

Ett beslut med väntetid innebär en avvikelse från det beslut som den enskilde har om tid för 
assistans i och med vad som sagts nedan under rubriken ”Särskilda bestämmelser för viss 
jourtjänstgörande personal” (Bilaga J till AB eller jour enligt PAN). 

Ytterligare ett skäl till undantag från beslut kan bero på arbetsmiljö. 

Alla beslut om undantag från den enskildes beslut ska enhetschef principdiskutera med 
verksamhetschef.

Omkostnader 
Assistansersättningen ska omfatta omkostnader för assistenten vid gemensamma aktiviteter 
med den enskilde. Med omkostnader avses bl.a. resor, inträdesavgifter och liknande 
kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den enskilde. Till resekostnader 
räknar Borgholms kommun även eventuellt traktamente. 

Borgholms kommun ersätter omkostnader för personliga assistenter, med av enhetschef 
budgeterad procentsats, utifrån den enskildes behov. Ett tak för omkostnadsersättning är 
25 000 kr/år. 

Om den enskilde vill utföra aktiviteter som överstiger omkostnadsersättning finns möjlighet 
för den enskilde att själv ersätta assistenternas omkostnader såvida det finns 
assistanstimmar för aktiviteten. 

Vid byte av assistansanordnare kan den enskilde inte flytta med sig sparat eller oanvänt 
belopp för omkostnader. 

Den enskilde står själv för kostnad för eget förbrukningsmaterial så som hygienartiklar (ex. 
tvättlappar och tvättkräm), rengöringsmedel, telefon och trygghetslarm. Den enskildes telefon 
används av assistenterna endast till det som rör den enskilde personligen för kontakt med 
t.ex. hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken. 

Högre timbelopp 
Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan betala ut ett högre timbelopp än 
schablonbeloppet. Försäkringskassan gör en bedömning om det finns särskilda skäl för 
högre timbelopp samt om det faktiskt medför högre timkostnader. 
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De särskilda skälen kan t ex vara behov av: en assistent med speciell kompetens, en 
assistent som fungerar som arbetsledare för att samordna assistansen, assistans som till 
mer än hälften är förlagd på obekväm arbetstid eller omfattande dubbelassistans vid 
introduktion p.g.a. den enskildes funktionsnedsättning. 

Vid uppmärksammat eventuellt behov av högre timbelopp kontaktas stödfunktion Ekonomi. 
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Bemanning 
När Borgholms kommun utför personlig assistans ansvarar kommunen för: 

- rekrytering av assistenter 
- anställning av assistenter 
- arbetsledning 
- schemaläggning 
- lönesättning 
- arbetsmiljö 
- semester 
- arbetsplatsmöten 
- ledigheter 
- fortbildning 
- uppsägning 

Vid anställning i Borgholms kommun gäller lagar för offentligt anställda såsom 
arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, semesterlagen, sekretesslagen och 
diskrimineringslagarna. 

Registerutdrag ur belastningsregistret begärs av enhetschef vid tjänstgöring i barnärenden. 

Kommunen rekryterar personal utifrån det behov och beslut som den enskilde har. I första 
hand ser enhetschef om det finns möjlighet till intern rekrytering. Eftersom LSS föreskriver att 
den enskilde ska ha ett avgörande eller mycket stort inflytande över vem som anställs som 
personlig assistent, är det viktigt att den enskilde ges förutsättning och möjlighet till att vara 
delaktig i de val av personlig assistent som är möjliga inom ramen för vad som sägs ovan. 

När kommunen rekryterar personlig assistent anställs medarbetaren enligt Allmänna 
bestämmelser, HÖK. I de fall en personlig assistent eller anhörigvårdare anställs på 
anmodan av brukaren anställs denne enligt PAN-avtalet. Som anhörigvårdare avses 
närstående såsom make, maka, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, 
sambor och barn. 

Anställning

Introduktion 
Introduktion sker enligt kommunens rutiner. Enhetschef avgör behov och tillvägagångssätt av 
brukarspecifik introduktion för varje nyanställd. 

Personliga assistenter enligt Allmänna bestämmelser (AB)
För personliga assisteneter anställda enligt AB i Borgholms kommun, gäller följande 
heltidsmått.
Arbetstiden är 37 timmar/vecka om den ordinarie arbetstiden är förlagd till vardag såväl som 
sön- och helgdag eller till vardag och helgdag, 40 timmar/vecka om man arbetar måndag-
fredag samt 36,33 timmar/vecka om man arbetar natt mer än 20 % av sin tjänstgöring under 
en beräkningsperiod om högst (16) veckor. Övertid enligt AB.
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För personliga assistenter som verkställer beslut innehållande väntetid gäller 
”Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal” (Bilaga J till AB). 

Personliga assistenter enligt PAN-avtalet
För personliga assistenter anställda enligt PAN-avtalet i Borgholms Kommun, är 
heltidsmåttet 37 timmar/vecka.  
För av arbetsgivaren beordrat arbete utöver heltidsmåttet per vecka i genomsnitt inom 
beräkningsperioden utges ersättning med 200 procent av överenskommen lön per arbetad 
timme.
För personliga assistenter som verkställer beslut innehållande väntetid gäller jour enligt PAN-
avtalet. 

Anhörigvårdare enligt PAN-avtalet
För anhörigvårdare anställda enligt PAN-avtalet, får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 
48 timmar/vecka. Om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl är arbetstagaren 
skyldig att arbeta utöver fastställd arbetstid. För detta arbete samt jour enligt PAN-avtalet, 
utges ersättning med redan överenskommen timlön.

Jour (Väntetid) enligt PAN-avtalet
Under tjänstgöring av väntetid är den anställde skyldig, enligt avtal, att utföra alla 
förekommande arbetsuppgifter med hänsyn till den enskildes hjälpbehov. 
Det innebär att den anställde, vissa nätter, kan behöva vara vaken mer än fyra timmar 
eftersom det är den enskildes behov som styr. 

Arbetsgivaren kan inte schemalägga extra aktiviteter eller arbetsuppgifter (t.ex. rengöring av 
medicinska hjälpmedel, tvätt, strykning m.m.) under väntetiden. 
Se också vad som står under rubriken ”Väntetid” (s. 13) för information om vad beslutet 
väntetid innehåller samt vad som skiljer insatsen från tillsyn. 

Ingen övertidsersättning ska betalas ut för aktiv tid under väntetiden. Det är kvittat enligt 
förhandlingsöverenskommelsen mot att sysselsättningsgraden höjdes enligt särskild 
beräkningsmodell. 

Sjukdom eller annan frånvaro 
Planerad frånvaro löses i första hand i schemaläggningen. Vid akut frånvaro (sjukdom eller 
vård av barn) kontaktas bemanningsenheten för tillsättning av vikarie. Om den enskilde 
tackar nej till att ta emot assistans av kommunen utsedd lämplig personal vid dessa tillfällen, 
tackar den enskilde nej till assistans. Assistanstimmarna anses då förbrukade. 

När den enskilde inte har behov av personlig assistans 
När den enskilde anmäler ett planerat avbrott i assistansen eller en tillfällig schemaförändring 
för assistenterna, undersöker enhetschef behov i andra verksamheter. Om behov finns ska 
assistenten tjänstgöra enligt behov (gäller endast anställd enligt AB).

Om avbrottet planeras bli fyra veckor eller längre kan anställningen avslutas genom 
uppsägning av arbetsgivaren (anställd enligt PAN-avtalet).
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Om den enskilde inte har behov av assistans under semesterperioden juni till augusti bör 
personalens semester läggas ut under denna tid. 

Vid vård på sjukhus avgör försäkringskassan om assistans enligt SFB ska utföras. Är den 
enskilde inte berättigad till assistans under sjukhusvistelse återrapporteras tiden till 
försäkringskassan. Tiden anses förbrukad även vid LSS beslut. 

Om den enskilde inte anmäler bortavaro eller vägrar ta emot assistans till exempel vid 
vikarietillsättning anses den enskildes assistanstimmar förbrukade och ska inte användas vid 
ett senare tillfälle. 

Arbetsplatsträff 
Enhetschef kallar till och håller i Arbetsplatsträff (APT) enligt kommunens rutiner.
Arbetsplatsträffen är ett forum där medarbetare och chef gemensamt planerar, utvecklar och 
följer upp arbetet inom det egna området. 

Dokumentation 
Enligt 21 a § LSS ska all handläggning som rör enskild samt genomförande av beslut om 
insatser dokumenteras. 

Den sociala dokumentationen innehåller dels social journal och dels genomförandeplan. 

Enhetschefen är ytterst ansvarig för att det finns rutiner för dokumentation, för uppföljning 
samt att dokumentationen görs på ett korrekt sätt i varje enskilt ärende. 

Enhetschef har också ansvar att själv dokumentera viktiga händelser i den enskildes sociala 
journal.

Kontaktmannen ansvarar för att social dokumentation förs och hålls aktuell för den enskilde. 

Kontaktmannen har också ett sammanhållet ansvar för att uppföljningar görs. I övrigt har all 
personal som arbetar i verksamheten en skyldighet att dokumentera när behov finns samt att 
medverka till en bra och säker dokumentation. 

Dokumentationen ska förvaras så att ingen obehörig kommer åt den. 

Genomförandeplan 
Innan assistansen påbörjas, ska enhetschef och eventuellt kontaktman tillsammans med den 
enskilde och/eller eventuell företrädare börja upprätta en genomförandeplan. Det är viktigt att 
enhetschef vid detta möte försöker ringa in vad som är viktigt för den enskilde i utförandet av 
assistansen. Mötet bör klargöra den enskildes förväntningar och önskemål kring assistansen 
och vilka möjligheter beslutet tillåter. 

Genomförandeplan ska vara påbörjad inom två veckor efter det att assistansen har 
påbörjats.
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Det är genomförandeplanen som beskriver hur respektive uppdrag ska utföras. 
Genomförandeplanen ska beskriva vad, när och hur den beslutade insatsen praktiskt ska 
genomföras och vem som ska ansvara för vad.

Den enskilde ska ha inflytande över sin insats. Genomförandeplanen är det verktyg där 
inflytande och medbestämmande för den enskilde säkras och dokumenteras. 
Genomförandeplanen ska hållas aktuell och levande. Den ska således revideras vid behov 
och följas upp minst två gånger per år. 

Syftet med genomförandeplanen är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet 
och för uppföljningen av en beslutad insats. En väl utarbetad genomförandeplan ger därför 
goda förutsättningar för att utvecklingen hos den enskilde individen ska kunna uppfattas, 
samtidigt som den ger bra förutsättningar för den personliga assistenten att utföra sitt arbete. 

Myndighetshandläggare LSS tar del av genomförandeplan i samband med uppföljning och 
omprövning. 

Egenvård och hälso- och sjukvårduppgifter 
Med egenvård menas (enligt SOSFS 2009:6) en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en 
legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra 
eller utför med hjälp av någon annan. Det som är bedömt som en egenvårdsinsats omfattas 
inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Däremot är själva bedömningen, planeringen och uppföljningen att betrakta som hälso- och 
sjukvård. Om den enskilde är i behov av aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik som 
avser egenvård kan Försäkringskassan bevilja det som ett grundläggande behov. 

Det ska alltid göras en egenvårdsbedömning. Det är hälso- och sjukvården som bestämmer 
vilken åtgärd som kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Planeringen av egenvården 
ska dokumenteras och den enskilde ska få en kopia av planeringen. 

Om en person behöver hjälp med egenvård av personal inom socialtjänsten är kommun och 
landsting skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) om den enskilde 
samtycker till det. 

Egenvården – vad, hur och av vem den ska genomföras dokumenteras i den enskildes 
genomförandeplan. 
Hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av HSL personal eller delegeras i förekommande fall till 
personlig assistent av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Dessa uppgifter är då att betrakta som hälso- och sjukvårdsåtgärder. 

80



                                                            Riktlinjer för personlig assistans
                                                                                                                 Process för personlig assistans
Nästa revidering senast 210130 Fastställd 171030

 
  Q-nr: 5.3  20 (23)

Anmälningsskyldigheter 
Förändringar av behov 
Den enskilde ska i förväg anmäla:

- Planerat avbrott i assistansen – till enhetschef, minst två veckor i förväg 
- Önskemål om tillfällig schemaförändring för assistenterna – till enhetschef, minst två 

veckor i förväg 
- Planerat tillfälligt behov av utökad assistans – till kommunens handläggare, minst två 

månader i förväg  
- Varaktigt behov av utökning av tid – till handläggare på Försäkringskassan eller 

kommun, snarast möjligt 
- Önskemål om permanent byte av assistent - till enhetschef, minst en månad i förväg 

Kommunen ska underrätta: 
- Försäkringskassan när någon som får assistansersättning beviljas boende med 

särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som 
påverkar behovet av personlig assistans. 

Kommunen ska anmäla: 
- till Försäkringskassan om man får vetskap om att en assistansberättigad klarar 

betydligt mer av sin dagliga livsföring än vad som borde vara fallet 
(Prop. 2012:13:1 avsnitt 7.16.3, s. 235). 

Lex Sarah 
Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser ska behandlas väl. Det åligger den 
som ansvarar för vården och omsorgen att se till att detta sker. Var och en som arbetar inom 
vård och omsorg ska, inom ramen för sitt yrkesansvar, anmäla misstänkta eller kända 
missförhållanden som drabbar den enskilde i vården och omsorgen.

Reglerna om Lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Alla som arbetar på socialförvaltningen är skyldiga att rapportera. 

Lex Sarah är i första hand till för att trygga en god kvalitet på de insatser som genomförs. 

Syftet med Lex Sarah är att:
- komma till rätta med brister i verksamheten 
- missförhållanden ska rättas till 
- förhindra att liknande missförhållanden händer igen 
- verksamheten ska utvecklas 

Med missförhållanden menas både utförda handlingar och handlingar som någon av 
försummelse eller av annat skäl låtit bli att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot 
mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska 
hälsa. 
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Med påtaglig risk för missförhållande menas tydlig och konkret risk för missförhållande. 

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande kan även vara något som 
händer mellan personer som får insatser i en verksamhet. 

Information om Lex Sarah och hur man rapporterar finns i socialförvaltningens 
verksamhetshandbok Q. 

Barn som far illa 
All personal inom Socialförvaltningens alla verksamheter är skyldiga att vidarebefordra 
uppgifter om barn som är i behov av stöd eller skydd. Uppgifterna lämnas till individ och 
familjeomsorgen.

Klagomål/synpunkter
Om den enskilde är missnöjd med assistansen ska den enskilde i första hand uppmanas att 
kontakta enhetschef. Om enhetschef anser det lämpligt kan den enskilde uppmuntras att 
själv försöka reda ut situationen med sin/sina assistenter. I andra fall är det lämpligare att 
enhetschef är behjälplig i att försöka lösa den problematiska situation som uppstått. 

Ansvarig enhetschef ska också ge den enskilde och personal information om de riktlinjer 
som Borgholm kommun har för synpunkts- och klagomålshantering och hur den enskilde ska 
gå tillväga om denne har synpunkter och klagomål som denne vill föra fram på detta sätt. 

Byte av assistent 
Om den enskilde anser att den personliga assistenten brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord 
genomförandeplan, ska den enskilde i första hand uppmanas att reda ut detta med berörd 
assistent. Om detta inte är möjligt eller önskvärt ska enhetschefen vara behjälplig i att reda ut 
problemen. 
Om den enskilde trots detta vill byta assistent kan den enskilde begära att få göra så genom 
att sakliga argument kring vilka brister i hur uppdraget utförs, lämnas till enhetschef. 

Borgholm kommuns hållning är att gränsen för personlig lämplighet överskrids när den 
personliga assistenten väsentligt brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord genomförandeplan och 
inte förbättrat sitt agerande trots påpekande, alternativt kränkt den enskilde, begått kriminell 
handling eller annan liknande händelse i sitt arbete. 

Om den enskilde vid upprepade tillfällen anser sig vara tvungen att begära nya assistenter, 
ska den enskilde informeras av enhetschef att Borgholm kommuns möjligheter att rekrytera 
lämpliga assistenter minskar. Med upprepade personalbyten avlägsnar den enskilde sig 
också från själva syftet med insatsen, att ge personlig praktisk hjälp via ett begränsat antal 
personer som ger kontinuitet och trygghet. 

Om den enskilde vid flera tillfällen, utan saklig anledning avfärdar de personliga 
assistenterna ska enhetschefen rekommendera en dialog mellan den enskilde, 
myndighetshandläggare och enhetschefen. Vid mötet stäms det av huruvida insatsen är 
anpassad efter behovet eller om den enskilde ska söka efter en annan utförare, alternativt 
välja att själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter. 
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Hävning/Uppsägning 
Vid missförhållanden förorsakade av endera parten kan avtal om att utföra assistans hävas 
om ingen annan lösning inom avtalet är möjlig. 
Hävning av avtal innebär att avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägningstid. 
Upphäver kommunen avtalet på grund av missförhållande, t ex gällande personliga 
assistenters arbetsmiljö ska den assistansberättigade erbjudas insatser för att tillgodose 
livsnödvändiga behov. 

Hävning av avtal ska ske endast i absoluta nödfall där alla andra lösningar är prövad och 
beslutas i sådana fall av verksamhetschef. 

Uppsägning av avtal ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader om inte 
överenskommelse träffas om annan tid. 

Restid och reseersättning till assistenter 
Det utgår normalt ingen ersättning till den personliga assistenten för resor till eller från 
arbetet. 

Brukares semesterresor och andra resor 
En personal som har en tillsvidareanställning eller en intermittent anställning 
förmånbeskattas aldrig för sina resor utan fyller i sitt traktamente i löne- och ekonomiportalen 
enligt rutin snarast efter att resan är genomförd. 

När medarbetare med PAN-anställning skall genomföra en resa med en 
assistansberättigande så skall medarbetaren tillsammans med enhetschef samt 
assistansberättigade ange syftet med resan och därifrån göra bedömning ihop med 
enhetschef om resan skall förmånsbeskattas eller ej, är det en semesterresa eller är det en 
tjänsteresa. När resan är utförd skall enhetschef meddela personalavdelningen för att 
förtydliga om resan är skattepliktig eller ej och för vilka medarbetare.

Skillnaden på en tjänsteresa och en semesterresa är att semesterresan skall 
förmånsbeskattas och det skall inte en tjänsteresa göra.

Tjänsteresa
En tjänsteresa, en resa anpassad för den assistansberättigade. Det måste då framgå klart 
och tydligt att den är för den assistansberättigades skull och inte har en karaktär av 
familjeresa. För att förtydliga detta är det önskvärt att det finns att läkarintyg som styrker 
detta. Hit räknas även vårdinrättningar.

Semesterresa
En resa där syftet är miljöombyte, rekreation och avkoppling.

Mer information om förmånsbeskattning finns att läsa på Skatteverkets hemsida

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338233.html?date=2015-03-26
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Personalkostnader i samband med brukares resor
För brukare med personlig assistans med SFB beslut eller LSS beslut gäller följande: 

Brukaren har möjlighet att, inom ramen för sitt biståndsbeslut, få assistans i samband med 
resa till resmål som brukaren själv väljer. Längd och frekvens på resan kan variera för varje 
individ. 

Brukaren/God man/förvaltare ska meddela önskemål om resa till enhetschef senast två 
månader före planerad resans start.

Enhetschef upprättar arbetsschema för medföljande personal.
 
Brukaren finansierar sina egna kostnader för resa, boende, måltider, aktiviteter, etc. 

Kostnader som uppstår för assistenten under resan i form av resekostnader, boende, 
inträdesbiljetter och traktamente bekostas av brukarens omkostnadsersättning. 

Om arbetstiden förändras under resan skall alltid enhetschef kontaktas för ett godkännande. 

Efter genomförd resa ska assistenten snarast rapportera eventuell avvikande tjänstgöring 
samt eventuellt ansöka om traktamente i löne- och ekonomiportalen i 
personalrapporteringssystemet enligt rutin.

För brukare med personlig assistans enligt LSS gäller förutom ovanstående text även att 
enhetschefen innan resans start ska ge sitt samtycke för kostnader som uppstår för 
assistenterna i samband med resan. 

Avvikelser från riktlinjer 
Avvikelse från denna riktlinje som t.ex. behov av att avtala bort någon del, utförande av mer 
tid än beslut m.m. ska alltid ske i samråd med verksamhetschef. 
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 69

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr Klicka här för att ange text. SN

Information från hjälpmedelsnämndens möte 2020-05-29

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Ärendebeskrivning
Lars Ljung, ordförande ger information från hjälpmedelsnämndens möte 
2020-05-29. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 70

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2020/49 704 SN

Motion; Per Lublin (ÖP), undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänst

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att uppdra till Socialförvaltningen att bereda motionen. 

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-05-18

att kommunfullmäktige beslutar låta undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun.

Beslutsunderlag
Motionen.

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

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-18 107

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2020/106 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) undersöka möjligheterna att införa något liknan-
de Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun.

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar motionen till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-05-18

att kommunfullmäktige beslutar låta undersöka möjligheterna att införa något lik-
nande Emmabodamodellen för hemtjänsten i hela vår kommun.

Beslutsunderlag
Motionen.

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

Skickas till
Socialnämnden

______________
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From:                                 Per Lublin
Sent:                                  Mon, 18 May 2020 16:24:29 +0200
To:                                      Borgholms Kommun;Jonatan Wassberg;Eva-Lena Israelsson

MOTION till kommunfullmäktige 

Har kunnat läsa i Barometern i 
fredags om Emmabodamodellen med 
begränsning av sociala kontakter inom 
hemtjänsten, något som fungerar bra 
sedan åttiotalet i en kommun som nu 
har landets lägsta sjukfrånvaro. 

Läs själva! Jämför också med system 
Centrum norr på norra Öland som 
vann pris härom året och ta vara på 
positiva erfarenheter.
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Föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar låta undersöka möjligheterna 
att införa något liknande 
Emmabodamodellen för hemtjänsten i 
hela vår kommun. 

Borgholm den 18 juni 2020 

Per Lublin
Per Lublin
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