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Budgetuppföljning juni och juli 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för juni och juli 2020.

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

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för juni och juli 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för juni och 
juli månad 2020.

______________
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Sommaren till och med juli har för samtliga verksamheter varit lugn och sommar 
bemanningen har fungerat väl. Påverkan av Corona/Covid 19 har varit betydligt mindre 
än förväntat. Arbetet med skyddsutrustning och hygienrutiner har fallit väl ut och 
avstämning sker löpande med regionens smittskydd. Tydliga rutiner och riktlinjer har 
tagits fram vid misstanke, bekräftad smitta samt för smittspårning. Revidering sker efter 
behov och nya rön.

Arbetet med att förbereda och rusta kommunens evakueringsboende på Ekbacka 
påbörjades under våren. Boendet är till för omsorgstagare med konstaterad smitta av 
covid-19.

Omsorgstagare som är aktuella för vård 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.

Evakueringsboendet öppnade i maj för att ta emot 5 omsorgstagare från kommunen. För 
närvarande finns inget behov men lokalerna är förberedda om behovet återuppstår.

Koladas uppföljning an nettokostnadsavvikelse har presenterats och visar förbättring för 
samtliga verksamhetsområden för Socialnämnden. Störst förbättring procentuellt sett 
uppvisar individ- och familjeomsorgen där nettokostnadsavvikelsen sjunkit från 85% 
2019 till 38% 2020.

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

Planering av nytt LSS-boende i Borgholm har påbörjats. Boendet kan tidigast stå färdigt 
under 2021.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om - 3,1 mkr för perioden (prognos - 1,4 
mkr).

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även 
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integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen från 
Migrationsverket minskar samtidigt som kostnaderna för SFI och SVA kvarstår.

Prognosen baseras 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 kostnaderna kopplade till covid-19 kan 
återsökas från staten.

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 310 881 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

Analys av verksamheten

Äldreomsorg

Pandemin påverkar fortfarande verksamheterna då mycket tid får läggas på information, 
diskussion och planering av verksamheten då det är en allmän smittspridning i 
kommunen.  Evakueringsboendet stängde 12 maj och de fem omsorgstagare som haft 
Covid-19 återgick hem. Verksamheten har inte haft några fall av Covid-19 efter det.

Fortsatt besöksförbud på enheterna råder men från och med den 26 juni erbjuds 
organiserade besök utomhus på boenden, när vädret tillåter. En besöksvärd är på plats för 
att servera fika och även se till att besöket sker i enlighet Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Antalet personer som kommer från andra kommuner och behöver hemtjänst har minskat 
jämfört med föregående år i samtliga områden. Det ställs ännu högre krav på 
kontinuiteten än normalt på grund av smittspridningsrisken. Detta har medfört att 
kostnaderna blivit högre än vad de normalt skulle blivit.

Dagverksamheterna är delvis pausade. Klockargården har besökare som vanligt men flera 
har valt att avstå på grund av rådande situation.
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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 dock skapat en ökad trygghet hos både sjuksköterskor och 
övrig personal.

Några omsorgstagare har själva valt att avsluta 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.

Den sammanhållna journalföringen med Region Kalmar avser fortsätta då det gett 
positiva effekter.

Den planerade förflyttningsutbildning till alla medarbetare,  som skulle utföras 
rehabenheten är senarelagd på grund av Covid-19

Ett nytt digitalt träningsprogram, Exorlive ska implementeras inom enheten. Syftet med 
programmet är att legitimerad personal skapar individuella träningsprogram till 
omsorgstagarna som de kan sköta själva i hemmet.

Omsorg om funktionsnedsatta

 Sommaren har varit lugn inom OFN, inga extraordinära händelser har skett.
 Daglig verksamhet har haft ett par veckors semesterstängt och nytt för i år är att 

även Runstens korttidsboende har varit stängt en kortare period. Träffpunkt OFN 
och träffpunkt Prio har fortsatt haft sin verksamhet stängd sedan april på grund av 
Covid-19.  

  Ett privat assistansbolag meddelade i början på sommaren att Borgholms 
kommun inte betalt två fakturor för år 2018. Kostnaden för detta uppgick till 
117tkr.

 Två enhetschefer har valt att sluta sina tjänster. Rekrytering har påbörjats.
 Verksamheten har två omsorgstagare med beslut om gruppbostad sedan 

våren/sommaren 2019 som ännu inte kunnat verkställas på grund av platsbrist i 
kommunens egna gruppbostäder. De erbjudits plats på externt boende men tackat 
nej vilket innebär att de kvarstår i kö till kommunens gruppbostäder.

Individ- och familjeomsorg

Vuxen, barn och familj

  Ökning i antalet orosanmälningar gällande barn och unga i början av juni, vilket 
är vanligt förekommande då skolorna brukar vara mer angelägna att anmäla oro 
inför sommarlovet. Under juli månad har antalet orosanmälningar minskat. Det 
gäller inte enbart barn och unga, utan det har varit ett litet inflöde av anmälningar 
gällande oro även för vuxna.

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

  Verksamheten har ännu inte sett några direkta konsekvenser som med säkerhet 
kan sägas är kopplade till Covid -19. 

Stöd och insatser

 Ny enhetschef tillträdde sin tjänst 1 juni.
 Efter januari månads ekonomiska underskott i verksamheten har ett omfattande 

arbete påbörjats för att bromsa fortsatt underskott samt att hitta besparingar på 
länge sikt.

 Stödboendets verksamhet minskar kontinuerligt. Antalet ungdomar inskrivna i 
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Stödboendets verksamhet var i januari 13 stycken till antalet och i juli är endast 8 
ungdomar inskrivna. Samtliga ungdomar bor i egna lägenheter med tillgång till 
personalstöd för exempelvis samtal, läxhjälp och annat praktiskt stöd.

 Ny beroendeterapeut anställdes den 1/4 om 75%. Behandling enligt 12-steg sker i 
lokaler på Muraregatan. Fyra lägenheter på samma adress kan hyras ut med 
sociala kontrakt som ett led i eftervårdsbehandling missbruk. Tre personer bor på 
adressen under juli månad.

 Öppenvårdsdelen håller på att ta fram ett gemensamt dokumentationssystem 
inom ProCapita för att kunna upprätta genomförandeplaner enligt mall, samt skall 
utveckla arbetet med att skriva avvikelserapporter vid behov vilket troligen 
kommer att generera ett större antal avvikelser på sikt.

Arbetsmarknadsenhet

 Beslut har tagits om att kostenheten övertar verksamheten på Café Ekbacka från 
och med årsskiftet. Redan under hösten kommer kostenheten att erbjuda stöd till 
de som arbetar på caféet. En vikarietjänst på Café Ekbacka har avslutats.

 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. 

 Renovering av Arbetscenters lokaler är planerad till slutet av året alternativt i 
början av 2021. Samtal med olika berörda samarbetspartners har tagits och 
arbetet kommer att intensifieras under hösten.

 Projektet "Nästa Steg" avslutades den sista juni. Utvärdering är påbörjad.
 Pontibus har inga gruppaktiviteter pga. risk för spridning av Coronavirus. Endast 

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

 Integration. Mottagande av nyanlända är uppskjutet till senare i höst pga. risk för 
Coronasmitta. Planering är att en familj på sex personer ska anlända under året.
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Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till 
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som 
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå 
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som 
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det 
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen avseende januari-juli 2020, baserat på 
inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 88 % (för hela 2019 var 89 
%). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 85 % under perioden.

Livsmedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av livsmedel. Inköpen är exklusive 
personalrepresentation. Avtalstroheten är för perioden jan-juli 83 %. (För perioden 
januari-februari 2020 var avtalstroheten 84 % och 2019 var den 90 %). Sett till hela 
kommunen så är avtalstroheten 88 % under perioden avseende livsmedel.
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Heltid som norm
Obokad resurstid

Diagrammet nedan visar obokad resurstid det vill säga tid som inte kunnat bokats ut på 
andra arbetspass eller andra enheter i timmar. Omsorgen om funktionsnedsattas timmar 
har minskat successivt sedan maj vilket beror på att Korttidsboendet i Runsten öppnat 
igen och att under semesterperioder minskar antalet bokningsbara resurstider. Särskilt 
boende har en ökning av obokad resurstid sedan i maj men ligger konstant över juni och 
juli. Hemtjänst har ökat markant under juli vilket beror på minskat omsorgsbehov inom 
vissa verksamheter samt att Bemanningsenheten anställde en person på resurstid under 
juli och aug för att kunna möta verksamheternas behov.

i

Kostna
d 
obokad 
resurst
id (tkr)

2019 2020

okt nov dec jan feb mars april maj juni juli

SÄBO 15 12 6 11 12 2 18 7 13 14

Hemtjä
nst 2 5 4 13 8 9 4 0 0 36

OFN 0 7 27 22 16 13 14 41 27 11

Orsaker till Obokad resurstid beror på:

 Det finns inget behov den dagen resurstiden finns.
 Resurstiden är obokningsbar då den är så kort att den inte är bokningsbar, t.ex. 

mellan klockan 14,00-16,00
 Resurspass är för långa och bara delar av tiden planerats in i schema för att täcka 

planerad frånvaro eller bokats ut. T.ex. Resurstid klockan 8,00–21,00. behov 
fanns bara t.ex. klockan 8,00–16,00 alt 16,00-21,00

 Medarbetaren har inte tillräckligt med arbetsplatser att arbeta mot.
 Resursturer tillkommer löpande då verksamheten förändras vilket kan innebära 

att behov redan bokats ut av annan resurs.

11



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

Uppföljning juli
Borgholms Kommun  9

 Avtal i Time Pool med resultat att bokningsassistenten inte bokat ut resursturer

Åtgärder:

 Avtal i Time Pool åtgärdat
 Introduktion för personer med Resurstid
 Schemaplanering så resurstiden blir bokningsbar.

Finns behov av utbildningsinsatser gällande schemaläggning, tänka annorlunda och att 
analysera sin verksamhet. Viktigt att man tittar på hela sitt behov av vikarieresurser. 
Finns mycket bra statistik att använda . Samplanering i schemat mellan verksamheter bör 
utvecklas.

Arbetade timmar

Målet med heltid som norm var att fler arbetade timmar skulle ske av medarbetare med en 
tillsvidareanställning och att otrygga timanställningar skulle minska. Statistiken visar 
dock på en ökning av antalet arbetade timmar av timanställda från januari till maj.

Diagrammet nedan visar antalet arbetade timmar per anställningsform inom ÄO och 
OFN.

Tillsvidare = tillsvidaretjänst i kommunen

Visstid = Vikarier anställda med månadslön

Timanställda = Vikarier med timlön både med schema och intermittent

Analys:

Då vi arbetar i en ständigt föränderlig verksamhet finns en osäkerhet i att rekrytera 
tillsvidare. Rimligtvis borde förklaringen till att antalet timanställda ökar och antalet 
tillsvidareanställda minskar under sommarmånaderna beror på semester för ordinarie 
medarbetare som ersätts av vikarier.
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Delade turer

En av målsättningarna i heltid som norm var att antalet delade turer skulle minska.

Man ser en tendens att antalet delade turer ligger kvar och till och med ökar i perioder.

Diagrammet nedan visar antalet delade turer inom äldreomsorgen.

Statistiken är inte tillförlitlig då verksamheterna inte rapporterat in antalet delade turer.

Analys:

Om man rekryterar medarbetare utifrån hela verksamhetens behov, dvs. även den 
planerade frånvaron och behov av personal vid sjukfrånvaro eller annan oplanerad 
frånvaro skulle cheferna se möjligheter att rekrytera och därmed minska antalet delade 
turer. För att det ska vara möjligt krävs ett tätt samarbete mellan enheter i 
schemaplanering.
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till juni år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år.

Antal årsarbetare är 19 fler 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

536 509 545 529 527 532

 Jämfört med år 2019 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar år 2020. Kostnaden för fyllnad- och övertid 2019 var 1,6 mkr och 2020 
uppgår den till 1,5 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 439 214 545 419 320 607

Fyllnadstid 
2020 316 379 759 636 471 568

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under juni 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 3,1 % jämfört med 2019. Ökningen härleds främst till covid-19.

Sjukfrånv
aro (%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No
v

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 11,3 10,0

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 4,9 3,8

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 perioden april till juli har förvaltningen haft kostnaden för 
sjuklön inklusive Po på 4,0 mkr. Utbetalningen från staten för perioden april till juni 
uppgår till 2,7 mkr. Utbetalningen som avser juli månad förväntas inkomma under mitten 
av augusti och finns inte med i periodens avvikelse.
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Ekonomisk analys
Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse om - 3,1 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. Kostnaden för 
samtliga placeringar för perioden 2020 uppgår till 5,5 mkr, för samma period 2019 var 
kostnaden 7,4 mkr.

Underskottet 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 finns på Ekbacka 2 vilket påverkar 
resultatet negativt. Fyllnad- och övertid påverkar negativt med -0,6 mkr. Sjukfrånvaron 
har ökat markant sedan mars vilket är en direkt följd av de restriktioner som införts till 
följd av coronapandemin. Sjuklönekostnaden för verksamheten under perioden uppgår till 
-1,8 mkr. För perioden april till och med augusti kompenseras verksamheten av 
försäkringskassan för sjuklönekostnader. Detta motsvarar 0,8 mkr för perioden april-juni. 
Evakueringsboendet för covid-19 startades upp i slutet på maj och kommer att belasta 
resultatet negativt med -0,4 mkr för perioden då det inte finns budget för detta. 
Kostnaderna kommer att återsökas när staten under augusti.
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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. Juli månad är preliminär men kommer troligen bli lägre än vad som 
visas i diagrammet nedan.

Antalet hemtjänsttimmar är lägre än budgeterad nivå för perioden vilket beror på att 
antalet timmar sjönk mycket under juni. Detta leder till ett överskott centralt. 
Omfördelning av resurser har inte skett i den takt som det hade behövt göra. Det har skett 
en omfördelning där vissa enheter ser en ökning av antalet hemtjänsttimmar och andra ser 
en minskning det är detta som syns centralt då omfördelning av resurser sker där. Den 
centrala potten för ökade hemtjänsttimmar är lägre under 2020 än 2019 på grund av att 
budgeten generellt sänktes för samtliga verksamheter inför 2020 vilket ger en 
osäkerhetsfaktor för året. 

Över- och fyllnadstid påverkar med -0,7 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 förutom Klockargården är stängda och 
personalen förstärker numera de andra verksamheterna inom äldreomsorgen.
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Resultatet för månaden är budget i balans för rehab och hjälpmedel. Det som påverkar 
resultatet negativt är att det finns en övertalighet i bemanningen fram till sommaren. Då 
budgeten för hjälpmedel höjdes med en miljon 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 juli uppvisar sjuksköterskor dag ett överskott till följd av vakanta tjänster 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. Sjuklönekostnaden för verksamheten under perioden uppgår till -
0,2 mkr. Regeringen har beslutat att täcka sjuklönekostnader och för april-juli och 
beloppet som inkommit till och med juni är +0,1 mkr

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse för perioden.

Det som utmärker sig efter juli är underskott på gruppbostad Ranstad, Daglig verksamhet, 
gruppbostad Johan Söderströms väg och Personlig assistans.

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 ökad 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 första 
halvåret och vid flertalet tillfällen har frånvaro lösts med ordinarie personal vilket är 
kostsamt. 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 även haft 
ett stort semesteruttag i februari vilket påverkar avvikelsen negativt. 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.
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Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB och enligt LSS visar negativa 
resultat. Personlig assistans LSS beror till stor del på två fakturor som avsåg 2018 med ett 
totalt belopp om 117tkr inkom till kommunen innan sommaren. Minusresultatet beror 
också på att timlönekostnader för personal är högre än vad som budgeterats, hög kostnad 
för semesterlön samt tid för APT som inte är inkluderat i budget.

Inom Personlig assistans, SFB har anhörigs arbete upphört i ett ärende 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.

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. Vakanta tjänster som inte tillsatts samt externa projektmedel reducerar avvikelsen.

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 
kommer detta inte att ske för alla bostäder då uppsägningstiden i vissa fall är väldigt lång 
och placering av nyanländ inte kommer att ske.

Stöd och insatser visar en positiv avvikelse. Underskottet har mattas av på grund av 
personalnedskärningar och kommer att fortsätta mattas av under hösten. Detta beror på att 
ordinarie personal har omplacerats under april och maj och en personal kommer att sluta i 
september, samt att verksamheten lämnat ifrån sig lokaler på Bryggan Ekbacka hus 1 och 
stödboendet våning 1 Ekbacka hus1.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-jul Utfall jan-jul Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 18 968 17 962 1 006

71 Bemanningsen
het 1 578 941 1 143 -202

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 15 285 15 144 141

73 Särskilt boende 83 830 48 954 48 508 447

74 Ordinärt 
boende 73 872 41 743 40 721 1 022

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 508 32 159 34 707 -2 548

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 10 620 13 012 -2 392

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 6 708 6 681 27

78 Stöd och 
insatser 6 846 4 148 3 982 166

79 Projekt 2 2 776 -774

Summa 310 881 179 529 182 636 -3 108

Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 1,4 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. Förvaltningen förväntas även få 
ersättning från staten för kostnader kopplade till covid-19 vilket till stor del förklarar den 
förbättrade prognosen.

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 medför att det är 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. I prognosen görs antagandet att samtliga kostnader 
kan återsökas.

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 svåra att förutspå.
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Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds den negativa prognosen främst till 
gruppbostad Ranstad, Runstens korttidsboende, Daglig verksamhet och Personlig 
assistans.

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

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian 
fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen 
som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån att alla 
dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet har även nya 
brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov som verksamheten saknar 
personalbudget för.

Runstens korttidsboende visar en negativ avvikelse som beror på fler brukardygn i 
verksamheten än vad som budgeterats samt att brukar- och personalplaneringen inte är så 
effektiv som den kan bli.

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

Integrationsverksamheten förväntas visa ett underskott vid årets slut. Detta baseras på de 
tomhyror som inte kommer kunna återsökas från Migrationsverket samt osäkerheten i om 
och när nya individer placeras i kommunen.

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

Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

70 Centralt 32 645 31 639 1 075 1 006

71 Bemanningsen
het 1 578 1 778 -100 -200

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 26 328 95 100

73 Särskilt boende 83 830 80 266 874 3 565

74 Ordinärt 
boende 73 872 74 785 -1 390 -913

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 508 58 844 -3 280 -3 337

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 20 251 -1 199 -2 051

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 12 772 -485 -800

78 Stöd och 
insatser 6 846 4 846 2 007 2 000

79 Projekt 2 776 8 -774

Summa 310 881 312 286 -2 395 -1 405
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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.

Då förutsättningarna har förändrats i många delar av verksamheten, framförallt beroende 
på covid-19 kommer åtgärdsplanen att revideras under hösten.

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

 Avvikelse jan-jul Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

Total

7000 Socialnämnd 51 638 51

7001 Bidrag till föreningar -15 210 -15

7002 Fastigheter 21 7 713 21

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 495 1 000 495

7006 Stab -553 7 910 -553

7007 Myndighet 604 6 676 604

7008 Admin o service 404 8 498 404

7102 Vikariepool -202 1 578 -200

7200
Rehab 
Hjälpmedel&Central
t

23 11 829 23

7205 Sjuksköterskor Dag 177 12 669 177

7206 Sjuksköterskor Natt -59 1 929 -100

7300 Centralt SB 120 4 335 3 230

7302 Adm Personal SB 405 6 910 974

7310 Korttidsboende 
CV19 -356 0 0

7311 Ekbacka 4 -116 5 065 -50

7312 Ekbacka 4 natt -17 1 335 0

7321 Ekbacka 2 -177 5 486 -200

7322 Ekbacka 2 Natt -117 1 317 -100

7323 Ekbacka 5 -58 6 846 -100

7324 Ekbacka 5/6 natt 153 3 834 0

7325 Ekbacka 6 215 6 662 11

7331 Åkerbohemmet DB 411 8 813 200

7332 Åkerbohemmet ÄB 12 4 265 0

7333 Nattpatrullen norr -294 6 743 -400

7341 Soldalen DB -32 5 049 0

7342 Soldalen ÄB 227 3 877 100

7343 Soldalen Natt 129 3 975 0

7351 Strömgården DB -75 6 591 -100

7353 Strömgården Natt 17 2 727 0

7400 Centralt Ord. 
boende 187 1 612 400

7402 Adm Personal Ord. 
boende 95 7 020 -213

7411 Klockaregården 64 1 138 0
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 Avvikelse jan-jul Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7414 Social verksamhet 
B-holm 152 1 021 100

7415 Social verksamhet 
Norr -74 531 -150

7419 Hemtjänst Böda -362 6 992 -600

7420 Hemtjänst Löttorp -26 5 303 -200

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -869 7 920 -1 490

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 1 254 10 293 820

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 688 11 439 420

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -10 2 680 0

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla -15 7 780 0

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik -62 10 143 0

7500 Centralt Omsorg av 
F. 196 289 1 200

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -55 3 816 0

7510 Avlösarservice 51 984 80

7511 Personlig Ass SFB -296 5 210 -600

7512 Ledsagning -49 394 -80

7513 Boendestödet -14 2 829 0

7514 Personligt utformat 
stöd 116 421 195

7515 Personlig ass LSS -384 4 914 -500

7530 Dagligvht Borgholm -576 5 969 -850

7531 Korttidsverksamhet 
Klinta -97 3 240 -350

7533 Träffpunkt OFN 50 153 70

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. -88 2 093 -163

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -1 449 5 044 -2 300

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen 35 4 066 106

7574 Servicebostad 
Sandgatan -57 2 186 -100

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -282 4 234 -400

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan 65 4 200 18

7577 Gruppb. V 338 4 276 400
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 Avvikelse jan-jul Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

Järnvägsg

7578 Satelliten Löttorp 42 747 60

7592 Kontaktpersoner 
LSS -91 443 -120

7600 Centralt IFO 70 746 -508

7602 Adm Personal IFO -70 1 520 -70

7650 Barn och familj -929 11 619 -231

7670 Vård av 
missbrukare -1 413 1 969 -1 192

7675 Vård av vuxna 48 653 48

7680 Kontaktpersoner 76 1 693 76

7693 Sociala kontrakt -173 0 -173

7700 Centralt AME 72 566 200

7702 Administrativ 
personal ame 1 233 3 795 1 500

7703 Ekonomiskt bistånd -784 6 342 -1 000

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -494 1 269 -1 500

7800 Centralt Stöd och 
insatser -315 -4 406 -315

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 14 583 14

7803 Insatser personal -912 3 513 -912

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 38 360 38

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -113 150 -113

7830 Ensamkommande 
familjehem 51 700 51

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 93 190 93

7852 Stöd och insatser 
Ekback 1 309 5 756 3 143

7924 PRIO 0 2 0

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0

7931 Integration -774 0 -774

7932 DUA 0 0 0

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0

Summa -3 108 310 881 -1 405
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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 
komma att 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.

Bedömningen är att kostnaderna för verksamheten kommer att öka succesivt. Kommande 
analyser av hur framförallt hur kommunernas äldreomsorg har hanterats under pandemin 
kan medföra ändringar i rutiner och arbetssätt.

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
2020-08-12 81

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2020/13 792 SN

Åtgärdsplan 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna reviderad Åtgärdsplan 2020 och att planen tas upp för redovisning i
          socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från -2,4 mkr i maj månad till -1,4 mkr i 
juli månad.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr.

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i 
balans.
- Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns.
- Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen istället för
  externa placeringar.
- Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse.
- Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i extra
  tjänst.
- Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader
  och kostnad för fyllnad och övertid.

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamhe-
ternas påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. Re-
kommendationen blir därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs.

Beslutsunderlag
Rapport, uppföljning socialnämnden juli 2020

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Datum
2020-08-11

 
 SOCI A LFÖRVA LTNING

Johanna Karlsson, 0485-881 77
johanna.karlsson@borgholm.se

Åtgärdsplan 2020

Förslag till beslut
Att föreslå SNAU att godkänna reviderad Åtgärdsplan 2020 och att planen 
tas upp för redovisning i Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till -
1,4 mkr i juli månad.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är 
avveckling av stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 
mkr. 

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en 
budget i balans.

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns
 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i 

kommunen i stället för externa placeringar
 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en 

negativ avvikelse
 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället 

komma ut i extratjänst
 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska 

vikariekostnader och kostnad för fyllnad och övertid
Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att 
verksamheternas påverkan av Covid 19 kommer att påverka även 
kostnadsutvecklingen. Rekommendationen blir därmed att åtgärder 
genomförs med försiktighet och eventuellt senareläggs.

Beslutsunderlag
Rapport, uppföljning Socialnämnden juli 2020

Johanna Karlsson
Verksamhetschef IFO/OFN

Lars Gunnar Fagerberg
Vik Socialchef
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Beslut ska skickas till
[Skriv text här]
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 82

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2020/68 792 SN

Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 
2022-2024. 

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerar om de tekniska ramarna, verksamhetsförändringar 
och prioriteringsunderlag. 

Skickas till
Socialnämnden.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 75

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2020/13-792   SN

Heltid som norm

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

Ärendebeskrivning
Heltid som norm är en del i den preliminära budgetuppföljningen för juni/juli 2020.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för juni/juli 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom, informerade om heltid som norm i den preliminära budgetupp-
följningen för juni/juli månad 2020. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 72

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, TF socialchef ger följande information:

- Anna Hasselbom Trofast, socialchef, har gått på föräldraledighet. 
  Lars-Gunnar Fagerberg är TF socialchef under Annas ledighet.

- Det har varit en lugn och stabil sommar inom alla verksamheter.

- Ingen brist på semestervikarier. 

- Alla vikarier fick instruktion i skyddsutrustning.

- Farhågorna inför sommaren gällande Covid 19, har ej inträffat. 
  Evakueringsboendet och beredskapen finns kvar.

- Två enhetschefer inom OFN avslutar sina tjänster.

- En konsulttjänst för byggprojektet är under upphandling.  

- Information om LSS-boendet vid Resedan.

Skickas till
Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 73

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Christina Bengtsson, MAS, ger följande information:

- Det har varit en bra sommar.

- Från vecka 27 har det inte varit någon smitta inom verksamheten, men idag har
  två personal inom hemtjänsten testats positivt. Smittspårning pågår.

- Då det gäller turismen vet vi inte än om det kommer att bli någon eftereffekt.

- Det ska gå ut ett mail inför skolstarten att hålla i och hålla ut.

-Det är inköpt fabriksgjorda visir, som är säkra och sköna att använda. Även skydds-
 material är säkerhetsställt.

- Viss avslappning till förhållningsregler har börjat att märkas. Det kommer att fort-
  sättas med utbildning och att stärka upp ute på enheterna. Även smittspårning
  görs, för att stoppa alla vägar.

- Infört besök på särskilda boenden under kontrollerade former.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 76

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2020/55 700 SN

Tillsyn på Ekbacka stödboende, IVO

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en tillsyn vid Ekbacka stödboende 
i Borgholms Kommun. Tillsynen omfattar en enkät till de inskrivna ungdomarna, 
samtal med ungdomar samt en intervju med föreståndaren. 

Beslutsunderlag
Underrättelser från IVO

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 77

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2020/56 730 SN

Statsbidrag att rekvirera för satsningen Äldreomsorgslyftet

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att Socialnämnden beslutar om att rekvirera tilldelade medel för 2020 i syfte att 

stärka kompetensen inom vård- och omsorg genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att utbilda sig på betald arbetsid. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommu-
ner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller under-
sköterska på arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den an-
ställde är frånvarande på grund av studier under 2020 och 2021. De studier som 
berättigar stödet är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800p) samt underskö-
terska (1500p). Det belopp som Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera för 
året är 791 628 kr. 

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidrag Dnr 9.2-19763/2020

Bedömning
Under de kommande 10 åren kommer socialförvaltningen ha 177 pensionsavgång-
ar. Satsningen, Äldreomsorgslyftet underlättar både den långsiktiga kompetensför-
sörjningen och den akuta bemanningssituationen. Satsningen bidrar till en större 
trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättrar arbetsmiljön för befintlig 
personal genom en tryggare bemanning. Kvaliteten i verksamheten förstärks då 
kompetensen ökar.

Konsekvensanalys
Innebörden av satsningen är att 10 av förvaltningens befintliga och blivande med-
arbetare ges möjlighet att i kombination med arbete utbilda sig till undersköterska 
inom äldreomsorgen. För de medarbetare som idag inte har en fast tjänst kommer 
en tillsvidareanställning att erbjudas i samband med kursstart. Då behov finns av 
att såväl behålla personal som att rekrytera ny kommer de tio platserna att fördelas 
mellan såväl tillsvidareanställd som visstidsanställd personal. Om urval kommer att 
behöva ske kommer graden av den enskildes motivation samt intentioner att kvar-
stanna i kommunen att beaktas. 

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-06-30 2020/56 730

2020.334

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 socialnämnden

Statsbidrag att rekvirera för satsningen Äldreomsorgslyftet

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

stärka kompetensen inom vård- och omsorg genom att ge ny och befintlig per-
sonal möjlighet att utbilda sig på betald arbetsid. 

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner 
som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller underskö-
terska på arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställ-
de är frånvarande på grund av studier under 2020 och 2021. De studier som berätti-
gar stödet är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800p) samt undersköterska 
(1500p). Det belopp som Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera för året är 
791 628 kr. 

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidrag Dnr 9.2-19763/2020

Bedömning
Under de kommande 10 åren kommer socialförvaltningen ha 177 pensionsavgång-
ar. Satsningen, Äldreomsorgslyftet underlättar både den långsiktiga kompetensför-
sörjningen och den akuta bemanningssituationen. Satsningen bidrar till en större 
trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättrar arbetsmiljön för befintlig 
personal genom en tryggare bemanning. Kvaliteten i verksamheten förstärks då 
kompetensen ökar.

Konsekvensanalys
Innebörden av satsningen är att 10 av förvaltningens befintliga och blivande medar-
betare ges möjlighet att i kombination med arbete utbilda sig till undersköterska in-
om äldreomsorgen. För de medarbetare som idag inte har en fast tjänst kommer en 
tillsvidareanställning att erbjudas i samband med kursstart. Då behov finns av att så-
väl behålla personal som att rekrytera ny kommer de tio platserna att fördelas mel-
lan såväl tillsvidareanställd som visstidsanställd personal. Om urval kommer att be-
höva ske kommer graden av den enskildes motivation samt intentioner att kvarstan-
na i kommunen att beaktas. 
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Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

39



 
  
2020-06-15  Dnr 9.2-19763/2020 1(2) 

  

  
 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2020 till kommuner för kostnader till följd av 

satsningen Äldreomsorgslyftet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner 
som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller underskö-
terska på arbetstid till följd av satsningen Äldreomsorgslyftet (S2020/05025/SOF). 
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad 
vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå  
utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer  
att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier 
till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021.   

Bidragets storlek 

Satsningen planeras att omfatta totalt 2 156 miljoner kronor under 2020 och 2021, 
varav 462 miljoner kronor för 2020. Varje kommun rekvirerar medel upp till angiven 
fördelningsram. Fördelningen av medlen har två faktorer i förening som grund. Den 
ena faktorn är folkmängden i kommunen år 2019. Den andra grunden är standard-
kostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Standardkostnaden 
för äldreomsorgen baseras enligt förordningen om kommunalekonomisk utjämning 
(2004:881). I bilagan till regeringsbeslutet (2020-06-04 nr 1:8 S2020/05025/SOF) 
framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 

Vilka kan rekvirera medlen? 

Varje kommun får, i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för privata 
utförares verksamhet som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen, rekvirera 
medel. Kommunerna ansvarar för att informera de privata utförare som bedriver 
kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av  
medlen.  

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Statsbidraget får användas för att täcka personalkostnader (inklusive löner, lagstad-
gade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner) för ny eller befintlig 
personal för den tid under 2020 då den anställde är frånvarande på grund av studier 
till vårdbiträde eller undersköterska. De anställdas villkor för anställningen följer av 
lag och kollektivavtal. 

Vilka utbildningar ger rätt till stöd? 

Villkoren för att använda statsbidraget bygger på regeringens beslut om Äldre-
omsorgslyftet den 4 juni 2020 (2020-06-04 nr 1:8 S2020/05025/SOF). Det är  
Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger 
rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd. 
 
Yrkespaket till undersköterska (1500 p) 
Yrkespaket till vårdbiträde (800 p) 
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När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med den 
31 december 2020. Statsbidraget kan användas från och med den 2020-06-04. 

Hur får ni del av medlen? 

Rekvisition görs via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 31 oktober 2020. Endast  
en rekvisition per kommun. I bilagan till regeringsbeslutet (2020-06-04 nr 1:8 
S2020/05025/SOF) framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera. 
 
Länk till statsbidragets webbsida 
 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning?  

Varje kommun ska senast den 15 mars 2021 återrapportera hur statsbidraget har  
använts. I slutet av bidragsåret eller i början av året därpå skickar Socialstyrelsen ut 
ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson kommunen uppgav i 
samband med rekvisitionen. Meddela Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras 
under bidragsåret. 
 
Formuläret kommer till exempel att innehålla frågor om hur mycket statsbidrag kom-
munen har använt, hur många av deltagarna som är ny respektive befintlig personal, 
samt hur många som har påbörjat respektive avslutat kurser med godkänt betyg inom 
respektive utbildning. Frågorna kommer att vara uppdelade på anställda inom egen 
(kommunal) verksamhet och anställda inom privata utförares verksamhet.   

 
Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor 
 i regeringens beslut eller dessa anvisningar ska återbetalas. Ett villkor för använd-
ningen av medlen är att återrapporteringen sker inom den angivna tidsramen. Om ni 
inte har använt hela det rekvirerade beloppet till och med den 31 december 2020 ska 
ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fakturerar berörda  
bidragsmottagare. 
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