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§ 69 Dnr 2020/13 792 SN

Information; Resursfördelningsmodellen, hemtjänst

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Linda Andreen, ekonom informerar socialnämnden hur resursfördelningsmodellen är 
uppbyggd. Resursfördelning används för att fördela pengar och personal på ett ef-
fektivt sätt. Det ställer krav på verksamheterna att vara flexibla men ger också områ-
den med ett ökat behov mer resurser. 

Modellen som används i Borgholm är framtagen med hjälp av ”Koll på hemtjänsten” 
och SKR:s ”Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå”. Modellen 
följer de riktlinjer som finns för vad en genomsnittlig hemtjänst bör kosta. Modellen 
uppdateras årligen och timpengen för hemtjänst beslutas i socialnämnden. 

______________
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§ 70 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning juni och juli  2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen för juni och juli 2020 som visar en negativ 
          avvikelse om - 3,1 mkr för perioden (prognos - 1,4 mkr). 

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att 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 familjeomsor-
gen samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även in-
tegrationsverksamheten 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 in-
te kunna lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i 
verksamheterna med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en 
personalplanering som inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa 
på en negativ avvikelse vid årets slut.

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.

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 ersättningar 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 över-
skott vid årets slut. Den budget som är avsatt för utbildningar och fortbildningar inom 
förvaltningen kommer inte att nyttjas fullt ut under året på grund av pandemin och 
påverkar således prognosen på helår positivt.

Prognosen för äldreomsorgen är svår att bedöma. Under slutet på 2019 gick samtli-
ga enheter in i heltid som norm vilket är svårt att bedöma effekten av. De effekter 
som verksamheten ser är att det skapas "puckeltid" alltså tid som är utöver behovet 
samtidigt finns ett ökat omsorgsbehov men tiden på dagen är avgörande för när be-
hovet finns och inte vilket är svårt att matcha med de arbetstider som medarbetarna 
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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 progno-
sen görs antagandet att samtliga kostnader kan återsökas.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet på-
gående och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn till viss del tagits till 
eventuellt nya placeringar då dessa är svåra att förutspå.

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för juni och juli 2020.

______________
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§ 71 Dnr 2020/13 792 SN

Åtgärdsplan 2020

Beslut
Socialnämnden 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 nedanstående 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.

- arbeta med att sänka sjukskrivningstalen. 

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

______________
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§ 72 Dnr 2020/68 792 SN

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

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
att delegera till socialnämndens arbetsutskott att fastställa socialnämndens
           förslag till budget 2021 med plan för åren 2022-2024 att överlämnas till
           kommunstyrelsens budgetberedning.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef redovisar till socialnämnden förvaltningens pri-
oriteringsunderlag för budget 2021 med plan för åren 2022-2024. 

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

______________
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§ 73 Dnr 2020/13 792 SN

Heltid som norm.

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna. 
Att återrapportering sker till socialnämnden 2020-09-30. 

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

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för juni/juli 2020.

Dagens sammanträde
Till nästa återrapportering bör följande framgå:

- Hur många personer har gått upp till heltid?

- Hur många av dessa har begärt tjänstledigt?

- Antal som arbetar heltid nu jämför med innan.

- Hur påverkas antalet vikarier?

Rapporteringen måste också redovisa kostnaderna av heltid som norm då obokade 
resurser kostar pengar.

Skickas till
Verksamhetschef för ÄO och HSV
Ekonom

______________
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§ 74 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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.

- Enligt statistik från befolkningsregistret har Borgholms kommuns invånarantal 
   ökat med 65 personer hittills under 2020. 

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

- Ingen brist på semestervikarier. 

- Alla vikarier fick instruktion i skyddsutrustning och basala hygienrutiner.

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

- Två enhetschefer inom OFN avslutar sina tjänster. En rekrytering är klar, Lina 
Löfström börjar sin anställning i mitten av september. 

- En konsulttjänst för byggprojektet är under upphandling.  

- Information om LSS-boendet vid Resedan, även där behövs en projektledare.

- Upprustning av Arbetscenter påbörjas under kvartal 4 2020.

- SKR har tagit fram en ny skatteunderlagsprognos vilken visar en ökning för 2021 
  med 13 mkr. 

- Ett filmteam har lånat lokaler på Ekbacka för att filma en kortfilm ”Alvaret”. 

______________
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§ 75 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, t.f. socialchef 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.

Dagens sammanträde
Socialnämnden vill tacka all personal för det goda arbetet som hittills gjorts med
anledning av Covid-19. 

______________
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§ 76 Dnr 2020/55 700 SN

Tillsyn på Ekbacka stödboende, IVO

Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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
Underrättelse från IVO.

______________
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§ 77 Dnr 2020/56 730 SN

Statsbidrag att rekvirera för satsningen Äldreomsorgslyftet

Beslut
Socialnämnden beslutar
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 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.

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

______________
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§ 78 Dnr 2020/10 700 SN

Redovisning av delegationsbeslut och övrig information 2020

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisade delegationsbeslut och informationer.

Ärendebeskrivning
- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2020/24-730  SN

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2020/25-750  SN

- Rapportering till IVO, ej verkställda beslut, OFN, 2020/39-750  SN

______________
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