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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen
Datum

sid 1 (5)

Period

2017-02-17

Januari

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Uppföljning Socialförvaltningen
Efter januari uppvisar förvaltningen ett positivt resultat på 1 454 tkr. Resultatet exklusive
ensamkommande flyktingbarn uppgår till -24 tkr. För perioden har personalkostnaderna varit högre,
driftkostnaderna lägre och intäkterna högre än budgeterat. Den främsta förklaringen till överskottet är
intäkter för lediga platser inom överenskommelsen med migrationsverket för ensamkommande.

Resultaträkning
(tkr)

Budget
2017

Januari
2017

Intäkter
Kostnader
varav personal
varav drift

-2 623
24 801
18 839
5 962

-2 969
25 171
19 674
5 497

Nettokostnader
Skattemedel

22 178
22 178

22 202
22 178

Resultat exkl EKB
Resultat inkl EKB

Avvikelse

346
-370
-835
465

-24
1 454

Diagrammet visar socialförvaltningens kostnader per månad för år 2016 och 2017 exklusive projekt.
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 2 (5)

Datum

Period

2017-02-17

Januari

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård (tkr)
Centralt HSV
Adm Personal HSV
Rehabenheten
Hjälpmedelverksamheten
Sjuksköterskor Dag
Sjuksköterskor Natt

Intäkter
Kostnader
Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016
-28
-26
130
97
30
0
0
55
57
-2
0
0
452
396
56
0
0
414
315
99
0
0
766
845
-79
0
0
137
132
5

-28

-26

1 953

1 841

110

Hälso- och sjukvården uppvisar ett resultat på 110 tkr efter januari. Periodens resultat beror på lägre
kostnader än budgeterat för hjälpmedelsverksamheten samt låga personalkostnader på rehabenheten.

Äldreomsorg
Intäkter

Särskilt boende (tkr)
Centralt SB
Adm Personal SB
Ekbacka 4
Ekbacka 4 natt
Ekbacka 2
Ekbacka 1/2 Natt
Ekbacka 5
Ekbacka 5 natt
Ekbacka 6
Åkerbohemmet DB
Åkerbohemmet ÄB
Nattpatrullen norr
Soldalen DB
Soldalen ÄB
Soldalen Natt
Strömgården
Strömgården Natt

Kostnader

Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
0
-55
0
-87
0
-107
0
-106
-92
-133
0
-75
0
0
-134
0

-1
0
-65
0
-92
0
-101
0
-115
-151
-129
0
-99
-90
0
-124
0

452
352
418
97
459
118
545
286
497
734
430
495
405
376
294
691
197

169
384
432
116
492
116
537
350
582
717
486
527
419
379
277
789
191

284
-31
-4
-18
-28
2
2
-63
-76
76
-60
-32
10
87
16
-108
6

-790

-967

6 846

6 961

63

Särskilt boende visar efter januari ett resultat på 63 tkr. Kostnader för fyllnads- och övertid påverkar
resultatet negativt med 150 tkr, lika så kostnader för sjuklön som för januari uppgår till 107 tkr. De
låga driftkostnaderna, framförallt gällande fastigheter för perioden väger upp resultatet. Även något
högre intäkter än budgeterat påverkar. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende
och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som
staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen.
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 3 (5)

Datum

Period

2017-02-17

Januari

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Ordinärt boende (tkr)
Centralt Ord. boende
Adm Personal Ord. boende
Klockaregården
Anhörigstöd
Social verksamhet B-holm
Social verksamhet Norr
Hemtjänst Böda
Hemtjänst Löttorp
Hemtjänst Källa- Persnäs
Hemtjänst Centrum Norr
Ekbacka 1
Hemtjänst Centrum Söder
Nattpatrullen Mell./Ytter
Hemtjänst Bost. f. Äldre
Hemtjänst Långlöt/Rälla
Hemtjänst Köpingsvik
Boendestödet
Personligt utformat stöd

Intäkter
Kostnader
Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
0
24
49
-25
0
0
618
311
307
-9
-23
93
99
9
0
0
2
0
1
-6
-3
87
97
-13
0
0
15
23
-8
-33
0
513
423
57
-48
-121
665
1 147
-410
-38
0
578
487
53
-75
-86
829
749
91
0
0
22
19
3
-79
-76
839
782
53
0
0
196
201
-4
0
-2
0
1
1
-52
-126
815
969
-80
-48
0
727
719
-40
-4
-2
219
221
-5
0
0
64
16
48

-393

-437

6 306

6 313

37

Ordinärt boende visar efter januari ett resultat på 37tkr. Högre personalkostnader inom hemtjänsten i
Långlöt/Rälla, Köpingsvik och Löttorp vägs upp av dels högre intäkter, men också av lägre
personalkostnader på Adm personal.

Omsorgen om funktionsnedsatta
Omsorgen om
funktionsnedsatta (tkr)
Centralt Omsorg av F.
Adm Personal Omsorg av F.
Avlösarservice
Personlig Ass SFB
Ledsagning Barn
Personlig ass LSS
Dagligvht Borgholm
Korttidsverksamhet Klinta
Gruppbostäder Ranstad
Gruppbostäder Feb.vägen
Gruppbostäder Åkerhagen
Servicebostäder Borgholm
Gruppbostäder Johan Söderstr. V
Gruppbostäder Norra Långgatan
Gruppbostäder V. Järnvägsg.
Köp av vård i annan regi
Kontaktpersoner LSS

Intäkter
Kostnader
Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
-36
0
0
-699
0
-15
-30
0
-26
-25
-28
-40
-39
-12
-25
-34
0

-28
0
0
-710
0
0
0
0
-11
-51
-41
-70
-48
-18
-51
0
0

0
327
28
1 156
40
304
540
184
442
580
327
345
378
307
313
595
23

4
301
31
1 194
38
365
525
168
506
720
350
431
420
303
304
514
23

-12
26
-3
-27
1
-75
-15
16
-80
-114
-10
-55
-33
11
34
47
0

-1 009

-1 027

5 888

6 196

-290

Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter januari ett resultat på -290 tkr. För perioden är det
främst högre personalkostnader än budget som bidrar till avvikelsen.
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 4 (5)

Datum

Period

2017-02-17

Januari

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg
(tkr)
Centralt IFO
Adm Personal IFO
Ekonomiskt Bistånd
Barn och Familj
Vård av missbrukare
Vård av vuxna
Kontaktpersoner
Sociala kontrakt

Intäkter
Kostnader
Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
0
-11
-20
-17
0
0
-355

0
0
-12
-12
0
0
0
-447

33
826
286
676
257
35
48
158

9
726
293
978
237
2
54
160

24
100
-6
-310
4
32
-5
91

-402

-470

2 320

2 458

-70

Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter januari ett resultat på -70 tkr. Lägre personalkostnader än
budgetrat minskar underskottet som främst beror på högre kostnader för placeringar inom barn och
familj.

Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren 2015-2017.
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har för januari 2017 varit lägre än för samma period 2016.
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 5 (5)

Datum

Period

2017-02-17

Januari

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn
Centralt ensamkommande
Asylfamiljer IFO
Adm pers. ensamkommande
Ekonomiskt bistånd ensamk
Ensamkommande HBV-hem
Ensamkommande familjehem
Kontaktpersoner ensamkomm
Ekbacka HVB
Höken UB
Ekbacka Stöd
Badhusgatan UB

Intäkter
Kostnader
Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
-6 149
0
18
6 131
0
0
0
595
-595
0
0
0
303
-303
0
0
0
136
-136
0
0
0
588
-588
0
-21
0
1 000
-979
0
0
0
169
-169
0
0
0
795
-795
0
0
0
81
-81
0
-17
0
968
-951
0
0
0
58
-58

0

-6 187

0

4 709

1 478

Verksamheten uppvisar ett överskott om 1 478tkr efter januari. Avtal med migrationsverket om antal
boendeplatser innebär att vi får intäkter för lediga platser vilket är den främsta förklaringen till
avvikelsen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (1)

2017-01-24
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef
[Mottagare]

Rapportering av platser på särskilda boenden
Sammanfattning av ärendet
Brukare på särskilt boende tecknar ett hyresavtal. Hyresavtalet har vid dödsfall
två veckors uppsägningstid. Flytt och städ görs dock skyndsamt.
När en lägenhet blir ledig erbjuds den direkt till den brukare som står i kö.
På korttidsenheten sker in och utflytt inom ett dygn om det finns en kö.
Rapportering av platser på särskilda boende har tidigare visat på lediga platser,
vilket betyder att ingen bor i lägenheten den dagen. Lägenheten kan dock vara
tillfrågad av en behövande brukare.
Rapportering av korttidsplatser kan vara missvisande då rapportering sker på
måndagar och snabbt förändras under veckan.
Beslutsunderlag
Rapportering av tillgängliga platser, dvs. att lägenheten inte är uthyrd i samband
med tidigare hyresgästens uppsägningstid, minskar missvisande information.
Korttidens platser bör redovisas enskilt då de inte tillhör särskilt boende samt
även ger information om hur stort behovet är av korttidsplatser.
Förslag till beslut
- Att rapportering av platser inom särskilt boende gäller tillgängliga platser.
- Att korttidens platser rapporteras enskilt.

Maria Svanborg
Verksamhetschef, ÄO och HSV

Postadress

Telefon

Box 20
38721

0485-85014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2017-01-24
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef
Socialnämnden
Redovisning i budgetuppföljningen av hemtjänstens resursfördelningsmodell
Sammanfattning av ärendet
Budgetprocessen ska i fortsättningen fokusera på antalet beslutade timmar i
respektive område istället för de tjänster som finns i praktiken. Varje område gör
en prognos på antalet timmar som de förväntas utföra under nästkommande år.
Denna prognos gör enhetschef tillsammans med verksamhetschef och
biståndshandläggare och bygger på de beslut som är aktuella vid
budgetläggningen samt hur det har sett ut tidigare år (med undantag för
extremfall). De timmar som inte ingår i ersättningsmodellen (ex. HSL) ska också
uppskattas och läggas till i budgetmodellen. När antalet timmar är uppskattade
ska den budgetmodell som skapas användas. Den kommer att tala om hur
många tjänster som enheten har råd att ha under perioden samt vad som ska
räcka till bilar och andra driftskostnader.
Vid budgetläggningen bestäms också vilka nyckeltal som ska användas och
analyseras under budgetåret. Detta görs i samband med målstyrningsprocessen.
Nyckeltalen bör inte vara för många men ska greppa över hela verksamheten på
ett tydligt sätt.
Nyckeltalen delas in i fyra perspektiv dessa perspektiv följs upp på hela
verksamheten och de delar som berör de olika delarna i hemtjänstprocessen följs
upp på respektive enhet.
Ekonomi
 Beslutade hemtjänsttimmar per månad
 Antal brukare med hemtjänst per månad
Personal
 Antal utförda timmar
 Frisknärvaro totalt
Process
 Andel brukare med mer än 120 timmar/månad per område
 Andel utförda av tillgängliga timmar (produktivitet, Mål 75-80%)
Kvalitet
 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde

Postadress

Telefon

Box 20
38721

0485-85014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-01-24

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

2 (2)

Beslutsunderlag
Analys av resursfördelningsmodellens parametrar analyseras månadsvis av
enhetschefer samt socialförvaltningens ekonom för att nå en effektiv verksamhet
samt nå verksamhetens mål.
- Produktivitet (70-75%) Utförd tid av tillgänglig tid: mått på hur
väl daglig planering, arbetsfördelning och ledning fungerar.
Beskriver produktiviteten för dagen. Ju högre värde desto
bättre används de tillgängliga personalresurserna.
- Kontinuitet
- Minskad sjukfrånvaro
”Målet är en effektiv verksamhet som svarar upp mot brukarnas behov och
ligger i linje med lagen och de politiska besluten.”
Förslag till beslut
Att socialnämnden månadsvis följer resursfördelningsmodellens parametrar:
- Beslutade hemtjänsttimmar per månad
- Andel utförda av tillgängliga timmar (produktivitet)
- Antal brukare med hemtjänst per månad
- Andel brukare med mer än 120 timmar/månad per område
- Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO och HSV
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Kommunens verksamheter

1 Kommunens verksamheter
1.1 Nämnden i korthet
Period

Total avvikelse

Budgetavvikelse årsbokslut

1 049 tkr

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre, funktionsnedsatta och ensamkommande flyktingbarn,
kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, samt socialpsykiatri Att ge stöd, vård och
omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens
huvuduppdrag. Gunilla Johansson (S) är ordförande och Ewa Ekman är förvaltningschef.

1.2 Viktiga händelser under året
Hemsjukhuset, ett utvecklingsarbete inom hemsjukvården.
Sjukvård för patienter som är inskrivna i hemsjukvården ska vara av god kvalitet och vara
lättillgänglig. Hemsjukhuset är arbetsnamnet på ett utvecklingsarbete i samverkan mellan
hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den kommunala hemsjukvården. Hemsjukhuset är
ingen fysisk byggnad utan en organisation för hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt
till sjukvård i hemmet få rätt vård i rätt tid av professionella utövare, läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor osv. I november 2016 startade arbetet med en kickoff för berörda chefer och medarbetare.
Att vara en bra arbetsgivare.
Kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt önskad tjänstgöringsgrad
är viktiga komponenter för att vara en bra arbetsgivare. Under året har Kalmar län fått licens för att
bedriva Vård- och omsorgscollege. Det är en viktig del för framtidens utbildning av till exempel
undersköterskor. Medarbetarenkäten som genomfördes 2016 visade goda resultat för trivsel, känsla av
meningsfullhet samt att medarbetarna i hög grad trivs på arbete. Att aktivt ansvara för att lyfta goda
exempel betonades under året. Politiskt uppdrag att öka andelen medarbetare med minst 80 procentig
tjänstgöringsgrad har genomförts.
eHälsa
Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Under året har digitala lås introducerats i
verksamheten. Utökning kommer att ske under både 2017 och 2018. Förberedande arbete för att kunna
börja erbjuda tillsynsbesök via webkamera har skett.
Ensamkommande
Verksamheten för ensamkommande har under 2016 gått in i ett stabilare läge då anvisningar i stort sett
har upphört. 2015 var arbetsbelastningen orimligt hög i Borgholms kommun liksom i många andra
kommuner. Frågeställningarna nu och framöver rör både hur vi ska bedriva HVB respektive
stödboende, men också hur de nya ersättningsreglerna kommer att påverka oss. Ersättningsnivåerna är
betydligt lägre, boendeformer förändras och ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat antal beslut
om utvisning som förväntas från Migrationsverket under 2017.

1.3 Måluppfyllelse
1.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Vi har goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg.
Kommentar
Uppföljningar av data från kvalitetsregister är övervägande positiva, men resultatet måste analyseras i högre grad på
respektive enhet och relevanta handlingsplaner skapas, som underlag för förbättring. Utveckling av arbetet med Öppna
jämförelser pågår. Verksamheterna kommer fortsättningsvis att fokusera på att följa och analysera några utvalda nyckeltal,
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Nämndsmål
relevanta för respektive verksamhets förbättringsarbete. Personalens efterfrågan av resultat i verksamheterna ökar.
Genomförda satsningar, som t.ex. teamutveckling, bemötande, kunskap om funktionsnedsättningar respektive om våld i
nära relation, visar goda effekter.
Fortsatta kompetenssatsningar behöver göras inom verksamheternas respektive utvecklingsområden. Följsamheten till
basala hygienrutiner och klädregler måste förbättras i alla verksamheter. Arbetsgivarens satsning på arbetskläder kan vara
en motivationsfaktor för förbättrat resultat.

1.3.2 Verksamhet och process
Nämndsmål
Vi har 2016 en ökad andel externa utförare
Kommentar
Det finns förfrågningsunderlag och därmed möjlighet att få in privata aktörer på hemtjänstens område. I nuläget finns inga
privata aktörer.
Vi har ökad miljömedvetenhet
Kommentar
Graden av miljömedvetenhet bland medarbetare har inte kunnat mätas. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts. Två
elbilar har införskaffats inom hemtjänsten och samordning av bilresor sker där det är möjligt. Möjligheter till sopsortering
har ökat och fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad användning av engångsartiklar
sker fortlöpande, matavfall samlas i gröna påsar och arbete för minskad vattenförbrukning sker.

1.3.3 Lärande och förnyelse
Nämndsmål
Vi har utvecklat verksamheten och har kvalitetsledningssystem för ökat medborgarfokus och ökad kvalitet.
Kommentar
Kvalitetsledningssystem finns, utvecklas kontinuerligt och användningen har ökat. Kvalitetsarbete pågår och inom flera
områden uppvisas mycket goda resultat. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta
område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet.
Vi har jämställdhetsperspektiv
Kommentar
Arbetet med jämställdhet måste förbättras. Checklista i syfte att beakta jämställdhetsperspektiv att använda vid
nämndsbeslut finns, men används ännu endast i begränsad omfattning.
Vi har ökad frisknärvaro
Kommentar
Frisknärvaron har minskat. Både den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron, antal tillfällen respektive antal dagar
dag 2-14 har ökat, trots vidtagna åtgärder. Korttidsfrånvaron inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn står
för den största ökningen, men verksamheten har också gjort en stor ökning i bemanning mellan åren. IFO är den enda
verksamhet som ökat frisknärvaron. Verksamheten har satsat på genomlysning och förändring av organisation och
arbetsmiljö.
Strategier för friskare medarbetare finns och har reviderats under året, att gälla från 2017-01-01. Strategin består av två
delar. 1: Riktlinjer vid sjukfrånvaro. 2: Fokus på den goda arbetsplatsen med trivsel och arbetsglädje. Satsningarna är
långsiktiga.

1.3.4 Ekonomi
Nämndsmål
Vi har kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov
Kommentar
Antalet arbetade timmar har ökat, främst inom ordinärt boende och inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.
Ökningen är förväntad utifrån ökad bemanning inom dessa verksamheter. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat,
liksom antal barn beroende av att föräldrarna har försörjningsstöd. Ökningen är i hög grad relaterat till ökat antal
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Nämndsmål
nyanlända. Antal placeringar utanför kommunen har inte gått att minska, delvis beroende på omvärldsfaktorer men också
beroende på att bemanningen inom egen organisation inte varit fullständig under året.
Resursfördelningsmodell, RFM, inom äldreomsorgen har tagits i bruk under året, men då nyckeltal om RFM saknas kan
ingen bedömning av kostnadseffektivitet utifrån detta göras här.

1.4 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar 2016 en budgetavvikelse på 1 049 tkr. Budgetavvikelsen exklusive
ensamkommande flyktingbarn visar -10 168 tkr. Ensamkommande flyktingbarn visar en
budgetavvikelse på 11 218 tkr.
Centralt finns en budgetavvikelse på 168 tkr vilket förklaras av lägre utbildningskostnader under året
då utbildningskostnader för socialförvaltningen även har kunnat inrymmas i det generella
statsbidraget. Bemanningsenhetens budgetavvikelse på 629 tkr förklaras av lägre personalkostnader.
Hälso- och sjukvård uppvisar en budgetavvikelse på -430 tkr vilket till stor del beror på högre
kostnader för hjälpmedelsverksamheten. Vakanser under året har gjort att personalkostnaderna blivit
lägre, vilket gör att avvikelsen blir något lägre.
Särskilt boende har haft lägre personalkostnader än vad som är budgeterats vilket bidrar till
budgetavvikelsen på 2 306tkr. Inom ordinärt boende är budgetavvikelsen -2 945 tkr. Ökad bemanning
till följd av ett ökat behov i och med fler beslutade timmar under året samt kostnader för sjuklön,
fyllnadstid och övertid har lett till högre personalkostnader vilket är den största förklaringen till
budgetavvikelsen.
Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar en budgetavvikelse på -5 215 tkr. Högre kostnader inom
Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och högre kostnader för köp av vård i annan regi är
största förklaringen till avvikelsen.
Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse på -4 683 tkr. Under året har kostnaderna
för placeringar inom missbruk och inom barn och familj varit högre än budgeterat. Även högre
kostnader för ekonomiskt bistånd har bidragit till avvikelsen. Ensamkommande flyktingbarn uppvisar
en budgetavvikelse på 11 218 tkr för 2016. Avvikelsen beror till största del på kommunens avtal med
Migrationsverket gällande antal boendeplatser. Lediga platser inom avtalet är den främsta anledningen
till avvikelsen.

Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Centralt

Budget 2016

Utfall 2016

Avvikelse 2016

16 537

16 369

168

3 017

2 388

629

Hälso- och sjukvård

23 965

24 395

-430

Särskilt boende

75 186

72 880

2 306

Ordinärt boende

67 797

70 742

-2 945

Omsorgen om funktionsnedsatta

55 177

60 391

-5 215

Individ- och familjeomsorg

20 242

24 925

-4 683

Ensamkommande flyktingbarn

0

-11 218

11 218

Projekt

0

0

0

261 920

260 871

1 049

Bemanningsenhet

Total
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1.5 Framtid
För en bra framtida arbetsgivare är fortsatt arbete med kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje
för friskare medarbetare samt möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad viktigt. Det politiskt uppdraget
att öka andelen medarbetare med minst 80 procentig tjänstgöringsgrad och minska antalet delade turer
fortsätter under 2017. Kompetenshöjning genom Vård- och omsorgscollege är påbörjat och fortsätter.
Medarbetarna är engagerade i verksamheten och kraften och engagemanget hos dem är framtidens
viktigaste resurs. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny kunskap och mer stöd för
att leda verksamheterna framöver. Återkoppling av resultat efterfrågas i större utsträckning och
kvalitetsledning ger systematisk uppföljning, analys och utveckling.
Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården tillsammans med
hälsocentralen och landstingsdriven primärvård, går in ett mer aktivt läge 2017. Arbetet med att
ständigt utveckla och förbättra samarbetet i hemsjukvården blir än mer angeläget inför framtidens
utmaningar, som dels handlar om ökat antal äldre men också om den nya lagen, Lagen om effektiv
utskrivning från sluten vård. Den nya lagen ställer ännu högre krav på samverkan, god framförhållning
och planering av vården kring patienten.
Utvecklingen inom eHälsa innebär att socialförvaltningen måste påvisa vikten av och medverka till att
alla invånare har en god tillgång till internet. De tjänster som kan bli aktuella i framtiden förutsätter
välfungerande IT-nät. Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Utökning av digitala
lås kommer att ske under både 2017 och 2018. Tillsynsbesök via webkamera kommer att erbjudas
brukare under den närmaste tiden, en av flera tjänster som sannolikt behövs inom framtidens
socialtjänst.
Integration av asylsökande, kommunplacerade och nyanlända svenskar är en kommunal angelägenhet.
Inom socialtjänsten är det sannolikt bland de nya svenskarna vi kommer att rekrytera framtida
medarbetare för bland annat äldreomsorgen. Samarbete med integrationssamordnare, arbetsförmedling
och övriga aktörer behöver förbättras. Frågeställningarna framöver rör både hur vi ska bedriva HVB
respektive stödboende men också hur de nya ersättningsreglerna kommer att påverka verksamheten.
Ersättningsnivåerna blir betydligt lägre, boendeformer förändras och ungdomarna blir äldre. Till detta
vägs ökat antal beslut om utvisning som förväntas från Migrationsverket under 2017. De unga som får
PUT, permanent uppehållstillstånd, ska ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett bra sätt i det
svenska samhället.
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Kvalitetsberättelse
1. Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av kvalitetsarbetet och av kvalitetsledningssystemets
effekt. Enligt SOFSF 2011:9 ska vårdgivare som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i PSL och i SOFSF
2011:9 finns inget hinder för en vårdgivare att upprätta sin kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse i ett och samma dokument.
Vad är kvalitet och patientsäkerhet för oss?
Socialnämndens verksamhetsidé och vision är att vi ger människor; män, kvinnor, flickor
och pojkar stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet. Med medborgarens fokus ges insatser i dialog utifrån den enskildes behov och förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv. Våra insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Sammantaget innebär detta kvalitets- och patientsäkerhet för oss. De viktigaste åtgärderna för att öka kvalitets- och patientsäkerheten 2016 är:










Förbättring av kontinuiteten hos brukare med hemtjänst.
Påbörjad implementering av IBIC.
Utvecklingsprojektet ”Hemsjukhuset” – samverkan hemsjukvård –primärvård.
Utbildning om beslutgången inom LSS och om olika funktionsnedsättningar.
Fokus på bemötande och behov i alla verksamheter.
Implementering och fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystemet.
Utveckling av samtliga områden knutna till eHälsa.
Uppbyggnad av den nya organisationen inom IFO för hemmaplanslösningar.
Fortsatt satsning på den goda arbetsplatsen och goda arbetsvillkor.

Kunskaper och erfarenheter från verksamheter som gjort framsteg har tagits tillvara och
utgjort grund för förbättringsarbeten inom andra verksamheter. Risker och skador har identifierats i större utsträckning, kommunicerats och rapporterats i tidigare skeden samt hanterats med bättre kunskap och säkerhet än tidigare. De viktigaste resultaten som uppnåtts
under 2016 är:








Ökad kunskap om bemötandets betydelse för en god omsorg.
Ökad kunskap om processen från behov till beslut inom LSS
Bättre planering för kvalitetsmätningar.
Ökad efterfrågan på analys, åtgärder och uppföljning av resultat.
Ökad användning av kvalitetsledningssystemet.
Fortsatt utveckling av eHälsa-projekten mobilitet, e-tjänster och trygghetslarm.
Ökad tjänstgöringsgrad för fler och färre delade turer.
3
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2. Kvalitetspolicy
värdegrund

–

verksamhetsidé,

vision

och

Socialnämndens verksamhetsidé och vision fungerar, tillsammans med vår värdegrund,
som socialförvaltningens kvalitetspolicy och gäller inom samtliga verksamheter.
Socialnämndens verksamhetsidé
Vi ger stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet
Socialnämndens vision
Bästa kvalitet i varje möte
Vår värdegrund
Våra insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet
och meningsfullhet. Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet.

3. Övergripande mål och strategier
Övergripande mål - Balanserat styrkort
Kommunfullmäktige har fattat beslut om övergripande, strategiska mål, vilka anger riktning
för samtliga verksamheter i Borgholms kommun. Ett balanserat styrkort har tagits fram för
samtliga verksamhetsområden med verksamhetsmål, aktiviteter och nyckeltal. Det balanserade styrkortet är ett verktyg som syftar till att varje verksamhetsområde med tilldelad resurs och kompetens arbetar för att nå uppsatta verksamhetsmål och ständigt förbättrade
resultat. Balanserat styrkort har använts för att styra och leda mot uppsatta mål 2016 utifrån
perspektiven Medborgare, Verksamhet & Process, Lärande & Förnyelse och Ekonomi.
Socialnämndens verksamhetsmål
Vi har goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg.
Vi har en ökad andel externa utförare.
Vi har ökat miljömedvetenheten.
Vi har utvecklat verksamheten och har kvalitetsledningssystem för ökat medborgarfokus
och ökad kvalitet.
Vi har jämställdhetsperspektiv.
Vi har ökad frisknärvaro.
Vi har kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov.

4. Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet
Verksamhetsansvar
Socialförvaltningen ansvarar för att, på socialnämndens uppdrag, handlägga, besluta och
verkställa ärenden enligt lagrummen SoL, LSS, LVM, LVU och HSL. För verksamheten ansvarar socialchef, som därmed är verksamhetsansvarig för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Socialchef är också verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen, SFS
1982:763. Socialförvaltningens organisation och verksamhetsdelar visas i modell 1.
4
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Socialchef

Kvalitetsenhet
Q

ÄO

HSV

Ensam-kommande

IFO

OFN

Admin

Modell 1: Socialförvaltningens organisation och verksamhetsdelar

Verksamhetsledning
Under 2016 leddes socialförvaltningens verksamheter av socialchef, verksamhetschef
ÄO/HSV, verksamhetschef IFO/OFN samt administrativ chef. Verksamhetschef IFO/OFN
ansvarar även för verksamheten Ensamkommande.
Kvalitetsenheten, Q
Q leds av socialchef och är en resurs- och stödfunktion för samtliga verksamheter för utveckling och kvalitet. Q arbetar med systematisk uppföljning, utredning, utbildning och
forskning/evidensbaserad praktik. Q bestod under första halvåret 2016 av MAS, SAS, utvecklingsledare för ÄO/HSV respektive OFN samt systemförvaltare. Från andra halvåret
2016 var tjänsten som utvecklingsledare OFN vakant. Borgholms kommun köper 50 %
tjänst som MAS av Mörbylånga kommun.

5. Struktur för uppföljning och utvärdering
Kvalitetsledningssystem enligt SOFSF 2011:9
Q:et är socialförvaltningens kvalitetsledningssystem, ett stöd för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Q:et är uppbyggt enligt SOSFS 2011:9,
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete. Q:et är symboliskt uppbyggt som ett cirkulärt system, där Q står för kvalitet. Q:et visar helheten i systemet, med lagarna och målen i form av det balanserade styrkortet i centrum, som tillsammans styr alla processer ute i verksamheten. Tabell 1 visar uppgifter kopplade till kvalitetsledningssystemet, Q:et, samt vilken funktion som är ansvarig för utförandet.
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Tabell 1: Uppgifter och ansvar för utförandet utifrån kvalitetsledningssystemet, Q:et.
Uppgift
Styrdokument, riktlinjer, rutiner och processer i
kvalitetsledningssystemet, övergripande nivå

Funktion ansvarig för utförandet
Socialchef

Planering och ledning av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Socialchef (verksamhetschef enligt HSL på beslut
av SN)

Rapporteringsskyldighet, avvikelserapportering

Socialchef

Rutiner och processer för ÄO/HSV i kvalitetsledningssystemet

Verksamhetschef ÄO/HSV, för HSV även MAS

Rutiner och processer för IFO/Ensamkommande/OFN i
kvalitetsledningssystemet

Verksamhetschef IFO/OFN

Rutiner och processer för Administration i kvalitetsledningssystemet

Administrativ chef

Uppföljning och utvärdering sker systematiskt med stöd av Q:et. Förbättringar initieras lokalt och centralt och förs fram till högsta ledningen, socialförvaltningens ledningsgrupp
SFLG, via lednings-, arbets- eller styrgrupper samt via kvalitetsenheten, Q.

6. Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har
bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för
ökad kvalitet och patientsäkerhet
Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och hälso- och sjukvård
I Kalmar län pågår utvecklingsarbeten inom områdena äldre, missbruk och beroende, sociala barn- och ungdomsvården, funktionsnedsättning, psykisk hälsa och eHälsa, där samordnande grupper finns för respektive område. Utöver dessa områden finns det arbetsgrupper för länsgemensamma frågor avseende habilitering/rehabilitering och informationsöverföring. Borgholms kommun är representerad i flera av de samordnande grupperna och har
kontaktpersoner knutna till samtliga utvecklingsområden. En länsgemensam ledningsgrupp,
bestående av social- och omsorgschefer, representanter från regionförbundets ledning,
landstingets ledningsstab samt landstingets förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård,
primärvård och psykiatri, leder arbetet. Organisationen för regional styrning i Kalmar län
visas i modell 2.
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Modell 2: Regional styrning i Kalmar län

Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja det egna länet/regionen med ett
praktiskt verksamhetsstöd och göra det möjligt att stimulera goda insatser, med fokus att
förbättra resultaten för patienter och brukare samt att utveckla arbetssätt. Samverkansarbetet grundar sig i ett antal överenskommelser på nationell nivå som också omfattar nationella
stöd i form av stimulansmedel och prestationsersättning. Stödet ges under en begränsad
tidsperiod och medverkar till ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete på lokal och regional nivå. Huvuddelen av medlen går till kommuner och landsting som når vissa förutbestämda mål. Åtgärder som genomförts i Borgholms kommun för ökad kvalitet och patientsäkerhet redovisas nedan under varje regionalt utvecklingsområde.

Kvalitetsregister i förbättringsarbetet
Senior Alert och vårdpreventivt arbete
I Borgholm har registrering av riskbedömningar i Senior Alert blivit en fungerande rutin.
Borgholm är den enda kommunen i länet som når 100 % täckningsgrad för registreringar.
Täckningsgraden för samtliga länets kommuner visas i tabell 2.
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Tabell 2: Täckningsgrad i % för andel riskbedömningar per kommun.

Under 2016 har 330 riskbedömningar registrerats på SÄBO, särskilt boende, varav 289 utförda bedömningar hade någon form av risk. Av de 289 bedömningar som hade risk fick 75
% någon form av åtgärd och 30 % av åtgärderna följdes upp. Statistikuppgifter på åtgärder
och uppföljning är något missvisande, då samtliga åtgärder och uppföljningar inte registreras i själva registret. Personal uppger att man i praktiken alltid utför någon åtgärd vid upptäckt av risk. I februari 2017 kommer en ny version av Senior Alert. Vid uppgraderingen till
den nya versionen kommer utbildning ske av enheternas Senior Alert-ombud.
Inom hemsjukvården gjordes 79 riskbedömningar under 2016. Senior Alert är ett förebyggande riskbedömningsverktyg, vilket innebär att verksamheten kan sätta in åtgärder redan
innan det uppstår vårdskador. En fördel med Senior Alert är att man använder validerande
instrument vid mätning av risk, vilket gör bedömningen mindre subjektiv. Bedömningen blir
inte beroende av vem som utför mätningen. Fall och trycksår har också följts upp genom
PPM, punktprevalensmätning, vecka 11, 2016. Mätningen visar att utifrån 107 registreringar
förekommer trycksår hos nio personer och fall hos fem personer. Tabell 3 visar antal registrerade fall och trycksår i PPM-mätningen.
Tabell 3: Antal registrerade fall och trycksår i PPM-mätningen.
Sammanlagt antal
Antal regipersoner
streringar
på enheten

Antal
persoAntal Antal Antal Antal Antal
ner
tryck- Kate- Kate- Kate- Katemed
sår
gori 1 gori 2 gori 3 gori 4
trycksår

Antal
Antal
persoperso- Anner
ner
tal
med
med
fall
BMI <
fall
22

Enhet
Borgholms
kommun

107

9

13

9

4

0

0

5

5

30

Av registrerade trycksår är samtliga kategori 1 eller 2, vilket innebär lindrigare trycksår. Inga
registrerade trycksår finns i kategorierna 3 eller 4, allvarligare trycksår

8

25

Uppföljning av nattfastan
Mätningar av nattfastan gjorde våren 2016. Resultatet av mätningen var lågt, med en genomsnittlig fastetid på 15 timmar. Åtgärder som vidtagits efter mätningen är följande.
MAS har tagit fram två dokument som skall vara ett stöd i förändringsarbetet. Ett dokument
innehåller fakta och förklaringar till varför det är viktigt att nattfastan inte överstiger elva timmar. Det andra dokumentet riktar sig mot hur personalen ska tänka vid förändringsarbetet,
samt ger tips och förslag för arbetet.
De flesta enheter har minskat nattfastetiden. Två enheter, Ekbacka 2 och Ekbacka 4, har
lyckats bra, med en nattfasta under elva timmar. Framgångsfaktorer är att enheterna gjort
förändringar över hela dygnet. Det är inte ovanligt att brukare vill lägga sig tidigt på kvällen,
men om de istället sover en stund på dagen kan sänggåendet på kvällen skjutas fram och
nattfastetiden minskar. Förfrukost hjälper också till att minska nattfastetiden. En individuell
plan för varje brukare har gett bättre effekt än en generell rutin för enheten.
Hemtjänsten Norr har gjort en mätning i december 2016 som visar på en medelnattfasta på
13,5 timmar. De flesta brukare ligger över elva timmar och som mest är nattfastan 17 timmar. Det är första gången mätning görs i hemtjänsten. I hemtjänsten Mellersta och Centrum
har ingen mätning gjorts men bedömning av MAS är att det är troligt att de har liknande resultat.
Palliativa registret
Resultatet i Palliativa registret förändras mellan åren, utifrån inrapporterade dödsfall. Vid
2016 års slut hade Borgholms kommun rapporterat in 77 dödsfall, mot 54 inrapporterade
dödsfall 2015 och 44 inrapporterade dödsfall 2014. Fem av nio kommunala indikatorer visar
förbättrat resultat 2016. Indikatorerna Läkarinformation till patienten och Läkarinformation
till närstående är indikatorer som kommunen kan påverka genom sjuksköterskornas påstötning till läkaren, men som läkaren är den som ansvarar för att genomföra. Tabell 4 och 5
visar resultatet per kvalitetsindikator för 2014 och 2015, respektive för 2016.
Tabell 4: Resultat per kvalitetsindikator för åren 2014 och 2015.
2014
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2015

Förbättring/försämring
från 2014 till 2015

26

Tabell 5: Resultat per kvalitetsindikator för år 2016.
2016

Förbättring/försämring från 2015

Analys av resultat för indikatorer som förbättrats från 2015 till 2016:
 Läkarinformation till närstående
Denna indikator bedöms bero på ett bättre samarbete med Hälsocentralen samt ny rutin
kring läkarbesök i hemmet. Det förbättrade samarbetet har även medfört att ordinationerna
av palliativa läkemedel blivit bättre, vilket syns i förbättringen av resultatet för indikatorerna
Lindrad från illamående och Lindrad från ångest.
 Munhälsa bedömd
Sjuksköterskorna har arbetat aktivt med detta område och baspersonalen har blivit mer
uppmärksamma på vikten av god munhälsa i palliativ vård.
 Eftersamtal erbjudet
Sjuksköterskegruppen har haft återkommande samtal om efterlevandesamtal. De palliativa
ombuden har utvecklat ett vykort som lämnas ut till anhöriga om erbjudande till samtal.
Vykortet har uppskattats av anhöriga.
Analys av resultat för indikatorer som försämrats från 2015 till 2016:
 Utförd validerad smärtskattning
Indikatorn innebär smärtskattning sista levandsveckan. Försämringen bedöms bero på flera
faktorer bl.a. svåröverskådlig dokumentation samt att smärtskattning dokumenteras på olika
ställen. Baspersonalens dokumentation är inte överskådlig och smärtskattningsinstrument
lämnas inte hemma hos patienten. Dokumentation i Palliativa registret tolkas olika av de
patientansvariga sjuksköterskorna och ibland missuppfattas frågan. Övrig symtomskattning
har också blivit sämre vilket bedöms bero på att personalen inte är bra på att använda
skattningsinstrument där man får en överblick av andra symtom samt av brist i dokumentationen.
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 Mänsklig närvara i dödsögonblicket
Indikatorn påverkas av att alla patienter inte vill ha någon hos sig i dödsögonblicket och
personalen upplever att detta ibland kan vara svårt att påverka. Förbättringsförslag som
framkommit är att patientansvarig sjuksköterska tydligare ska följa rutiner och stötta baspersonalen inom detta område. Fler sjuksköterskor i arbetslaget behöver också hjälpas åt att
fylla i Palliativa registret för att minska risken att frågorna tolkas olika.
BPSD-registret och arbete med demens
Kommunens BPSD-utbildare har haft en BPSD-utbildning för administratörer under året.
Samtliga äldreomsorgens chefer har också fått lära sig att ta ut statistik ur registret. Ledningsgruppen för demens, som bildades 2015, träffas ca varannan månad. En nyanställd
demenskoordinator, en undersköterska med specialistutbildning inom demens, har i slutet
av året anslutit sig till gruppen. Gruppen jobbar bl.a. med:




Genomgång av Demensprogrammet i Kalmar Län och följsamheten till målen.
Rutiner kring samverkan och kommunikation mellan kommun och primärvård.
Riktlinjer och rutiner kring tvångs- och begränsningsåtgärder.

Under 2016 har Borgholms kommun gjort totalt 135 BPSD-registreringar, fördelat på 5-17
registreringar varje månad. Antal registreringar i registret kan vara fler än en per individ.
Under juli månad går antalet BPSD-registreringar ner generellt i hela länet. NPI-instrumentet (Neuropsychiatric Inventory) mäter hur mycket BPSD-symtom en person har. NPI-poäng
visar att Borgholms kommun har ungefär lika många dementa brukare som övriga kommuner i Sverige. Antalet BPSD-registreringar i Borgholm jämfört med övriga kommuner i länet
2016 visas i tabell 6.
Tabell 6: Antalet BPSD-registreringar 2016 i Borgholm jämfört med övriga kommuner i länet.
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En analys av resultatet på enhetsnivå för Borgholms kommun visar att det finns förbättringsområden, speciellt inom hemtjänsten. Alla brukare på kommunens demensboenden
och brukare med demensdiagnos som har hemtjänst och är inskrivna i hemsjukvården bör
registreras i BPSD minst 1 gång per år. Uppföljningar tillkommer därefter. Analys av MAS
är att Borgholms kommun behöver öka antalet registreringar till ca 20 registreringar per månad, vilket då i snitt innebär att registrera minst 2 brukare per månad och enhet.
Värdegrund och lokala värdighetsgarantier
Äldreomsorgens stora kompetensutvecklingssatsning hösten 2016, kring bemötande samt
roller och arbetssätt för team, syftar till att konkretisera och ge verktyg för arbetet med värdegrunden. De lokala värdighetsgarantierna är kvalitetsgarantier, ett sätt att konkretisera
värdegrunden, och därmed en del av styrning och ledning i värdegrundsarbetet. Alla brukare får broschyren med värdighetsgarantier vid start av hemtjänst eller vid inflytt på ett boende. Enhetschefer tar upp värdighetsgarantier vid nyrekrytering, på medarbetar- och lönesamtal. Inom särskilt boende följs värdighetsgarantierna i det dagliga arbetet men enhetschefer upplever att personalen har svårt att redogöra för dem. Värdighetsgarantierna och
värdegrunden förväxlas ibland. Klagomål/synpunkt som rör lokala värdighetsgarantier ska
rapporteras i avvikelsesystemet och följs upp enligt rutin. Inga rapporter har inkommit under
2016. Arbetet med implementering av värdighetsgarantierna fortsätter 2017.
Biståndsbedömning
Biståndshandläggare gör behovsbedömning och insatsbeslut på hemtjänst i särskilt boende
för ökad rättssäkerhet för brukarna. Besluten läggs tillsvidare och följs upp. Under 2016 har
ingen direkt effekt av själva insatsbesluten uppmätts och effekten av insatserna i beslutet är
inte bedömd. Då ett arbete med implementering av IBIC, Individens behov i centrum, pågår
förväntas detta medföra en förbättring gällande rättssäkerheten för den enskilde.
IBIC, Individens behov i centrum
Socialstyrelsen har bytt namn på ÄBIC, Äldres behov i centrum, till IBIC, Individens behov i
centrum. Borgholms kommun har följt socialstyrelsens modell och också ändrat benämning.
Arbetet med IBIC har haft svårt att komma igång under början av året, men konkretiserades
under det sista halvåret 2016 och planer för implementering tog form. Alla enhetschefer inom äldreomsorg har nu fått information om modellen och all personal inom hemtjänsten är
informerade av biståndshandläggare. Ett verksamhetsmål som rör handläggning enligt IBIC
har fastställts och en handläggare har anställts som resurs för att frigöra tid hos ordinarie
handläggare för implementeringsarbetet. Den nyanställde handläggaren har tidigare erfarenhet av implementering av IBIC, vilket kommer att vara en resurs i kommunens arbete.
Under våren 2017 kommer en handlingsplan för implementering att tas fram.
RFM – Resursfördelningsmodell
Resursfördelningsmodellen, RFM, som antogs som styrmodell i november 2016, ska fördela resurser utefter behov. Alla brukare i Borgholms kommun ska få biståndsbeslut som utgår ifrån behovet, vilket också ska styra verksamheten. Målet är en effektiv verksamhet
som svarar upp mot brukarnas behov och ligger i linje med lagen och de politiska besluten.
Arbetet med en resursfördelningsmodell för äldreomsorgen har pågått aktivt sedan 2013.
Under 2014 och 2015 utarbetades en modell som provades, men problemet var då att modellen inte kvalitetssäkrats utifrån ett verksamhetsperspektiv innan den togs i drift. Under
2015 implementerades lagen om valfrihet (LOV) i kommunen. Detta innebar nya utmaningar då modellen inte var tillämpbar på externa utförare. Beslut togs att modellen skulle utgå
ifrån vad en hemtjänsttimme får kosta, samt att resurser skulle fördelas utifrån beviljad tid.
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Beräkningen av hemtjänsttimmen bygger på en modell som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) tagit fram som stöd till LOV-kommuner. Den heter Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. Valet i Borgholms kommun är att utgå ifrån biståndsbedömd tid, även kallad beviljad tid. Uppdraget – lagstadgad verksamhet och eventuella
politiska riktlinjer utöver lagkravet samt biståndsbedömning – kontroll att det finns aktuella
riktlinjer för biståndsbedömning säkerställer en likvärdig bedömning i alla ärenden. Effekter
som uppnåtts hittills är att flera delar av handläggarprocessen har tydliggjorts och kvalitetssäkrats.
Utvärdering av modellen kommer att ske under hösten 2017 då den har använts under mer
än sex månader. Tidsperioden är beslutad utifrån att arbetssättet fullt ut ska implementeras
i organisationen och att modellen ska kunna styra. Först till kommande budgetår kommer
hemtjänsttimmen att justeras igen med eventuell omfördelning utifrån utvärderingen.

Organisation Barn- och familj inklusive missbruksvård
Under året har den nya organisationen inom Barn- och familj fortsatt förändras, för att öka
möjligheten att arbeta mer på hemmaplan. Förändringen gjordes i samband med förändringen av utredar/utförarorganisation under slutet av 2015. Den nya organisationen har
dock inte kunnat genomföras fullt ut under 2016 då socialsekreterarna har haft ett högt
tryck av ensamkommande flyktingbarn och flera tjänster inte gått att tillsätta.
Under sommaren 2016 tillsattes en familjehemssekreterare, vilken ingår i Barn och familj.
Syftet med den tjänsten är att utreda och coacha familjehem. Förväntade effekterna av det
är att de familjehem som godkänts av förvaltningen ger barn och unga det stöd de behöver
samt att familjehemmen kan finnas kvar för det placerade barnet om det bedöms vara
gynnsamt. Familjehemssekreteraren ska vägleda familjehemmen och socialsekreteraren
ska uppmärksamma barnets behov samt väga in biologiska föräldrars synpunkter. Från februari 2017 kommer tjänsterna inom Barn och familj att vara fulltaliga. Då ska även familjebehandlare arbeta med människor med missbruk/beroende på hemmaplan.
Sedan oktober 2016 ingår tjänsten som missbrukshandläggare i Vuxen- och försörjningsstödsgruppen. Syftet är att öka samverkan mellan försörjningsstödshandläggare och missbrukshandläggare då dessa handläggares ärenden ofta är gemensamma, samt att bygga
upp en gemensam kompetens kring vuxna. Syftet är även att bygga upp en organisation
som inte är så sårbar för förändringar i arbetsgruppen. Föräldrar och unga med missbruksproblem/beroende och konsekvenser av detta beroende uppmärksammas av 1:e socialsekreterare inom Barn och familj. En missbrukshandläggare och en socialsekreterare inom
Barn och familj har gemensamt gått en universitetskurs på 7,5 högskolepoäng, gällande
våld i nära relationer, och samverkar nu kring familjer där någon har blivit utsatt för våld.
Syftet är att missbrukshandläggaren ska uppmärksamma vuxnas behov och socialsekreteraren inom Barn och familj ska ha sitt fokus på den unges behov av skydd.
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Organisation utredar/utförarorganisation
Under året har arbetet med individ- och familjeomsorgens omorganisation fortsatt, nu under
ledning av enhetschef för individ- och familjeomsorgen, och den teoretiska omorganisationen har genomförts i praktiken. Omorganisationen innebär att arbetsgruppen delats upp i
två grupper, där den ena gruppen genomför utredningar enligt BBIC (Barns behov i centrum) och den andra gruppen arbetar med insatser. Detta gör att det finns större möjligheter
att ge familjer vård på hemmaplan. Genom organisationsförändringen har personalgruppen
fått möjlighet att få mer koncentrerade och riktade arbetsuppgifter i syfte att bli säkrare och
kunna ha högre kompetens. Bakom omorganisationen finns forskning kring placeringar av
barn på HVB-hem, som visar sämre resultat för dessa barn än för de barn som får hjälp på
hemmaplan tillsammans med sin familj.
När ett ärende förs över från utredargruppen till insatsteamet har en struktur i form av en
ärendekedja byggts upp. Kontinuerliga träffar genomförs mellan grupperna, i syfte att säkerställa att det blir så god verksamhet för klienterna att ingen faller mellan stolarna. Effekter som framträtt är att utredarna uttryckt det positivt att man har en tydlig start- och slutpunkt i ett ärende, i och med att man vet att man lämnar ärendet ifrån sig när utredningen
är klar. Från hösten 2016 har det funnits två socialsekreterare som följer upp insatser men
samtidigt fanns enbart en familjebehandlare kvar i tjänst. Från februari 2017 är samtliga
tjänster inom insatsteamet fulltaliga. När alla tjänster i den nya organisationen är tillsatta
kommer fler effekter att visas. Den långsiktiga effekt som eftersträvas är att kunna utföra
behandlingsarbete på hemmaplan i större utsträckning än tidigare och därmed uppnå bättre
och mer långsiktiga behandlingsresultat i familjer till lägre kostnad än vid placeringar.
Förebyggande teamet
Förebyggande teamet, som startades upp tillsammans med utbildningsförvaltningen 2015,
har under året fortsatt att utvecklas och struktureras. Teamet arbetar med tidiga insatser på
individ-, grupp- och samhällsnivå och målgruppen är familjer med barn i åldern 6 till 18 år.
Syftet är att ge behovsanpassat individuellt stöd och därmed förbättrade förutsättningar för
barn och ungas utveckling. Teamet kan i samtal med föräldrar och barn/ungdom kartlägga
den unges nätverk och nätverkets förmåga att stötta den unge. Föräldrar kan få hjälp att
strukturera upp problem och göra upp en handlingsplan för hur familjens förändringsarbete
ska fortlöpa. Teamet arbetar oregistrerat och kan även hänvisa till andra verksamheter.
Teamet har tystnadsplikt, men även anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa. Förebyggande teamet har under 2016 funnits på kommunens fritidsgårdar för att möta och få
kontakt med ungdomar. Förebyggande teamet ska i första hand arbeta med att erbjuda
stöd till föräldrar och barn i olika forum.
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Processen från behov till beslut inom LSS
Under våren 2016 genomförde kommunens två LSS-handläggare en stor utbildningsinsats
för personal och chefer inom omsorgen om funktionsnedsatta, för socialnämndens ledamöter samt för övriga chefer och personal på socialkontoret. Utbildningen genomfördes först
för baspersonal, vid tre tillfällen för att möjliggöra all personals deltagande, och därefter vid
ett tillfälle för nämnden och ett ytterligare tillfälle för chefer och personal på socialkontoret.
Utbildningen fokuserade på handläggningsprocessen och lagstiftningen LSS och syftet var
att skapa förståelse och kunskap om hela handläggningsprocessen, från behov, via ansökan, utredning, kommunicering och bedömning, till beslut. Utbildningen belyste också mycket tydligt skillnaden mellan Socialtjänstlagen, SoL, och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, och visade varför LSS benämns som en rättighetslag. Vid utbildningen gick handläggarna igenom personkretsbedömning samt insatskatalogen i LSS och
vad de olika insatserna syftar till. Utbildningen var mycket uppskattad av samtliga deltagande parter och gav en viktig kompetensförstärkning till verksamhetens personal och till ansvariga politiker.
Fritidsgruppens uppdrag OFN
Arbetet med brukares möjlighet till en aktiv fritid utifrån sina behov, har lett till en tydligare
struktur för fritidsgruppens arbete. Syftet med fritidsgruppen inom omsorgen om funktionsnedsatta är att vuxna personer inom LSS personkrets, som har LSS-insatser från Borgholms kommun, får möjlighet till en aktiv fritid utifrån sina behov. Fritidsgruppen ska, där det
är möjligt, samordna enskildas intressen för att kunna genomföra gruppaktiviteter och fånga
upp önskemål från brukargruppen för att ge möjlighet till delaktighet och inflytande. Fritidsgruppen består av brukare och personal och leds av enhetschefen för daglig verksamhet.
En LSS-handläggare samt två omsorgsassistenter från grupp- och servicebostad och en
omsorgsassistent från daglig verksamhet ingår i gruppen. Omsorgsassistenterna utses av
ledningsgruppen för OFN och schemaläggs för uppdraget. Ambitionen är att det ska finnas
en brukarrepresentant för varje grupp/servicebostad i gruppen. Fritidsgruppen träffas en
gång per månad med uppehåll under semesterperioden.
Struktur för arbetet med ombud för schema, bemötande och genomförandeplaner
Under året har arbete skett med att skapa struktur inom områden där personal, på ledningens uppdrag, har olika övergripande roller av betydelse för verksamhetens kvalitet. Ny
struktur har skapats för arbetet med bemötandeombud, schemaombud och genomförandeplansombud, vilket har inneburit att både kompetens och innehåll för uppdraget setts över.
Schemaombud
Övergripande schemastruktur och arbete via schemaombuden organiseras nu under en
enhetschef, som leder gruppen schemaombud för likriktning i arbetet. Respektive enhetschef ansvarar för schemaarbetet på sina enheter och tydlighet görs för enhetschefs ansvar
respektive schemaombudets uppdrag. Ett viktigt arbete med bemanningskrav har skett under året, vilket är grundläggande för att kunna bemanna verksamheten efter brukares behov och att löpande kunna göra förändringar i bemanning när brukares behov förändras.
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Bemötandeombud
Arbetet med bemötande via bemötandeombud har nu organiserats under en av omsorgens
enhetschefer. Lokalt är respektive enhetschef ansvarig, men gruppen bemötandeombuds
uppdrag är viktigt för en likariktning och sammanhållning. Gruppen står för en gemensam
kunskap till verksamheterna och är därför ett viktigt stöd och en viktig resurs i arbetet.
Genomförandeplansombud
Genomförandeplansarbetet och arbetet med social dokumentation har genomlysts under
året och en ny struktur för ledning och kunskapsöverföring har skapats. En av omsorgens
enhetschefer, med tidigare kunskap och erfarenhet av genomförandeplansarbete, leder nu
gruppen genomförandeplansombud. Gruppen har också utökats, från tidigare två ombud
som stöttade alla enheter till ett ombud per enhet/verksamhet. Genomförandeplansombud
utses av enhetschef och arbetar i samråd med denne när det gäller upprättandet av nya
genomförandeplaner eller revidering av de gällande. Syftet med genomförandeplansombud
är att öka kompetensen i verksamheterna och ge stöd till medarbetarna i social dokumentation och i arbetet med genomförandeplaner. Under 2017 förväntas arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner utvecklas ytterligare.

Sysselsättning enligt SoL
PRIO-projektet Sysselsättning enligt SoL planerades vara klart vid årsskiftet 2016/2017
men har fördröjts. Projektet ska ha sin utgångspunkt i den ordinarie verksamheten, som
tydligare ska utgå ifrån arbetssättet Supported employment. Det är ett samlingsnamn för en
viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser som förespråkas av Socialstyrelsen och som riktar
sig mot personer med funktionsnedsättning. Detta innebär ett utvecklat arbetssätt med fokus på individuella placeringar inom daglig sysselsättning enligt SoL och daglig verksamhet
enligt LSS. Det finns idag ett mycket begränsat platsutbud för insatsen sysselsättning enligt
SoL och det krävs en stor arbetsinsats vid varje ny beställning ifrån myndighetshandläggare. Ibland kan det dra ut på tiden att finna en praktikplats och under tiden går oftast personen beställningen avser sysslolös. Enligt en undersökning utförd med hjälp av brukarorganisationer finns ett behov av mer individanpassad sysselsättning.
PRIO-projektet och det permanentade, men relativt nya, utvecklade arbetssättet planeras
under projekttiden gå hand i hand för att optimera utfallet, samtidigt som det kan bidra till en
stark uppstart för den ordinarie verksamheten. Syftet är att genom projektet informera chefer och arbetsplatser om verksamheten för att väcka intresset och hjälpa till att se möjligheterna i att inom kommunens egna verksamheter tillskapa fler praktikplatser för den berörda
målgruppen. Målsättningen är att en praktikplatsbank kan upprättas. På varje möjlig praktikplats utförs då en arbetsplatsanalys enligt strukturerad manual. Detta ökar chansen till en
gynnsam matchning individ – praktikplats och möjlighet till förberedelse och uppföljning för
såväl den enskilde som för arbetsplatsen.

16

33

Träffpunkt PRIO
I mars 2016 startade Träffpunkt PRIO, som därefter varit öppen fyra timmar två eftermiddagar/kvällar samt varannan söndag. En personal, van vid träffpunktsverksamhet, har drivit
verksamheten tillsammans med boendestödjarna, de sistnämnda enligt rullande schema.
Inför starten gjordes en enkätundersökning som visade att det var viktigt att besökarna
skulle få stort inflytande på aktiviteter och utförande. I enkäterna framkom också önskemål
om öppettider, lokalisering och innehåll. Utifrån detta gjordes en lokalinventering, personal
utsågs och kort därpå var projektet uppstartat. Inom kort blev träffpunkten – som fick namnet ”Träffpunkt PRIO” – välbesökt och utlåtandena ifrån besökarna var mycket goda.
Besökarna har under året aktivt deltagit i planering kring alla aktiviteter såsom biljard, kortspel, pussel, pilkastning, mandalamålning, bakning, bingo, filmkväll, matlagning och grillning. På söndagarna har stor tid ägnas åt att tillsammans laga en gemensamt bestämd
söndagsmiddag. Det finns önskemål från besökarna om ytterligare aktiviteter, liksom behov
av långsiktig planering, och därför skrivs tillsammans ett månadsblad för nästkommande
månad. Utifrån besökarnas önskemål har öppentiderna förändrats under året. All fika och
mat som tillverkas och förtärs på träffpunken sker till självkostnadspris för besökaren.
Besöksantalet har haft ett snitt på 10 besökare vid varje tillfälle och det är tydligt att träffpunkten varit eftertraktad för målgruppen. Besökarnas åldrar varierar från 20 till ca 70 år.
Lokalen fick, under en period hösten 2016, tillfälligt bytas ut pga. omfattande renoveringsbehov och under denna tid minskade besöksantalet.
Detta har av de tidigare deltagarna uppgivits bero dels på den tillfälliga lokalen som sådan,
dels på bristen på internetuppkoppling samt att det blev svårt, för de personer som har insatsbeslut på boendestöd, att hålla isär personalens olika roller boendestödjare och träffpunktspersonal. Inför 2017 förändras därför personalgruppens sammansättning. För att
träffpunkten efter projekttiden skall kunna förbli en permanent del av kommunens verksamhet planeras fortlöpande uppföljningar med fokus på besökarnas upplevelse.
PSYNK
PSYNK-arbetet syftar till att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som
har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. Övergripande mål är att barns och ungas psykiska
hälsa ska mötas med en helhet och att barn, unga och deras närstående får den hjälp de
behöver, när de behöver det. PSYNK startade som ett treårigt nationellt utvecklingsprojekt
via SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och pågick nationellt under åren 2012 - 2014.
Borgholms kommun gick med i Psynkprojektet hösten 2013 och genomförde 2014 en kartläggning av verksamheter som arbetade för ökad psykisk hälsa för barn och unga. Kartläggningen var grunden för bildandet av en lokal samordningsgrupp 2014, tillsammans med
landstinget och övriga samarbetspartners, för uppföljning av de förbättringsområden som
framkommit i kartläggningen. Borgholms samordningsgrupp har sedan 2015 haft ett eller
två årliga samverkansmöten. Vid samverkansmötet 2016 var innehållet flyktingsituationens
hantering i olika verksamheter samt presentation av nya resurser för arbetet med psykisk
hälsa: Förebyggande teamet samt den länsövergripande Barn- och ungdomshälsan.
Psykiatriteamets verksamhet
Under 2016 har psykiatriteamet varit inkopplat i elva ärenden. Ett ärende har berört individoch familjeomsorg, två ärenden äldreomsorg hemtjänst, fyra ärenden äldreomsorg särskilt
boende samt fyra ärenden omsorgen om funktionsnedsatta. Psykiatriteamet, som består av
medlemmar med olika professioner, har under året minskat antal medlemmar till sju.
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Ytterligare minskning befaras ske, varför teamet ser behov av rekrytering, företrädesvis
ifrån OFN-verksamheten. Fyra tidigare medlemmar är resurspersoner som kan kallas in vid
behov på exempelvis teammöten, för en ökad tvärprofessionell bredd.
Teamet har 2016 endast småskaligt fortsatt det arbete som startade 2014, att inventera
personals upplevelse av arbete med personer med omfattande psykisk ohälsa. Trygghetsinventeringarna var planerade att under 2016 främst fokusera på OFN:s verksamheter, men
till följd av minskningen av antal medlemmar i teamet uppstod ett kompetensbortfall, varför
inventeringarna skjutits fram. Andra satsningar inom OFN har gjorts av förvaltningen under
året och antalet beställningar från OFN till psykiatriteamet har ökat, vilket bedöms ha gett
motsvarande kompetens- och trygghetsstärkande effekt för verksamheten.
Utförda inventeringar har tagit fasta på personalens upplevelse av trygghet/otrygghet och
utifrån det har uppföljande träffar med personalgrupper genomförts, i syfte att stärka trygghetskänslan. Utgångspunkt för de trygghetsstärkande samtalen/utbildningarna har främst
varit dagsaktuella exempel från personalgruppernas arbete, vilket gjort det lätt för dem att
ta till sig verktyg och applicera dem i verkligheten. I flera fall har samtalen lett till upprättandet av en bemötandeplan, utan att ett teamärende har upprättats.
Genom att bemötandeplanen belyser många väsentliga delar av en persons liv hjälper den
till att öka känslan av sammanhang, KASAM, för den enskilde brukaren/patienten. I nästan
samtliga faktiskt beställda ärenden har även vägledningen från teamet utmynnat i att personalen fått hjälp att upprätta en tydlig bemötandeplan, vars effekt följts upp innan insatsen
avslutats. Upprättade bemötandeplaner har ökat tryggheten för såväl personal som den
som tar emot insatsen och gör arbetsinsatserna kring och med den enskilde brukaren/patienten mer lika, oavsett vem som utför arbetet. Teamets insatser uppfattas ge goda resultat
och leder till att personalgruppen många gånger får bemötandeverktyg som kan genomsyra
arbetet även med andra brukare/patienter. Teaminsatsen dokumenteras, i samtliga fall utom IFO-ärenden, i verksamhetssystemet Procapita.
Psykiatriteamts powerpointpresentation rörande olika psykiska sjukdomar har frekvent uppdaterats och frekvent kommit till användning. Presentationen används vid teamuppdrag, för
att på ett strukturerat sätt tydliggöra och öka förståelsen kring olika psykiatriska tillstånd,
samt för att uppnå en förstärkt samsyn och därifrån anpassa bemötandet optimalt.

e-Hälsa
Arbetet med e-Hälsa har fortsatt under 2016. Arbetet har stor prioritet och fokus 2016 har
främst legat på delprojekten e-tjänster och mobilitet. Innehållet i dessa projekt är:
e-tjänster:
Medborgare kan kontakta socialtjänsten via Borgholms kommuns hemsida, där fyra e-tjänster nu erbjuds. Inloggning till e-tjänsterna görs med e-legitimation och ansökan om e-legitimation görs via bank eller hos skatteverket. E-tjänsterna innebär utökad service för kommuninnevånarna samt frigör tid för socialsekreterarna. E-tjänster som erbjuds idag är:

18

35

Försörjningsstöd – via Min sida – ekonomiskt bistånd, där ärenden gällande ekonomiskt
bistånd kan följas och man kan se beräkning, beslut och utbetalning, ändra sina kontaktuppgifter samt ta emot meddelanden från sin socialsekreterare. Tjänsten vänder sig till den
som har en pågående kontakt med socialsekreterare.
Insatser funktionsnedsatta - för ansökan om insatser enligt LSS (Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade) för kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice.
Hemtjänst och larm - för ansökan om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) för hemtjänst
och trygghetslarm.
Ansökningar till insatserna funktionsnedsatta samt hemtjänst och larm görs elektroniskt.
Den sökande fyller i uppgifter och kan komplettera med information i fritext. Ansökan går
direkt till en biståndshandläggare som därefter tar kontakt med den sökande. Detta innebär
bland annat att man inte är beroende av biståndshandläggarnas telefontider för kontakt.
Lämna synpunkt – e-tjänst där medborgarna har möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter hanteras sedan av berörd chef. Ingen e-legitimation krävs.
Mobilitet:
Under våren 2016 utökades den väl fungerande mobila lösningen för hemtjänstpersonalen
successivt, för att före semesterperioden täcka hela kommunen. Alla semestervikarier inom
hemtjänsten arbetade mobilt sommaren 2016. Inom hemsjukvården utsågs ett par sjuksköterskor under försommaren att bli pilotanvändare av mobil hemsjukvård, ett arbetssätt där
man har en surfplatta med sig ut till hemsjukvårdspatienterna och kan läsa samt dokumentera i patientjournalen hemma hos patienten. Med säker roll och behörighet (identifikation
med SITHS-kort) integrerat i surfplattan kan hälso- och sjukvårdspersonalen även komma
åt sammanhållna journalsystem som nationell patientöversikt (NPÖ) samt Cosmic LINK,
där samordnad vårdplanering inför utskrivning från slutenvården dokumenteras. Under våren 2017 kommer samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att kunna arbeta mobilt.
Nyckelfria lås startade i augusti 2016 som ett pilotprojekt på 27 lägenheter i ordinärt boende. Monteringen startade i september och låsen gick i bruk i oktober månad. Själva låsenheten har fungerat bra men det har varit lite problem med appen som styr låsen. Kommunen behöver se över interna rutiner kring felsökning av mjukvaran. Arbetet med införande
fortsätter. Övriga prioriterade e-Hälsasatsningar är:
- Säker roll och behörighet, arbetet med att införa SITHS-kort till externa system som
hanterar känsliga personuppgifter, fortsätter. Internt finns möjlighet till säker inloggning till verksamhetssystemet Procapita.
- Beslut om införande av nattillsyn via webbkamera finns och olika lösningar har visats upp av leverantörer under 2016. Fortsatt arbete kommer att ske under 2017
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Hab/
Rehab

Länsgrupp Habilitering/rehabilitering
Länsgrupp Hab/rehab innebär ett gemensamt samarbete avseende arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik inom kommunernas och landstingets habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter.
Målet är att skapa förutsättningar för att patientens habilitering/rehabilitering sätts i fokus
och inte ansvarsgränserna mellan huvudmännen. Länsgrupp Hab/rehabs utvecklingsarbete
utgår ifrån ett fristående uppdragsdokument som heter Länsgrupp Hab/rehab – gemensam
målbild 2014 - 2016. Fokusområden 2014 - 2016 har varit:
 Praktiska anvisningar för habilitering och rehabilitering.
 Bidra till att implementera bas- och specialisthabiliteringen i länet.
 Kompetensutveckling.

Informations-överföring

SIP – Samordnad Individuell Plan
Arbetet med implementering av SIP, Samordnad individuell plan, pågår i hela länet och
samordningen ska erbjudas då den ger ett mervärde för personen utöver de insatser och
den samverkan som redan sker. Inom omsorgen om funktionsnedsatta har användningen
av SIP ökat under året och SIP har börjat betraktas som ett användbart redskap.

7. Uppföljning genom egenkontroll
Under 2016 togs Stratsys, ett molnbaserade verktyg för effektiv verksamhetsstyrning, planering och uppföljning, i bruk. Flera av de aktiviteter som tidigare följts upp manuellt genom
egenkontroll, har under 2016 följts upp i Stratsys och rapporterats till socialnämnden varje
tertial. Tabell 7 visar förvaltningens egenkontrollsprogram 2016.
Tabell 7: Egenkontrollsprogram Socialförvaltningen 2016
Aktivitet

Omfattning

Rapportör

Källa

Frekvens

Avvikelser

Anta/typ, konsekvens, mottagna,
avslutade

System-förvaltare

Procapita

1 gång/år

Ansvarig för
redovisning till
nämnd
SAS och MAS

Kvalitets-register
Senior Alert

Antal registrerade och
uppföljda

MAS,
EC ÄO,
EC HSV

Senior Alert

Tre ggr/år

Socialchef

Bemötandeplan

Andel med bemötandeplan
utifrån behov

EC ÄO

Procapita

Tre ggr/år

Socialchef

Värdighetsgarantier

Andel implementerat

EC ÄO

Medarbetarsamtal

Tre ggr/år

Socialchef
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Genomförandeplan

Aktuella, delaktighet,
upprättade inom 14 dagar

EC ÄO, EC
OFN

Procapita

Tre ggr/år

Socialchef

Kvalitets-register
Palliativa
registret

% av parametrarna som visar
förbättrat resultat

MAS
EC HSV

Palliativa
registret

Tre ggr/år

Socialchef

Basala klädoch
hygienrutiner

% följsamhet

MAS

SKL:s PPM

Tre
ggr/år

Socialchef

HSV-journal

% av journaler
där patientansvarig
sjuksköterska
/arbetsterapeut/sjukgymnast är
dokumenterad

Enhetschef
HSV

Procapita

Tre ggr/år

Socialchef

En uppföljning, uppföljning av avvikelser, har gjorts manuellt. Uppföljning av avvikelserna
redovisas en gång för 2016, i kvalitetsberättelsen. Från 2017 kommer avvikelserna att följas
upp varje tertial och rapporteras till nämnd med motsvarande periodicitet.

Synpunkter från revisionsrapporter
PwC har genomfört tre granskningar i verksamheten under 2016, Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll, Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen
samt Granskning av flyktingverksamheten. De två sistnämnda granskningarna är av direkt
betydelse för verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Nedan redovisas PwC:s revisionella bedömning samt bedömningar mot kontrollmål i dessa respektive granskningar.
Kvalitet inom äldreomsorgen
Revisorerna bedömer att socialnämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet inom äldreomsorgen då det finns områden som behöver utvecklas. Revisionen menar att resultat från kvalitetsindikatorer inte tillräckligt visar att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Bedömningen mot kontrollmål bedömer två av fem kontrollmål som uppfyllda. Dessa är:
1. Det sker ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen som leder till ökad kvalitet.
2. Det sker en tillräcklig återrapportering till nämnd.
Revisorerna bedömer att det sker ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen inom en rad
olika områden, som skapar förutsättningar för ökad kvalitet. Det finns dock utvecklingsområden för nämnden att beakta i sitt fortsatta arbete. Revisorerna bedömer också att nämnden till övervägande del får en tillräcklig återrapportering.
Bedömningen mot kontrollmål bedömer att tre av fem kontrollmål endast är delvis uppfyllda.
Dessa är:
3. Det finns ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som omfattar kvalitetsmål för äldreomsorgen.
4. Nämndens uppföljning av verksamheten är tillräcklig.
5. Resultat från kvalitetsindikatorer visar att verksamheten bedrivs med god kvalitet.
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Åtgärder för måluppfyllese, utifrån revisionens bedömning är, gällande 3. Ledningssystem
för kvalitet och patientsäkerhet, 4. Nämndens uppföljning och 5. Kvalitetsindikatorer:
3. Implementering av ledningssystem har pågått två år. I samband med genomgång av
revisionsrapporten har samtliga enhetschefer diskuterat ledningssystemet och på
vilket sätt implementeringen kan förbättras. Alla medarbetare ska uppdateras kring
ledningssystemets syfte och upplägg. Ledningsgruppen för HSV-verksamheten har
utökats. Nu ingår även MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska och, sedan 161101,
MAR, medicinskt ansvarig för rehabiliteringsverksamheten.
4. Årshjul med plan för regelbunden uppföljning av mål, aktiviteter och nyckeltal ska
uppdateras. Det finns ett årshjul framtaget 2015, för rapportering av kvalitet inom respektive verksamhetsområde, men följsamheten har varit otillräcklig under 2016. I
kommunens nya uppföljningssystem Stratsys ges bättre förutsättning för uppföljning, IT-stödet underlättar genom automatiska signaler till ansvariga chefer då nyckeltal ska rapporteras. Kvalitetsenheten har fått i uppdrag att ta fram ett årshjul som
stämmer överens med nyckeltalsrapporteringen i Stratsys.
5. Resultat från Öppna jämförelser är en del av utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen och åtgärder har genomförts under 2016 till följd av resultaten. För att systematiskt förbättra verksamheten har en av utvecklingsledarna tillsammans med berörda
chefer analyserat resultat och prioriterat indikatorer som är extra viktiga inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. De prioriterade indikatorerna ingår i nyckeltal
för verksamhetsmål 2017. Under 2016 har kompetensutvecklingssatsningar genomförts i bemötandets betydelse för en god omsorg. En annan satsning som nyligen
genomförts är uppdatering av kompetens och organisation kring förebyggande åtgärder som omfattas av kvalitetsregistret Senior Alert. Rutin har framtagits för årlig
läkemedelsgenomgång i samarbete med ansvariga inom primärvården. MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har fått i uppdrag att kontrollera följsamhet och resultat samt redovisa till nämnden senast 170331. Förbättring av hemtjänstens personalkontinuitet är ytterligare ett mål, där arbete påbörjats.
Granskning av flyktingverksamheten
Granskningen avser om kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd. Nedanstående redovisning avser revisorernas bedömning av socialnämndens verksamhet inom området.
Revisorerna bedömer att mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att det finns flera boendealternativ i kommunen
som utgör en komplett boendekedja för ett ensamkommande barn. Revisorerna ser positivt
på att det finns riktlinjer och rutiner för verksamheten. Revisorerna ser också positivt på att
nämnden har lyckats anpassa verksamheten till färre barn och bedömer att det nya och
större boendet på Ekbacka är en mer kostnadseffektiv lösning än flera mindre boenden.
Det kan dock innebära utmaningar för verksamheten att samla så många ungdomar på ett
ställe och det kommer att ställa större krav på verksamhetens organisationsförmåga. Revisorerna lyfter fram att det inte är ändamålsenligt att ungdomarna som bor i utslussningslägenheter har andrahandskontakt på sina lägenheter.
Revisorerna bedömer att socialnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende mottagande av asylsökande och nyanlända. Bedömningen görs mot kontrollmålet: ”Det finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av ensamkommande barn (även i familjehem)”. Revisorerna bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
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Bedömning grundas bland annat på att verksamheten, under ett års tid, inte kunnat arbeta
strategiskt med ärendehanteringen och att handläggningen inte har kunnat genomföras i
enlighet med nationella föreskrifter. Revisorerna bedömer det som en brist att nämnden
saknar dokumenterade rutiner för handläggningen av ensamkommande barn, vilket gör
verksamheten sårbar i samband med personalomsättning. Revisorerna ser positivt på att
nämnden har stärkt upp verksamheten med ytterligare tjänster i syfte att avlasta verksamheten. PwC har begärt att få svar senast den 24 februari 2017 vad nämnden avser att göra
för att åtgärda påpekandena i den revisionella rapporten avseende flyktingverksamheten.

8. Samverkan för att förebygga missförhållanden och
vårdskador
Definition av missförhållande enligt Socialstyrelsen:
Ett missförhållande är en handling eller en underlåtelse som har medfört ett hot mot eller
konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Definition av vårdskada enligt Socialstyrelsen:
En vårdskada är lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och inte är oundviklig konsekvens av en patients tillstånd
eller förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på grund av tillståndet.
Samverkan inom kommunen.
Väl fungerande kommunikation baspersonal emellan samt mellan baspersonal och enhetschef är av stor vikt för patientsäkerheten och för att undvika missförhållanden eller risker för
missförhållanden. En genomförd händelseanalys som rör både SoL och HSL visar att brister i kommunikation kan vara en bidragande orsak till vårdskador eller risk för vårdskador.
God kunskap, säkerhet och förståelse av rapporteringsskyldigheten är också av stor vikt.
Genomförda händelseanalyser vid utredningar enligt Lex Sarah visar att då brister finns i
dessa faktorer finns stor risk att missförhållanden uppstår. Samverkan mellan baspersonal
och enhetschef är också nödvändig för att kunna uppmärksamma kompetensutvecklingsbehov, då bristande kompetens inom bland annat bemötande kan medföra att risk för missförhållanden uppstår.
Samverkan mellan kommun och landsting
Hemsjukhuset
Sjukvård för patienter som är inskrivna i hemsjukvården ska vara av god kvalitet och vara
lättillgänglig. Hemsjukhuset är arbetsnamnet på ett utvecklingsarbete i samverkan mellan
hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den kommunala hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan en organisation för hemsjukvård. Där ska den som är i
behov av och har rätt till sjukvård i hemmet få rätt vård i rätt tid av professionella utövare,
läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor osv. I november
2016 startade arbetet med en kick- off för berörda chefer och medarbetare.
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Demenskoordinator
En demenskoordinator är anställd av landstingets primärvård, för att vara en länk mellan
kommun och landsting och samordna vårdplaneringar, hembesök och uppföljningar för demenssköterskorna. Demenskoordinatorn har även en nattjänst som undersköterska på ett
av kommunens äldreboenden. Anställning i båda verksamheterna ger möjligheter att samordna, då demenskoordinatorn har behörighet till och kännedom om båda verksamheterna.

9. Riskanalys
Vid riskanalys identifieras både negativa och positiva faktorer. Material från Socialstyrelsen
och SKL används som stöd vid riskanalyser. Under 2016 har tre riskanalyser genomförts på
övergripande nivå och ett flertal på individuell nivå enligt verksamhetens rutin. Innehåll samt
riskområden tydliggörs i tabell 8.
Tabell 8: Genomförda riskanalyser och identifierade riskområden.

Riskanalysens innehåll /
Övergripande nivå

Identifierat riskområde

Riskanalys utifrån Arbetsmiljöverkets
nationella tillsyn med inspektioner av första linjens chefer
inom vård och omsorg. Riskanalys genomförd utifrån
– att det finns rutiner i organisationen för att följa upp hög
arbetsbelastning,
– att arbetsbelastningen är hälsosam med krav och
resurser i balans samt
– att cheferna får stöd i sitt ledarskap av
arbetsgivaren.

Risk för brister i ledarskap beroende på brister i förutsättningar
för ledare att skapa goda arbetsplatser med kvalitetssäker och
patientsäker verksamhet.

Riskanalys utifrån Arbetsmiljöverkets nationella inspektion
av socialsekreterares arbetsmiljö. Genomförd utifrån
– socialsekreterarnas arbetsförhållanden
avseende arbetsbelastning,
– deras tillgång till stödfunktioner i organisationen samt
– risker för hot och våld.

Risk för brister i beslut och verkställighet inom den sociala
barn- och ungdomsvården beroende på brister i förutsättningar
för socialsekreterare att utföra kvalitetssäker verksamhet.

Flytt av ansvar för trygghetslarm från hälso- och sjukvårdsverksamheten till hemtjänsten.

Risk för brister i kedjan verkställighet – installation av trygghetslarm. Förändringen görs för att få en enhetlig organisation med
hela kedjan i samma verksamhet.

Säkerhetsåtgärder för personal inom IFO.

Risk för hot, våld och ensamarbete inom Individ- och familjeomsorgen.

Riskanalysens innehåll /
Individuell nivå

Identifierat riskområde

Undvika eller minska användning av
begränsningsåtgärder.

Begränsningsåtgärder för brukare med psykiska funktionsnedsättningar eller demens.

Riskbedömning enligt fastställd rutin när det föreligger
någon form av risk för brukaren.

Exempel på riskområden:
Trängda sociala situationer, t.ex. vid matbord, i affär, på aktiviteter där andra människor deltar.
Relationer mellan brukare som blir svåra att hantera.
Brukare som utagerar som kommunikation mot andra brukare
eller mot personal.
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Psykisk ohälsa hos en brukare

Påverkan på brukaren samt stress hos personalen. Har förvärrats och påverkar arbetsmiljön negativt.

Riskbedömning i ordinärt boende ÄO.
Beskrivning av risk, åtgärd, effekt görs enligt rutin hos varje
ny brukare i hemtjänst.

Exempel på riskområden:
Svårigheter vid förflytning i säng – sjukhussäng
Allergi husdjur – allergisk personal går inte dit
Halt på parkering – broddar inköpta, bättre sandat
Mörkt utanför ordinära boende – ficklampor inköpta
Otillräckligt med städredskap – inköpt av brukare, information
till brukare.

Dubbelbemanning relaterat till tunga
förflyttningar.

Personskador för brukare och arbetsskador för personal.

Utförande av vissa insatser som är psykiskt eller fysiskt
tunga, t.ex. risk för hot och våld, inköp, sopsortering, förflyttningar.

Arbetsskador för personal.

Fysisk arbetsmiljö; mögel, brandskydd,

Arbetsskador för personal, miljörisker för brukare.

Förändringsarbete, att omorganisera till tre arbetsgrupper geografiska brukarområden - istället för två.

Bristande personalkontinuitet för brukare, oro och otrygghet
inför förändringar hos personal.

Arbetsmiljö och kvalitet - Arbetsbelastning vad gäller
stress, förmågan att kunna påverka sin arbetsdag, omsorg
vid vikarie- och personalbrist, brukarkontinuitet.

Brukares välbefinnande och trygghet med personal samt
Personalens frisknärvaro, brister i omsorg vid eventuellt ej
utförda insatser.

Riskbedömning för ensamkommande
ungdomar.

Risker för ungdomen själv och risker för omgivningen, relaterat
till ungdomens mående.

10. Händelseanalys
Under året har händelseanalys genomförts vid fyra utredningar enligt Lex Sarah och vid ett
antal händelser inom hälso- och sjukvårdens område som inte föranlett utredning. Händelseanalys är en systematisk identifiering av orsaker till negativ händelse och tillbud. När en
händelse inträffar som medför att en brukare/patient kommit till allvarlig skada eller kunde
ha skadats allvarligt genomförs en händelseanalys. Syftet med analysen är att få förståelse
för hur och varför händelsen inträffat samt att ge information om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelse upprepas.
Händelseanalysen ska ge förslag på konkreta åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.
Analysen syftar till att upptäcka brister som kan finnas i organisationen och inte till att besvara vem eller vilka som gjort fel utan. Analysen ger svar på följande frågor:




Vad har hänt?
Varför har det hänt?
Hur kan vi förhindra att det inträffar igen?
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Ju mer kunskap som finns kring orsakerna till det som inträffat desto bättre blir organisationen på att upptäcka och åtgärda dem innan något inträffat. Analysledare vid utredningar/händelseanalyser som genomförs i Borgholms kommun är SAS eller MAS, SAS för händelseanalyser/utredningar enligt Lex Sarah och MAS för händelseanalyser/utredningar enligt Lex Maria. Händelseanalyser som genomförts av SAS under 2016 avser fyra utredningar enligt Lex Sarah, samt följande händelse SoL/HSL:


Patient på särskilt boende har långvarig svårbedömd smärta som, trots läkarbedömning och röntgenundersökning, inte kan förklaras. Smärtan identifieras slutligen
komma från en fraktur, som upptäcks på förnyad röntgen. Avvikelsen som inkommer relateras till bemötande enligt SoL, inte HSL. Avvikelsen rör kommunikationsbrister mellan baspersonal och sjuksköterska om hur smärtan bedömts och hanterats. Händelseanalys visar att bristfällig dokumentation och kommunikation både internt och externt varit delorsaker till händelsen, liksom landstingets rutin och hantering av patienten vid patientens upprepade röntgenundersökningar. Avvikelse skrivs
av MAS till landstinget och svar erhålls som endast hänvisar till kommunen att kontrollera patienten efter läkarbesök. Händelseanalysen resulterar i ett antal åtgärder
på kommunnivå, för att undvika att liknande händelser inträffar i framtiden.

Händelseanalyser som genomförts av MAS under 2016 avser följande händelser:


Patient med nackskada bär en nackortos som ska sitta på hela tiden. Ortosen togs
av i samband med dusch. Patienten råkade inte ut för någon vårdskada men det förelåg risk. Händelseanalysen kom fram till att hanteringen av nackortosen inte var
tydligt dokumenterat i det dagliga schemat, vilket åtgärdades.



Patient på särskilt boende har utåtagerande beteende. Orsak till händelsen är att
patienten inte har kognitiv förmåga att förstå varför personalen behöver hjälpa patienten i olika situationer. Efter besök och samtal med personalen gjordes en väl fungerande bemötandeplan med underlag från BPSD-registret.



Personal försöker ringa nattsjuksköterskan men får ingen kontakt. Händelseanalys
visar att mobilbatteriet inte var ordentligt laddat och att sjuksköterskan inte uppmärksammat detta förrän senare. Ny rutin för laddning av mobiltelefon infördes.



Patient blir akut sjuk under jourtid. Telefonkontakt tas med sjuksköterskan, som efter information av personalen bedömer att patienten kan vänta, då hon har en annan patient som hon bedömer är i större behov. Patienten försämras ytterligare och
baspersonal försöker få tag på sjuksköterskan. Sjuksköterskan har stängt av telefon
för annat besök och det går många timmar tills sjuksköterskan besöker den akutsjuka patienten. När sjuksköterskan kommer till patienten och upptäcker dennes tillstånd ringer sjuksköterskan ambulans och patienten skickas till sjukhuset. Patienten
avlider nästa dag på sjukhuset. Skriftlig rutin för hur information och kontakt ska
fungerar mellan baspersonal och sjuksköterska kommer att tas fram under 2017.
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Flera avvikelser under året har handlat om att narkotikaläkemedel fattats eller att
antalet inte stämmer vid kontrollräkning. Samtliga händelseanalyser har visat att det
inte förkommit stöld, utan att det handlat om slarv i form av felräkning, att personal
gett läkemedel utan signering eller att personal lagt undan läkemedel så man de inte hittats vid sammanräkning. Samtliga händelser har tagits upp på sjuksköterskemöten för diskussion om hur risken för slarv kan minska. Läkemedelsrutinerna i kvalitetsledningssystemet har uppdaterats och gjorts mer tydliga. Inga vårdskador har
uppstått av läkemedelsavvikelserna.

11. Personalens rapporteringsskyldighet
All personal rapporterar avvikelser, händelser som avviker från det förväntade, samt missförhållanden och vårdskador eller risk för dessa, i avvikelsesystemet i Procapita. Rutiner för
rapportering finns i kvalitetsledningssystemet. Närmaste chef mottar rapporter och bedömer
allvarlighetsgrad enligt rutin. Rapporter med låg allvarlighetsgrad utreds, sammanställs,
analyseras och återkopplas av enhetschef, vid HSL-avvikelser i samråd med ansvarig legitimerad personal. Avvikelser med hög allvarlighetsgrad bedöms och kommenteras av enhetschef/legitimerad personal och skickas sedan direkt vidare. Allvarliga avvikelser inom
HSL skickas till verksamhetschef samt MAS. Allvarliga avvikelser inom SoL, LSS, LVU eller
LVM skickas till verksamhetschef samt SAS. Utredning, liksom sammanställning och analys
av allvarliga avvikelser, görs av MAS eller SAS. Återkoppling görs av verksamhetschef.
.

12. Hantering av klagomål och synpunkter
Socialförvaltningen har rutiner i kvalitetsledningssystemet för mottagning och återkoppling
av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter rapporteras i avvikelsesystemet och
har under 2016 sammanställts samt analyserats av mottagande chef vid egenkontroll. Slutlig sammanställning görs av SAS och redovisas i kvalitetsberättelsen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
HVB för barn och unga
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort fyra föranmälda inspektioner på kommunens HVB under året. Temat för tillsynerna var kvalitet och säkerhet. Vid tillsynerna innebar
detta att IVO granskade bemanningen, personalens kompetens, hur verksamheten tillgodoser säkerheten för de placerade barnen och ungdomarna, rutiner för att hämta in registerutdrag för personalen samt hur kvalitetsarbetet bedrivs.
IVO genomförde en föranmäld inspektion vid HVB Ekbacka den 11 maj 2016. IVO avslutade ärendet 2016-05-18 med bedömningen att





Bemanningen ger förutsättningar för god kvalitet och säkerhet i verksamheten,
personalen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att erbjuda en god och
säker vistelse på boendet,
verksamheten arbetar för att förebygga och hantera incidenter och allvarliga händelser,
verksamheten sammanställer och analyserar synpunkter, klagomål och Lex Sarahrapporter,
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verksamheten har rutiner för att hämta in registerutdrag,
verksamheten arbetar för att göra riskbedömningar och följa upp barnets behov av
trygg och säker vistelse tillgodoses, när barnet delar rum med annan.

IVO genomförde den 30-31 augusti 2016 föranmälda inspektioner vid tre HVB-hem: HVB
Kungsgatan, HVB Badhusgatan samt HVB Östra Kyrkogatan. IVO ställde 2016-11-09 följande krav på åtgärder:


Huvudmannen ska säkerställa att verksamhetens föreståndare har den kompetens
som gällande föreskrifter kräver.

IVO begär att socialnämnden, senast 31 januari 2017, ska redovisa för IVO vilka åtgärder
nämnden har vidtagit. Utöver föreståndarens kompetensbrist bedömer IVO att:





Bemanning och lokaler ger förutsättningar för god kvalitet och säkerhet i verksamheten,
personalen, utöver föreståndaren, har den utbildning och erfarenhet som krävs för
att erbjuda en god och säker vistelse på boendet,
verksamheten arbetar för att förebygga och hantera incidenter och allvarliga händelser,
verksamheten har rutiner för att hämta in registerutdrag.

Klinta korttidsverksamhet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde den 23 november 2015 en inspektion av
korttidsverksamheten på Klinta. Samtidigt gjordes motsvarande inspektion av korttidsverksamheter för barn i nio andra kommuner. Vid inspektionen fann IVO bland annat otydligheter i ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun, gällande hälso- och sjukvårdsinsatser, för att upprätthålla en god och säker vård. IVO begärde, enligt beslut daterat 201606-07, att följande skulle redovisas:



Säkerställa samverkan med landstinget för att upprätthålla en god och säker vård.
Redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för att säkerställa att gällande föreskrifter
kring egenvård alternativt hälso- och sjukvård följs på Klinta korttidsverksamhet.

Socialnämnden inkom med svar till IVO i september 2016. Nämnden beskrev i sitt svar att
det pågår ett länsövergripande arbete med att ta fram rutiner och överenskommelser som
omfattar samverkan och ansvarsfördelning när det gäller hälso- och sjukvård på korttidsverksamhet enligt LSS för barn och unga. I avvaktan på resultatet av detta arbete har
nämnden beslutat att kommunens sjuksköterskor tillfälligt tar ansvar för hälso- och sjukvården på Klinta korttidsverksamhet så att den blir patientsäker. IVO bedömde att den tillfälliga
lösning som Borgholms kommun redovisade ger förutsättningar för en säker och god vård
på Klinta korttidsverksamhet och avslutade ärendet 2016-09-27.
Lex Sarah och Lex Maria
Fyra utredningar enligt Lex Sarah har gjorts under 2016. En utredning avslutades med beslut att risk för missförhållande råder och en utredning med beslut att missförhållande råder.
Åtgärder är vidtagna och handlingsplan för planerade åtgärder finns. Två utredningar enligt
Lex Sarah avslutades med beslut att allvarligt missförhållande råder, åtgärder är vidtagna
och anmälan till IVO är gjord. IVO har avslutat båda ärendena om allvarliga missförhållanden utan åtgärd. Ingen utredning enligt Lex Maria har gjorts under 2016.
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13. Samverkan med patienter, brukare och
närstående
Samverkan för att förebygga missförhållanden och vårdskador har utvecklats under 2016.
Samverkan har till exempel skett genom arbetet med genomförandeplaner, vårdplaner, värdighetsgarantier och kvalitetsregister, samt genom anhörigträffar på enheterna. Anhörigsamverkan har också skett inom nedanstående specifika område under 2016:
Anhörigkonsulenter för anhörigstöd
Anhöriga som vårdar närstående i hemmet är i behov av stöd för att klara sin vardag. Stöd
kan initieras via biståndshandläggare eller efterfrågas av anhöriga själva. Målsättningen
med anhörigstöd är att ge olika former av stöd och råd så att anhörigas situation underlättas och att de upplever ökad trygghet. Anhörigstödsteamet har ett specifikt ansvar för anhörigstödet i kommunen och har inriktat sig på individuellt stöd med samtal, hembesök och
anhöriggrupper. Anhörigstödet arbetar utifrån en handlingsplan, som 2016 bland annat har
inneburit att ge information till socialnämnden och enhetschefer inom äldreomsorgen, för att
öka kunskapen om verksamheten.
Anhörigstödsteamet har haft 124 kontakter i sin verksamhet under 2016. Förutom enskilda
samtal med anhöriga har anhörigkonsulenterna haft två samtalsgrupper för anhöriga och
två anhörigcaféer per månad, samt ett antal sociala aktiviteter. Samarbetet med landstingets demenssjuksköterskor med regelbundna träffar och gemensamma hembesök har fortsatt, vilket lett till kontakt med flera nya anhöriga inom demensområdet. Samarbetet har
även utökats med att anhörigkonsulenterna också medverkar vid vårdplaneringar som initieras av demenssjuksköterskorna i landstinget. Anhörigstödsteamet har fortsatt medverka
vid primärvårdens utbildningstillfällen för anhöriga.

14. Sammanställning och analys
Sammanställning av rapporter, klagomål och synpunkter
Under 2016 har 2186 avvikelser rapporterats, en ökning med 264 avvikelser från 2015. Ökningen mellan åren är förväntad utifrån de senaste årens arbete med rapporteringsskyldighet och avvikelserapportering.
De olika avvikelsetyper som använts vid rapportering under tidigare år har i många fall försvårat för rapportörerna och medfört att en viss typ av avvikelse rubricerats olika av olika
rapportörer. Detta har bland annat lett till svårighet att se avvikelser som har koppling till
varandra och därmed också svårighet att se omfattningen eller allvaret i rapporterade händelser. Ett förbättrat och förenklat system för avvikelserapportering, genom större tydlighet i
systemet. togs i bruk i januari 2016. Förändringen mellan åren har dock inneburit att jämförelse mellan 2016 och tidigare år nu är svår att göra. Därför redovisas här endast fördelning
av rapporterade avvikelser för 2016. Modell 3 visar fördelningen i procent av avvikelser per
lagrum och avvikelsetyp.
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38
83

Administrativ avvikelse

476

Extern avvikelse
HSL
Klagomål/Synpunkter

1

LVU/LVM
161

SoL/LSS
1427

Modell 3: Fördelning avvikelser per lagrum och avvikelsetyp 2016 i procent.

Rapporterade avvikelser bedöms med konsekvens respektive sannorlikhet på en skala från
1-4. Konsekvens 3 eller 4 innebär att avvikelsen uppmärksammas extra. Vid allvarliga avvikelser görs utredning av SAS eller MAS enligt rutin i kvalitetsledningssystemet. Tabell 9 visar antalet avvikelser totalt samt antal avvikelser med konsekvens 3 respektive 4.

Tabell 9: Antalet avvikelser totalt samt antal avvikelser med konsekvens 3 respektive 4.
Typ av avvikelse

Antal 2016

Konsekvens 3

Administrativ avvikelse

83

7

Extern avvikelse

38

9

HSL

1427

68

Klagomål/Synpunkter

161

37

LVU/LVM

1

1

SoL/LSS

476

45

Totalt

2186

167

Konsekvens 4

11

11

Andelen ej mottagna rapporter ligger kvar på ungefär samma nivå som 2015, med en liten
försämring. Andel ej avslutade rapporter har dock ökat, vilket är oroväckande. Oavslutade
rapporter kan försvåra för chefer att upptäcka mönster i avvikelser och försvårar all avvikelsehantering, då mängden avvikelser cheferna har att hantera ökar. Avvikelsehantering är
ett område där genomgång sker i chefsintroduktion, men området behöver följas upp i högre utsträckning framöver, både av verksamhetschef och från kvalitetsenhetens sida. Många
verksamheter har bytt chef under året och flera nya chefer har tillsatts, vilket bedöms bidra
till resultatet. Tabell 10 visar förändringen mellan 2015 och 2016 för andel ej mottagna och
ej avslutade rapporter.
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Tabell 10: Ej mottagna och ej avslutade rapporter 2015 och 2016.
Brist
Ej mottagna rapporter

2015
6%

2016
8%

Ej avslutade rapporter

15 %

20 %

Analys av årets avvikelser som berör SoL, LSS, LVU och LVM
Vid egenkontroll i slutet av 2016 har samtliga enhetschefer analyserat årets avvikelser i sina verksamheter. I analysen har enhetscheferna svarat på, för enstaka avvikelser eller för
grupper av avvikelser, ett antal analysfrågor enligt följande:







Typ av avvikelse/avvikelser.
Vad resultatet beror på.
Vidtagna åtgärder.
Planerade åtgärder.
Om avvikelsen/avvikelserna är hanterade respektive avslutade.
Effekten, dvs. skillnaden nu mot innan.

Egenkontrollen för avvikelser görs i flera syften, dels för att kontrollera att hantering av avvikelser sker enligt rutin och dels för att bygga upp en kunskap hos enhetscheferna om hur
avvikelsehanteringen kan ligga till grund för förbättringsarbete. Resultatet av egenkontrollen
redovisas på respektive ledningsgrupp och återkopplas av ansvarig verksamhetschef.
Analys av årets avvikelser som berör hälso- och sjukvården
Det totala antalet HSL-avvikelser för 2016 var 1427 och för 2015 var antalet 1486. Antalet
inrapporterade händelser förhållande till antalet brukare ligger högre än för närliggande
kommuner, vilket tolkas som att det finns en bra rapporteringskultur i Borgholms kommun.
Flest HSL-avvikelser är rapporterade inom äldreomsorg. 53 avvikelser var tomma, dvs. saknade innehåll. Fördelning samt innehåll per kategori av 1374 registrerade HSL-avvikelser
är:
Bemötande (antal avvikelser 16)
Alla avvikelserna handlar om en och samma patient med kraftigt utåtagerande beteende.
Åtgärder i form av BPSD-registrering samt bemötandeplan har gett god effekt. Alla avvikelserna var registrerade under en fyraveckorsperiod.
Dokumentation (antal avvikelser 10)
Avvikelserna handlar om att det saknas eller är fel på de dokument som finns i patientens
pärm, t.ex. att det saknas en läkemedelslista eller inte är signerat på signeringslistor.
Fall (antal avvikelser 608)
Det är vanligt att samma patient ramlar flera gånger. Snabba åtgärder och tidig upptäckt av
fallen är orsaken till att det är få frakturer. Användning av Senior Alert vid teamträffar är
framgångsfaktorer i arbetet. I avvikelser om fall anges följande om uppkomna skador:





494 patienter har ingen skada
92 patienter har blåmärken
20 patienter har sårskada
2 patienter har fraktur
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Kommunikation (antal avvikelser 12)
Avvikelserna avser brister vid t.ex. överrapportering, genom att uppdrag inte blir utförda för
att personal inte vet om dem.
Läkemedel (antal avvikelser 690)
Vid avvikelser om läkemedel är den vanligaste händelsen att patienten inte fått läkemedel.
Det är ofta samma patient som är berörd av flera avvikelser. Analys visar att avvikelserna
ofta beror på stress och glömska hos personalen. Inga patienter har påverkats allvarligt av
händelserna.
Rehabilitering/habilitering (antal avvikelser 5)
De flesta avvikelserna rör hjälpmedel som orsak till avvikelsen eller handhavandefel av
hjälpmedel. En anmälan om hjälpmedel har gjorts till Läkemedelsverket och företaget men
inget svar har ännu erhållits.
Specifik omvårdnad (antal avvikelser 33)
Avvikelser inom detta område handlar om sjuksköterskans uppdrag t.ex. missade besök
som ger fördröjning för patienten, fel vid såromläggning eller att sjuksköterskan inte uppmärksammat ii journalen när det blivit ändringar i behandlingen. Utbildning inom dokumentation kommer att genomföras under 2017.
Erfarenheter och lärdomar genom arbetet enligt Lex Sarah och Lex Maria
Fyra händelser i verksamheten som har utretts under 2016 har medfört eller hade kunnat
medföra ett missförhållande eller risk för missförhållande. Arbetet med utredningar enligt
Lex Sarah har gett viktiga erfarenheter och lärdomar och visat på betydelsen av:








Dokumenterade processer och rutiner för arbetet i verksamheterna.
God kunskap om rapporteringsskyldighet och avvikelsehantering.
Tydlig, relevant och löpande social dokumentation.
Fastställda och kommunicerade processer och rutiner för kommunikation, informationsöverföring och dokumentation vid utredningar.
Tydlig dokumentation i personalärenden och långsiktig plan för uppföljning av inblandad personal vid risk för eller vid inträffande av missförhållanden.
Handledning och utbildning för hela eller delar av arbetsgruppen som berörs.
Handledning och stöd för ansvarig chef.

15. Resultat
Centrala begrepp i kvalitetsarbetet är struktur, process och resultat för beskrivning och analys av kvalitet i vården. Förenklat kan sägas att strukturen visar på resurser som finns att
tillgå, processen beskriver vad som görs och resultatet är utfallet av strukturen och processen. Det finns ett klart samband mellan struktur, process och resultat. Varje komponent är
bunden till nästa som länkar i en kedja och de är beroende av varandra. Nedan redovisas
strukturmått, processmått och resultatmått för verksamhetsmålen.
Strukturmått - förutsättningar för att nå definierade mål, t.ex. andel personal som utbildats
och utbildningens omfattning.
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Chef- och ledarutveckling
En verksamhetschef samt två enhetschefer har genomgått ledarskapsutveckling, UGL, Utveckling Grupp och Ledare respektive UL, Utveckling Ledare. Chefer har också deltagit i
enstaka ledarutvecklingsdagar internt och externt. Inför implementering av IBIC har en enhetschef samt systemförvaltare deltagit i IBIC processledarutbildning fyra dagar. Samtliga
enhetschefer ÄO och OFN samt ansvariga verksamhetschefer har deltagit i en dags informationsutbildning om IBIC. Alla enhetschefer samt biståndshandläggare har, utifrån verksamhetsområde, deltagit vid baspersonalens interaktiva utbildning i bemötande, grupputveckling respektive nystart av teamutveckling. Enhetschef HSV har deltagit i utbildningsdagar om modern hemsjukvård. Enhetschefer för ensamkommande har deltagit i utbildning
Traumamedveten omsorg, samt utbildning för att förebygga ohälsa. Övrig ledarutbildning
som genomförts är introduktionsdag för chefer, utbildning kring PAN-anställning samt personlig assistans, utbildning Bemanningsakademin, webbutbildning Organisation och social
arbetsmiljö samt utbildning i kommunal- och förvaltningslag. Systemförvaltare, MAS och
SAS har deltagit i Phoniros användarträff, för ökad kunskap om e-Hälsa och anpassade
systemlösningar. Chef- och ledarforum har används av socialchef som mötesplats för avstämning och information/utbildning till förvaltningens chefer och ledare. Två chefer inom
ÄO samt enhetschef HSV, som deltagit i den nationella ledarutbildningen på 30 högskolepoäng för chefer inom äldreomsorg, avslutade sina godkända utbildningar i januari 2016.
Kompetensutveckling ÄO
En interaktiv utbildning i bemötande, kombinerat med en halv dags grupputveckling, har
genomförts för all personal på särskilt boende. All personal inom hemtjänsten har deltagit i
en dags teamutveckling. Bägge utbildningarna genomfördes tillsammans med legitimerad
personal, biståndshandläggare och enhetschefer. BPSD-utbildning till BPSD-administratörer har genomförts enligt plan under året. Personal på demensavdelningarna har även genomgått demensutbildning. Enstaka personal har deltagit i palliativ utbildning, i landstingets
föreläsningar om diabetes, trycksår, nutrition och fall samt i utbildning om eHälsa, för att få
mer specifik kompetens inom dessa områden. Genomförd kompetensutveckling har varit en
återkommande punkt på många enheters APT, där deltagande personal delat med sig av
sina nyvunna kunskaper och erfarenheter till sina kollegor. En enhet har även en stående
punkt på APT om evidensbaserad praktik. Tanken är här att personal, på teamkonferens
innan APT, tar del av varandras kunskaper om hur arbetet för att ge en god omsorg utförs
ute hos brukarna. På APT är sedan ambitionen att enhetschef eller någon i personalgruppen tar upp något från aktuell forskning. Det kan också vara sköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast som delar med sig av kunskaper. Målet är att arbeta mot en mer evidensbaserad praktik, genom att ge omsorg utifrån att ta del av information från brukaren, av varandras kunskaper av hur arbetet sker hos den enskilde samt av forskning.
Kompetensutveckling HSV
Samtliga sjuksköterskor har deltagit i en dags utbildning i klinisk bedömning och de palliativa ombuden har deltagit i en nationell konferens om palliativ vård. Tre sjuksköterskor från
särskilt boende har, tillsammans med baspersonal, deltagit i utbildning för BPSD-administratörer. Planeringen är att alla sjuksköterskor ska genomgå BPSD-administratörutbildning,
för bättre teamarbete på enheterna. En sjuksköterska har påbörjat en påbyggnadsutbildning inom äldrevård. All legitimerad personal har, utifrån verksamhetsområde, deltagit vid
baspersonalens interaktiva utbildning i bemötande, grupputveckling respektive teamutveckling. Olika professioner inom Kommunrehab samt inom hjälpmedelsverksamheten har även
deltagit i arbetsmiljöseminarium, utbildning i basal kroppskännedom 5 dagar, utbildning i
funktionell sittställning samt i bostadsanpassningsbidrag.
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Kompetensutveckling OFN
All personal inom omsorgens verksamheter har deltagit i en dags utbildning kring autism
och en dags utbildning kring grundläggande kunskap om LSS. Handledning för att bättre
kunna möta brukares behov har skett i tre personalgrupper.
Kompetensutveckling IFO
BBIC-utbildning för BBIC-utbildare samt grundutbildning BBIC har genomförts för berörda
socialsekreterare. Samtliga socialsekreterare har genomgått webbutbildning Risk och
skydd barn/unga, i syfte att uppmärksamma risk- och skyddsfaktorer för barn och unga
kopplat till BBIC. Personalen i Förebyggande teamet har genomgått utbildning i Repulse,
en metod för att barn ska kunna styra sina impulser, samt i COPE, som syftar till att ge föräldrar stöd i sin roll att möta barnet där barnet är och för att utvecklas gynnsamt. Övrig utbildning som genomförts inom IFO relaterad till barn och ungar är: Nya Kälvestensutbildningen, utbildning för att kunna utreda familjehem, Traumamedveten omsorg, utbildning för
ökad förståelse för trauma i arbetet med handledning av familjehem samt i kontakt med ensamkommande barn och unga, Cos, Circle of security, om arbete med anknytningsproblematik samt utbildning om barns och ungas sexuella beteendeproblematik. Två socialsekreterare har genomgått en högskoleutbildning 7,5 hp, i förståelse och fördjupad kunskap om
processerna i våld i nära relationer samt hur man kan möta och stödja våldsutsatta. Två
socialsekreterare har deltagit i en utbildningsdag om människohandel och prostitution.
Kompetensutveckling Ensamkommande
All personal på boendet har deltagit i utbildning om våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld samt i utbildning för att förebygga och bemöta utagerande beteenden, hot och våld. All
personal har också genomgått utbildning i kulturförståelse och anknytningsbaserat arbetssätt, samt i rapporteringsskyldighet och avvikelsehantering. En personal på varje enhet har
utbildats lokalt för att kunna stötta sina kollegor i rollen som genomförandeplansombud på
sin enhet. All personal har deltagit i regelbunden handledning under året.
Introduktionsutbildning för semestervikarier
Introduktionsutbildning har genomförts centralt under tre dagar i juni, där semestervikarier
under en heldag fått utbildning inom olika områden. Utbildning i förflyttning och hjälpmedel
har getts av kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter och brandutbildning av Räddningstjänstens personal. Därutöver har SAS och MAS informerat om rapporteringsskyldighet, avvikelsehantering, dokumentation, sekretess och tystnadsplikt samt basala hygienregler. Personalavdelningen har också deltagit och gett en kort information om anställningsfrågor som semestervikarierna kan vara berörda av. Utbildning inför delegering har getts av
kommunens sjuksköterskor, ofta i anslutning till de centrala introduktionsdagarna.

Processmått – utgörs av aktiviteter som genomförs för att uppnå definierade mål. Processmått är t.ex. andel riskanalyser, händelseanalyser och avvikelser, andel korrekta hygien- och klädrutiner och andel riskbedömningar.
Fyra riskanalyser på övergripande nivå och ett flertal riskanalyser på individuell nivå har
genomförts. Fyra händelseanalyser har genomförts i samband med utredningar enligt Lex
Sarah och ett antal andra händelseanalyser har genomförts utifrån rapporterade avvikelser
i verksamheten. 2186 avvikelser har registrerats. Antal avvikelser har ökat med 264 från
föregående år. Vid PPM-mätning av basala hygien- och klädrutiner nådde flera enheter 100
% på de parametrarna som registreras i mätningen.
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Resultatet i Palliativa registret har ökat mellan åren, utifrån inrapporterade dödsfall. Under
2016 rapporterades 77 dödsfall mot 54 dödsfall under 2015. Fem av nio kommunala indikatorer visar förbättrat resultat 2016. Under 2016 har Borgholms kommun gjort totalt 135 registreringar i BPSD-registret, jämfört med 85 under 2015. Under 2016 har 330 riskbedömningar i Senior Alert registrerats på särskilt boende, varav 289 utförda bedömningar hade
någon form av risk. Av de 289 bedömningar som hade risk var det 75 % som fick någon
form av åtgärd och 30 % av åtgärderna följdes upp. PPM-mätning för trycksår och fall visar
att utifrån 107 registreringar förekommer trycksår hos nio personer och fall hos fem personer. Antal trycksår, kategori 1 och 2, är 13 och antal fall är fem.

Resultatmått speglar utfallet i form av andel kopplat till målområde. Socialnämndens verksamhetsmål för 2016 finns i det balanserade styrkortet. Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen bedöms utifrån nyckeltal knutna till aktiviteter för de olika nämndsmålen. Nedan redovisas måluppfyllelsen för respektive nämndsmål med utfall samt färg, där färgerna är
grön för uppfyllt, gul för delvis uppfyllt och röd för ej uppfyllt.
Måluppfyllelse för nämndsmålet inom perspektivet Medborgare
Mål: Vi har goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg
Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt
Kommentar: Uppföljningar av data från kvalitetsregister är övervägande positiva, men resultatet måste analyseras i högre grad på respektive enhet och relevanta handlingsplaner skapas, som underlag för förbättring. Utveckling av arbetet med Öppna jämförelser pågår.
Verksamheterna kommer fortsättningsvis att fokusera på att följa och analysera några utvalda nyckeltal, relevanta för respektive verksamhets förbättringsarbete. Personalens efterfrågan av resultat i verksamheterna ökar. Genomförda satsningar, som t.ex. teamutveckling, bemötande, kunskap om funktionsnedsättningar respektive om våld i nära relation, visar goda effekter. Fortsatta kompetenssatsningar behöver göras inom verksamheternas
respektive utvecklingsområden. Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler måste
förbättras i alla verksamheter. Arbetsgivarens satsning på arbetskläder kan vara en motivationsfaktor för förbättrat resultat
Måluppfyllelse för nämndsmålen inom perspektivet Verksamhet & Process:
Mål: Vi har 2015 en ökad andel externa utförare
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt
Kommentar: Det finns förfrågningsunderlag och därmed möjlighet att få in privata aktörer på
hemtjänstens område. I nuläget finns inga privata aktörer
Mål: Vi har ökad miljömedvetenhet
Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt
Kommentar: Graden av miljömedvetenhet bland medarbetare har inte kunnat mätas. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts. Två elbilar har införskaffats inom hemtjänsten och
samordning av bilresor sker där det är möjligt. Möjligheter till sopsortering har ökat och fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad användning av
engångsartiklar sker fortlöpande, matavfall samlas i gröna påsar och arbete för minskad
vattenförbrukning sker
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Måluppfyllelse för nämndsmålen inom perspektivet Lärande & Förnyelse:
Mål: Vi har utvecklat verksamheten och har kvalitetsledningssystem för ökat kundfokus och ökad kvalitet
Måluppfyllelse: Uppfyllt
Kommentar: Kvalitetsledningssystem finns, utvecklas kontinuerligt och användningen har
ökat. Kvalitetsarbete pågår och inom flera områden uppvisas mycket goda resultat. Arbetet
för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar.
Arbetet med delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet.
Mål: Vi har jämställdhetsperspektiv
Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt
Kommentar: Arbetet med jämställdhet måste förbättras. Checklista i syfte att beakta jämställdhetsperspektiv att använda vid nämndbeslut finns, men används ännu endast i begränsad omfattning
Mål: Vi har ökad frisknärvaro
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt
Kommentar: Frisknärvaron har minskat. Både den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron, antal tillfällen respektive antal dagar dag 2-14 har ökat, trots vidtagna åtgärder. Korttidsfrånvaron inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn står för den största ökningen, men verksamheten har också gjort en stor ökning i bemanning mellan åren. IFO är
den enda verksamhet som ökat frisknärvaron. Verksamheten har satsat på genomlysning
och förändring av organisation och arbetsmiljö. Strategier för friskare medarbetare finns och
har reviderats under året, att gälla från 2017-01-01. Strategin består av två delar. 1: Riktlinjer vid sjukfrånvaro. 2: Fokus på den goda arbetsplatsen med trivsel och arbetsglädje. Satsningarna är långsiktiga

Måluppfyllelse för nämndsmålet inom perspektivet Ekonomi.
Mål: Vi har kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov
Måluppfyllelse: Ej uppfyllt
Kommentar: Antalet arbetade timmar har ökat, främst inom ordinärt boende och inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Ökningen är förväntad utifrån ökad bemanning inom dessa verksamheter. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat, liksom antal
barn beroende av att föräldrarna har försörjningsstöd. Ökningen är i hög grad relaterat till
ökat antal nyanlända. Antal placeringar utanför kommunen har inte gått att minska, delvis
beroende på omvärldsfaktorer men också beroende på att bemanningen inom egen organisation inte varit fullständig under året. Resursfördelningsmodell, RFM, inom äldreomsorgen
har tagits i bruk under året, men då nyckeltal om RFM saknas kan ingen bedömning av
kostnadseffektivitet utifrån detta göras här
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16. Övergripande strategier för kommande år
Kommunfullmäktige har 2016-01-18 fattat beslut om ny vision och nya strategiska mål för
Borgholms kommun från 2017. Övergripande mål 2017 utgår från kommunens nya styrkort.
Varje nämnd tar utifrån fullmäktiges mål fram egna nämndsmål, verksamhetsmål och nyckeltal. Övergripande strategierna för kommande år utgår från att påbörjat utvecklingsarbete
fortsätter inom de nationellt och regionalt prioriterade områdena, som från 2017 är följande:

Under 2016 har nedanstående modell använts för att kommunicera identifierade utvecklingsområden i Borgholms kommun, kopplade till de prioriterade utvecklingsområdena
2016. Modellen har kommunicerats av socialchef vid verksamhetsdialoger. Klossen utan
text symboliserar utvecklingsområden som identifieras och prioriteras lokalt i verksamheterna.

Kunskap
Engage-mang
Ansvar

Arbetsglädje
Den bästa arbetsplatsen

God Kvalitet
Värdegrund
Kvalitets-register

Ledarskap
Medarbetar-skap

Nöjda
brukare patienter
klienter

Ekonomi i
balans

Övergripande strategier 2017, utifrån Borgholms identifierade utvecklingsområden:







Utveckling av bästa bemötande utifrån individers olika behov.
Arbete för goda arbetsplatser, goda relationer och goda arbetsvillkor.
Kompetenssatsningar för kvalitet och framtida kompetensförsörjning.
Analys och användning av resultat i förbättringsarbetet.
Uppföljning och engagemang för effektiv resursanvändning.
Dialog och kommunikation för alla parters delaktighet och inflytande.
37

54



Utrymme och stöd för lokala initiativ och satsningar.
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2017-01-23
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef
Socialnämnden

Lokaler för hemtjänst och Hälso-och sjukvårdsverksamheten i centrum och
mellersta området.
Sammanfattning av ärendet
Standarden på hemtjänsten och hälso-och sjukvårdsverksamhetens lokaler är
undermåliga. Många av kontoren är inte klassade som kontor enl. Maria Drott,
fastighetsstrateg.
I mellersta, Soldalen, är lokalerna placerade i källaren och kontor saknar fönster.
I centrum, på Ekbacka blir lokalerna, efter renovering bra men för få.
Beslutsunderlag
Antal personer som arbetar på respektive enhet dagligen:
Mellersta: 19 baspersonal inom hemtjänsten
2 planerare
4 sjuksköterskor
2 enhetschefer
Totalt:
27 st personal
Centrum:

Totalt:

21 baspersonal inom hemtjänsten
3 enhetschefer
2 planerare
1 larmtekniker
5 sjuksköterskor
9 rehabpersonal
41 st. personal

Under renoveringen av lokalerna på Ekbacka har personalen evakuerats till plan
2 på Ekbacka. Lokalerna är större och personalen upplever en bättre arbetsmiljö.
Efter renoveringen planeras återflytt till nyrenoverade lokaler. Då vissa rum
stängs då de inte bedöms som kontorslokaler kommer 3-4 kontor samt
förrådsutrymmen saknas. Soldalen saknar kontor för enhetschef from 1 april.
Att flytta hemtjänsten samt hälso-och sjukvårdens enheter från Soldalen till
Ekbacka och att centrums personalgrupp stannar kvar på plan 2 skulle ge ökade
möjligheter till samarbete över gränserna samt en mer effektiv bilanvändning.
Teamsamverkan gynnas då teamen sitter tillsammans på respektive plan.
Arbetsmiljön skulle bli acceptabel för personalen inom hemtjänsten, hälso-och
sjukvårdspersonalen samt för enhetscheferna.

Postadress

Telefon

Box 20
38721

0485-85014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
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sjukvårdsverksamheten i centrum och mellersta.
Maria Svanborg
Verksamhetschef
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Lagtext
1 KAP SOCIALTJÄNSTENS MÅL
1§
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund
främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor
– aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för
människornas självbestämmanderätt och integritet.
Denna bestämmelse kallas portalparagrafen. I den anges socialtjänstens övergripande mål och grundläggande värderingar vilka skall vara vägledande i
socialtjänstens alla verksamheter.
2§
När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets
bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.
I bestämmelsen anges att alla under 18 år i denna lags mening är barn.
Begreppet underårig används inte längre utan har genomgående ändrats till
barn.
Barnperspektivet måste beaktas.
Av bestämmelsen framgår att barns bästa särskilt skall beaktas. Detta svarar mot
artikel 3 i FN:s barnkonvention. Bestämmelsen syftar till att stärka barnens
ställning inom socialtjänsten. Det innebär att vid åtgärder som rör barn skall
särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Varje beslut som rör ett
barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. I
en beslutssituation behöver olika lösningar analyseras och vägas mot varandra.
Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men skall alltid
beaktas, utredas och redovisas. (prop. 1996/97:124 sid. 100).
Barnperspektivet står ibland i motsatsförhållande till ett vuxenperspektiv.
Föräldrar och barn kan dock inte ses isolerade från varandra. Genom att de
vuxna får bästa möjliga stöd av socialtjänsten tillgodoses också barnets intresse.
Vid en intressekonflikt mellan barnet och de vuxna måste dock barnets intresse
ha företräde.
Barnperspektivet innebär också att barnets situation skall uppmärksammas även
i andra sammanhang t ex när föräldrar vänder sig till socialtjänsten med en
ansökan om ekonomiskt bistånd till familjen. För att kunna följa upp hur
socialtjänsten har beaktat barnperspektivet måste det finnas en skriftlig
dokumentation. Den ska visa att sådana överväganden har skett och hur detta
påverkat bedömningen i ärendet.
(prop. 1996/97:124 sid. 98, 163, 167 samt 1996/97. SoU 18 sid. 70).
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2 KAP KOMMUNENS ANSVAR
1§
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.
Bestämmelsen anger att varje kommun ansvarar för att det finns och
tillhandahålls sociala tjänster för den som bor i kommunen och även för andra
som vistas där.
2§
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. I fråga om den
som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl finns
särskilda bestämmelser i den lagen. 13 § och 16 kap 2 § finns föreskrifter
om ansvar i vissa fall för annan kommun än den som den enskilde vistas i.
Vistelsekommunens ansvar.
Huvudregeln är att vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för att de som
vistas i kommunen får sina behov tillgodosedda. Ansvaret gäller både de som är
bosatta där och de som vistas i kommunen. Vistelsekommunens skyldighet att
pröva behovet av bistånd påverkas inte av vistelsetidens längd. Ansvaret gäller
således även om en person vistas helt tillfälligt i kommunen. Den tid den enskilde
vistas där och under vilka förhållanden kan däremot påverka omfattningen av det
bistånd som vistelsekommunen kan ha skyldighet att ge.
Biståndsbedömning
En biståndsbedömning innebär att nämnden prövar den enskildes ansökan mot
rekvisiten i SoL 4 kap 1 §. Nämnden kan aldrig vägra bistånd med hänvisning till
att den inte tillhandahåller insatser för en viss typ av behov som faller inom
socialtjänstens ansvarsområde. Visar utredningen att den enskilde har ett sådant
behov och det inte kan tillgodoses på annat sätt så skall erforderliga insatser
beviljas.
Den enskilde har alltid rätt att få sin begäran prövad och få ett beslut utvisande
om nämnden bifallit eller avslagit begäran. Om beslutet går den enskilde emot
helt eller delvis skall beslutet motiveras, vilket framgår av 11 kap 8 § och då skall
besvärshänvisning lämnas.
Utredning och beslut
En ansökan om bistånd skall alltid utredas. Utredningsskyldigheten framgår av
11 kap 1 §.
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4 KAP RÄTTEN TILL BISTÅND
Beslut om bistånd sker enligt delegation och efter av socialnämnden
antagna riktlinjer. Delegationen är i huvudsak baserad på 4 kap 1-6 §§ SoL.
1§
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin
livsföring i övrigt.
Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd
enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om
det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han
eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas
till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för
biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett
självständigt liv. Lag (2016:654).
1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21
år.
Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig
grundutbildning.
Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de
överstiger ett prisbasbelopp per kalenderår enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
Lag (2013:421).
1 b § För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av
inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §.
Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att
försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den
särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.
Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a §. Lag (2013:421).

2§
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för
det. Bestämmelsen ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge
bistånd i andra fall än vad som omfattas av 1 §.
Nämnden får således bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå. Ekonomiskt
bistånd som beviljats med stöd av denna paragraf kan återkrävas av den
enskilde. Detta förutsätter dock att det av beslutet framgår att biståndet getts
under villkor om återbetalning. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla uppgifter
om de omständigheter som utgör grunden för återbetalningsskyldigheten.
3§
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Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien
samt dagstidning, telefon och TV-avgift.
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, samt medlemskap i
fackförening och arbetslöshetskassa.
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 § skall i enlighet med vad regeringen
närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande riksnorm på
grundval av officiella prisundersökningar rörande olika hushållstypers
baskonsumtion.
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna
dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna
kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.
Det är regeringen som årligen fastställer nivån på riksnormen. Den gäller lika för
alla i hela riket. Riksnormen regleras i lag och skall därför inte beslutas av
kommunfullmäktige. Riksnormens nivå är uppdelad på olika hushållstyper och i
åldersintervaller. Beloppen grundar sig på de konsumtions- och prisstudier som
konsumentverket gör. De för året aktuella beloppen redovisas i socialtjänstförordningen. Riksnormen för ett hushåll per månad utgör summan av de
personliga kostnaderna för samtliga personer i hushållet och deras
gemensamma hushållskostnader.
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En vuxen person som inte är att anse som samboende, men som ingår i
hushållsgemenskap med flera personer, har lägre kostnader för det
gemensamma hushållet än om han bott ensam. Normen beräknas då som
personlig kostnad för ensamstående samt dennes andel av hushållets
gemensamma kostnader. Detta beräkningssätt tillämpas även när det gäller
vuxna barn som bor kvar i hemmet.
4§
Socialnämnden får j m l 4 kap 4-6 §§ begära att den som uppbär ekonomiskt
bistånd och som inte kunnat beredas lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
under viss tid skall delta i en av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.
Socialnämnden kan inte anvisa en enskild till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet innan ansökan om ekonomiskt bistånd har prövats och den
enskildes behov av kompetenshöjande verksamhet är utredd.
Den kompetenshöjande verksamheten ska var individuellt utformad och det
innebär att socialnämnden inte kan kräva deltagande i sådan verksamhet från
första dagen som bistånd ges för.
Praktik eller kompetenshöjande verksamhet skall syfta till att utveckla den
enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller där så är
lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den
enskildes individuella önskemål och förutsättningar.
Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas.
5§
Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 kap 4 §, får fortsatt
försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan
godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten.
6§
Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap
4 § skall därvid inte anses som arbetstagare.
11 KAP HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN
1§
Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan
eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda
någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har
betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.
5§
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om
stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall
utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och
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händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden
skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
6§
Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den
enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra
anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon
uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.
7§
Socialnämnden skall i alla ärenden tillämpa bestämmelserna i 13 §
förvaltningslagen (1986:223).
8§
I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild
skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):
– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse av beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte uppgifter som
rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som avses i 5 kap 5
§ andra stycket eller 7 § tredje stycket eller om någon annan liknande
socialtjänst.
Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan eller
ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.
9§
Den som enligt vad som sägs i 8 § skall ges tillfälle att yttra sig enligt 17 §
förvaltningslagen (1986:223) har rätt att få företräde inför nämnden, om inte
särskilda skäl föranleder annat. Den som ges tillfälle att yttra sig skall underrättas
om sin rätt att få företräde inför nämnden.
11 §
Socialnämnden har rätt att av de allmänna försäkringskassorna eller erkända
arbetslöshetskassorna få uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats till
enskilda, som har ärenden hos nämnden.
Socialnämnden har vidare rätt att få uppgifter som lämnats i ärenden om
ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare hos en myndighet som prövar frågor om ersättning enligt den lagen.
12 §
Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag som avser
myndighetsutövning får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte
tillämpas.
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Riktlinjer

A
AKTIVT ARBETSSÖKANDE
Begreppet aktivt arbetssökande enligt socialnämnden innebär att den enskilde ska:











Vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
Dagligen vara arbetssökande via t.ex. Platsbanken, andra internetsajter samt
tidningar.
Gå på samtliga möten Arbetsförmedlingen kallar till.
Söka alla lediga lämpliga arbeten, inte bara de som Arbetsförmedlingen anvisar.
Söka de jobb som kompetens finns för men även jobb där det inte ställs krav på
utbildning eller erfarenhet.
Söka arbete inom 12 timmars pendelavstånd inklusive arbetstiden, d.v.s. jobb man tar
sig till och från inom 12 timmar.
Redovisa de sökta jobben skriftligt vid besök hos socialsekreteraren. Uppge när
ansökan gjordes och vem/vart ansökan ställts till.
Följa upp de ansökta jobben, gärna både före och efter att ansökningstiden gått ut för
att öka chanserna och för att få vetskap om läge.
Även söka jobb som inte utannonserats genom att själv kontakta arbetsgivare via
t.ex. telefon och hemsidor där man kan göra intresseanmälan.
Kunna visa upp CV och personligt brev för socialsekreteraren. Hjälp att skapa dessa
handlingar kan du få av Arbetsförmedlingen.
Gå på trepartsträffar, vilka kan komma att hållas med Arbetsförmedlingen, den
enskilde och socialsekreteraren, ett samarbete som sker för att öka förutsättningarna
för självförsörjning.

ARBETSKONFLIKT
Personer indragna i arbetskonflikt har rätt till ekonomiskt bistånd på samma grunder som
andra sökanden. Det ekonomiska biståndet är emellertid förenat med återbetalningsskyldighet.
Beslutet skall vara skriftligt och innehålla uppgift om den eller de omständigheter som utgör
grund för återbetalningen.
ARBETSLÖSHETSKASSA OCH FACKFÖRENINGSAVGIFT
Arbetslösa skall i första hand försörja sig genom ersättning från A-kassa eller Alfakassa i de
fall de är berättigade till sådan ersättning. I annat fall kan man ha rätt till ekonomiskt bistånd.
Den som kan arbeta är därför skyldig att söka arbete.
Ekonomiskt bistånd till fackföreningsavgift eller arbetslöshetskassa skall utgå med det belopp
som gäller för den organisation den enskilde tillhör. I det fall det är möjligt att få
avgiftsbefrielse eller delvis reducerad avgift skall i första hand sådan ansökan göras.
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Man behöver inte vara ansluten till Alfakassan för att kunna söka ersättning från densamma.
Om man inte är ansluten eller om man varit ansluten i mindre än 12 månader, kan man
ansöka om grundersättning. Den är som högst 365 kronor per dag.
Om man inte är ansluten tas en administrativ avgift ut på 20 kronor per utbetald
ersättningsdag. Avgiften dras direkt från ersättningen. Där det är aktuellt med ersättning från
Alfakassan bör den enskilde ansluta sig för att få lägre månadsavgift, för närvarande 151 kr.
Om man är ansluten till Alfakassan och betalar en månadsavgift, kan man efter 12 månader
ansöka om inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet.
Om den enskilde själv har sagt upp sig från en anställning bör orsaken till det undersökas.
Praxis är att ge avslag på ekonomiskt bistånd under lika lång period som antalet
karensdagar som A-kassa i normalfallet förvägrar ersättning.
ARBETSRESOR/BUSSKORT
Vad gäller ekonomiskt bistånd till arbetsresor avses möjlighet att resa till och från
arbetsplatsen. I begreppet arbetsresor innefattas även behovet att resa för att aktivt kunna
söka arbete eller delta i andra åtgärder som kommunen eller Arbetsförmedlingen anordnar.
Resor bör kunna verifieras. Kostnaden för allmänna kommunikationer skall i första hand
användas som underlag vid beräkning av skäliga kostnader för arbetsresor.
Vid programresor anordnade av Arbetsförmedlingen köper den enskilde ett busskort och får i
efterhand från Arbetsförmedlingen återbetalat det belopp som överstiger egenavgiften á 600
kr per månad. Den enskilde kan beviljas bistånd till hela kostnaden för första månadens
busskort, månaden därefter kan bistånd utgå till egenavgiften.
Om den enskilde är i behov av bil för arbetsresor, beviljas endast bränslekostnader.
Undersök alltid möjligheten om att söka arbetsresor genom Arbetsförmedlingen.
Skäliga kostnader för avgift till färdtjänst är en godtagbar utgift.
Övrigt - se bilinnehav

B
BANKLÅN
Banklån är inte en godtagbar utgift. Den enskilde skall i första hand söka anstånd med
amortering och ränta. Hänvisa till budgetrådgivning vid svåra ekonomiska situationer.
Avseende boräntor se Boende/fastighet.
BANK- OCH KORTAVGIFTER
Avgifter till bank avseende bankkort, internetbank o dyl. anses vara godtagbara.

BARNS TILLGÅNGAR
Barn under 15 år har rätt att ha ett sparande upp till 15% av prisbasbeloppet utan att det
påverkar det ekonomiska biståndet. Barn över 15 år har rätt att ha ett sparande upp till 40%
av prisbasbeloppet.
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Barn är aldrig försörjningsskyldiga gentemot sina föräldrar. Däremot kan ett barns tillgångar
komma att beaktas när det gäller barnets del av ekonomiskt bistånd eller en ansökan om
ekonomiskt bistånd som avser barnet. En individuell bedömning måste dock alltid göras.
Barns tillgångar som är satta under s.k. överförmyndarspärr utgör i sig inte ett definitivt
hinder mot att tillgångarna skall få tas i anspråk för barnets försörjning. Tillgångar som inte
kan disponeras bör dock inte tas med i bedömningen. Det kan vara fråga om
försäkringsersättningar som är avsedda att täcka framtida inkomstbortfall, bankmedel eller
fast egendom som inte är möjlig att förfoga över p.g.a. bestämmelse i gåvobrev eller
testamente.
Är barnets ägodel en inte relevant ägodel för ett barn, så som t.ex. en bil, skall övervägande
göras om detta skall anses vara en tillgång som föräldrarna disponerar över och räknas som
en tillgång.
Beträffande barns arbetsinkomster måste en individuell bedömning göras. Vid ansökan om
ekonomiskt bistånd skall en kontoöversikt för samtliga familjemedlemmar begäras in.
Hemmavarande barns inkomst
Arbetsinkomsten för hemmaboende ungdomar bör anses tillkomma familjen upp till den del
som motsvarar ungdomens del i familjens kostnader, således även boendekostnaden. I de
fall den unges inkomster inte kommer upp i dennes del i familjens kostnader, bör han ändå
alltid själv få disponera en viss del av sin inkomst för egen räkning. Denna del skall minst
vara i nivå med underhållsstödet.
Studerande ungdomar som arbetar under ferier skall ges möjlighet att behålla ett
prisbasbelopp per kalenderår utan att det påverkar familjens ekonomiska bistånd.
Det är nettoinkomsten efter skatteavdrag som ska beaktas. För att kunna tillämpa
bestämmelsen och för att kunna göra en bedömning av en ansökan om ekonomiskt bistånd,
behöver socialnämnden begära in uppgifter om den unges inkomster. Nämnden behöver då
den unges sammanlagda inkomster efter avdrag för skatt från början av kalenderåret och
fram till ansökningstillfället.
Vid situationer där barn har tillgångar och samtidigt har behov av särskilda utgifter utöver vad
som ingår i ekonomiskt bistånd, exempelvis möbler vid flytt till egen bostad, dyrare
fritidsaktivitet eller rekreation skall barnets sparade medel i första hand användas.
Extra tillägg till studiebidraget från CSN
För hushåll med låg inkomst är det möjligt att söka och beviljas extra tillägg till studiebidraget
från CSN. Detta tillägg skall inte räknas med som inkomst i beräkningsunderlaget vid
ansökan om försörjningsstöd.
BARNPERSPEKTIVET
Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd innebär att socialtjänsten ska uppmärksamma hur
barnen har det, beakta vad barnens bästa kräver vid beslut samt överväga vad olika beslut
får för konsekvenser för barnen.
När det gäller att uppmärksamma barns livssituation och behov är centrala punkter namn
och ålder, vårdnad och umgänge, boende, förskola/skola, hälsa och eventuell
funktionsnedsättning, fritidsaktiviteter samt kontakter med andra verksamheter och
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myndigheter angående barnet. Det kan även vara andra områden med betydelse för barnet
som lyfts fram av föräldrarna.
Fritidsaktiviteter:
Barn bör ges förutsättningar att kunna delta i organiserade fritidsaktiviteter. Barns
fritidsaktiviteter anges i Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd som ett exempel
på när det kan vara aktuellt att beräkna kostnaden till en högre nivå än riksnormen. Exempel
som kan vara aktuella är kostnader för cykel eller olika sportaktiviteter.
Socialtjänsten ska följa upp situationen för barn i familjer med ekonomiskt bistånd, särskilt
vid långvarigt biståndsberoende. Uppföljningen sker genom samtal med föräldrarna vid
ansökan om bistånd. Hembesök kan erbjudas. Uppföljningen ska dokumenteras.
Socialtjänsten ska aktivt verka för att undvika avhysning av barnfamiljer. När socialnämnden
får kännedom om att en barnfamilj riskerar att avhysas ska kontakt tas med föräldrarna.
BARNOMSORGSSKULD/AVGIFT
Barnomsorgsavgift är en godtagbar kostnad, dock inte skulder. Här hänvisas till
avbetalningsplan, respektive undersöka förutsättningarna att erhålla avskrivning via
utbildningsförvaltning/nämnden. Innevarande månads faktura är inte att betrakta som skuld.
Den enskilde skall vid inkomstförändring lämna uppgifter om sin inkomst till skolnämnden för
att om möjligt få sin barnomsorgskostnad korrigerad. Om den enskilde efter en månad inte
har korrigerat sin barnomsorgskostnad görs beräkning på den lägsta barnomsorgskostnaden.
BEGRAVNINGSKOSTNADER
Ansökningar om bistånd till begravningskostnader handläggs av assistent.
Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet helt eller
delvis saknar tillgångar bör nämnden ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig
begravning.
Tillgångar i boet skall i första hand täcka kostnaderna för begravningen. Skulder i boet, t.ex.
obetalda räkningar som hyra, telefon, el, hemtjänst, skall inte avräknas från tillgångarna.
Socialförvaltningen skall tillskriva Skatteförvaltningen för erhållande av eventuell
överskjutande skatt till dödsboet som ersättning för ekonomiskt bistånd.
Hänsyn bör tas till allmänt vedertagna begravningstraditioner och i förekommande fall olika
religiösa och etniska gruppers speciella behov. Kostnaderna bör motsvara kostnaderna för
en begravning i Sverige.
Av delegationsförteckning framgår att följande kostnader är godtagbara:
 Kostnad i samband med begravning upp till 50% av prisbasbeloppet.
 Kostnad i samband med gravsten upp till 21% av prisbasbeloppet.
 Kostnad för textkomplettering upp till 10% av prisbasbeloppet.
Om kostnader utöver dessa beslutar socialnämndens utskott.
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Tips! Bra information finns hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund.
www.begravningar.se
BEROENDEPROBLEMATIK
De allmänna reglerna om möjligheten att ställa krav på biståndssökande kan inte i samma
utsträckning användas för människor som har allvarliga missbruksproblem.
Socialtjänsten kan inte ställa krav på att en person med allvarligt missbruksproblem ska följa
en viss behandlingsplan för att vara biståndsberättigad. Däremot kan det ställas krav på
personer som visserligen har pågående missbruk, men som inte visar att de av medicinska
skäl är arbetsoförmögna, för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.
Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 § SoL kan tillämpas på
personer med lindrigare missbruksproblem men ska inte ersätta vård och behandling för
missbruk. Däremot kan deltagandet vara förebyggande vid begynnande missbruk eller
utgöra komplement till andra insatser mot missbruket.
De krav som ställs ska vara relevanta och sakligt grundade på behov av
kompetensutveckling. Kravet på deltagande i en viss praktik eller arbetsträning ska alltid
föregås av ett övervägande av om den enskildes medverkan vid en arbetsplats är lämplig.
När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstödet reduceras
om det är uppenbart att biståndet inte används till avsett ändamål. I undantagsfall kan
rekvisition till mat beviljas.
BIDRAGSBROTT
Bidragsbrottslagen gäller bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt ändamål som
beslutas av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden,
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassorna.
Socialnämnden är skyldig att göra polisanmälan vid misstanke om att någon begått brott
enligt bidragsbrottslagen.
Den som lämnar oriktiga uppgifter och därmed orsakar risk för att en ekonomisk förmån
felaktigt betalas ut, eller betalas ut med ett för högt belopp, kan begå ett brott mot
bidragsbrottslagen. Det kan också vara ett brott att i vissa fall låta bli att anmäla ändrade
förhållanden om uppgiften är av betydelse för biståndet.
För att det ska vara fråga om brott krävs att man har haft uppsåt, dvs. agerat med vett och
vilja, eller att man har varit grovt oaktsam, dvs. uppenbart vårdslös eller slarvig.
För belopp under 5000 kr utkrävs inte straffansvar.
Anmälan ska göras enligt instruktioner från kammaråklagaren.
BIL – FORDONSINNEHAV
Skäl för bilinnehav
Innehav av bil kan i vissa fall godtas av särskilda skäl. Sådana skäl kan vara:
1. Arbetsresor
Då den enskilde inte kan använda allmänna kommunikationer utan måste använda bil/MC för
att komma till och från arbetet och/eller barnomsorg. Bilens värde får inte överstiga ett
basbelopp. Milkostnad beräknas utifrån den faktiska bensinkostnaden. Andra godtagbara
utgifter är skatt, försäkring (per månad) och besiktning. Den enskilde skall ansöka om
15 (39)
Q-nr: 6.3.16

72

Ekonomiskt bistånd
Riktlinje för Försörjningsstöd

Nästa revidering senast 170228

Fastställd 160225

skattejämkning för arbetsresor. Är det ekonomiska biståndsbehovet långvarigt bör den
enskilde föreslås byta arbete eller bostad.
2. Medicinska skäl
Har bilstöd beviljats från Försäkringskassan kan kostnaderna godtas med beaktande av grad
av anpassning. Bilens värde kan överstiga ett basbelopp men värdet bör vara i nivå med
erhållet bilstöd. Om någon enskild därutöver åberopar medicinska skäl till att inneha bil, ska
läkarintyg infordras. Färdtjänst bör sökas i första hand. Även här gäller högsta värde ett
basbelopp. Beslut om att ekonomiskt bistånd kan utgå trots bilinnehav. Beslut bör
tidsbegränsas.
3. Sociala skäl
Bilen kan i undantagsfall och för en övergångsperiod behövas av sociala skäl för att skälig
levnadsnivå skall uppnås. (RÅ 1989 ref 99). Beslut bör tidsbegränsas.
Återbetalning av lån vid avyttring av bil
Om den enskilde inte har behov av bil för att uppnå skälig levnadsnivå och har ett lån som
enligt handling i bank eller bilfirma är direkt kopplat till bilinköpet, ska reglering av denna
skuld godtas. Eventuellt överskott räknas som tillgång. Privata lån eller andra lån som inte
kan visas härröra till bilköpet skall inte godtas.
Övrigt om innehav av bil och andra fordon
Godtagbara utgifter är skatt, försäkring (månadsvis fakturering) samt besiktning.
Om den enskilde kunnat förutse den situation han hamnat i, men inte avyttrat tillgångar han
har, t.ex. bilen, och behov av bil inte anses föreligga för att uppnå skälig levnadsnivå, medför
bilinnehavet att rätt till ekonomiskt bistånd inte föreligger. Om den enskilde inte kunnat
förutse den situation han hamnat i och behov av bil inte anses föreligga för att uppnå skälig
levnadsnivå, skall skälig tid ges för att avyttra bilen.
Det har dock betydelse vad det sökta ekonomiska biståndet avser. Om det avser
livsuppehället som f n inte kan tillgodoses på annat sätt, kan det ekonomiska biståndet
beviljas i avvaktan på att bilen avyttras. Avser det sökta ekonomiska biståndet annat bistånd
j m l SoL, t ex tandvård eller hyresskuld, ska ekonomiskt bistånd inte beviljas i avvaktan på
att bilen avyttras och behovet därigenom kan tillgodoses. Det beräknade värdet räknas då
som tillgång och behovet kan tillgodoses på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Om
den enskilde väljer att behålla bilen/MC:n kan ekonomiskt bistånd inte beviljas.
Innehav av andra fordon än bil, t ex husvagn, husbil, släp, båt etc. skall avyttras innan rätt till
ekonomiskt bistånd föreligger. Detsamma gäller vid innehav av t.ex. häst. Några godtagbara
skäl att inneha dessa anses normalt sett inte föreligga. Här gäller samma regler om
förutsägbarheten.
BOENDE
Socialtjänsten kan medverka till bostadsbyte om den enskilde eller familjen har svårigheter
att få annan bostad. De krav som kan ställas på att den enskilde ska flytta till annan bostad
måste utgå från en individuell bedömning och ske med hänsynstagande till de sociala
konsekvenser som kan uppstå för hushållet, framför allt när det gäller familjer med barn då
barnperspektivet måste beaktas.
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Om någon som har försörjningsstöd anser sig behöva byta bostad under pågående
biståndsperiod och detta medför ökad boendekostnad ska detta ske i samråd med
socialtjänsten. Om den biståndssökande flyttar till dyrare boende utan att samråda med
socialtjänsten ska den tidigare lägre hyran beviljas.
Avgift för parkeringsplats eller garage ska inte godtas om inte bilstöd beviljats från
Försäkringskassan.
Skälig boendekostnad
Nämnden bör vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad utgå från den enskildes
faktiska kostnad och behov av boende samt möjligheten att få en lägenhet. Utgångspunkten
vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en låginkomsttagare på
orten normalt har möjlighet att bekosta. Då bostad hyrs måste giltigt hyreskontrakt föreligga.
Bostadsbidrag räknas som inkomst.
Om det finns starka sociala och/eller medicinska skäl som talar mot flyttning kan hushållet
erhålla ekonomiskt bistånd till boendet utöver nedanstående högsta godtagbara
boendekostnad.
Ekonomiskt bistånd till högre boendekostnad efter flyttning under pågående bidragsperiod
utgår normalt inte såvida inte flyttning är nödvändig för att den enskilde skall uppnå skälig
levnadsnivå. Det kan till exempel gälla följande situationer:



Då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl som styrker behovet att flyttning.
Då det har uppstått svåra personliga motsättningar mellan hushållsmedlemmar.

Hushåll med behov av ekonomiskt bistånd som flyttar till nytt boende och hushåll som kan bli
i behov av ekonomiskt bistånd efter en flyttning har ett ansvar att planera sitt boende så att
hushållet får minsta möjliga behov av ekonomiskt bistånd. Om den enskilde kan förväntas
vara i behov av ekonomiskt bistånd efter flyttningen har han/hon skyldighet att välja det
billigaste boendet som tillgodoser hushållets behov.
Om det kan anses rimligt att den enskilde flyttar till billigare bostad, men han eller hon ändå
inte gör det, ska ekonomiskt bistånd för boendekostnaden fastställas till ett skäligt belopp
utan beaktande av den faktiska boendekostnaden.
Vid bedömning av skälig boendekostnad skall hänsyn tas till barns behov av utrymme också
då den som uppbär ekonomiskt bistånd enbart har barnet hos sig under umgängestid.
Behovet av utrymme skall ställas i relation till omfattningen av umgänget. Barn som vistas
hos umgängesförälderns oregelbundet eller sällan har inte samma behov av utrymme som
barn som vistas hos föräldern ofta eller regelbundet.
Om boendekostnaden överstiger den av socialnämnden fastställda högsta godtagbara
hyreskostnaden, ges vid långvarigt försörjningsstöd skälig tid för bostadsbyte om fyra
månader att söka billigare boende. Om den sökande efter denna period sökt men inte funnit
billigare boendealternativ kan fortsatt bistånd utgå till den faktiska boendekostnaden. Om
den sökande däremot väljer att inte söka billigare boende utgår endast bistånd till högsta
godtagbara hyreskostnad redan från den första månaden.
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Riktlinjer avseende högsta godtagbara hyreskostnad
Inneboende
Med inneboende menas en eller flera personer som enbart disponerar del av hus eller
lägenhet.
Hyran för inneboenderum ska bedömas utifrån vad den sökande disponerar enligt uppvisat
avtal med hyresvärden. Den faktiska hyran ska beviljas om den står i rimlig proportion till den
totala lägenhetshyran, antal boende i lägenheten och därtill inte bedöms vara oskälig.
Summor är beroende på hyra exklusive och inklusive uppvärmning
Exklusive
Inklusive
Ensamstående eller sammanboende 4354 kr
5629 kr
1-2 vuxna samt 1 barn
5734 kr
6797 kr
2-3 barn
6053 kr
7751 kr
400:- extra per barn vid fler barn
Kostnader för såväl hushållsel, vatten som sopor är godtagbara utgifter utöver
hyreskostnaden. Vid anmärkningsvärt höga kostnader ska samråd ske med 1:e
socialsekreterare.
Ungdomars boende
För ungdomar under 25 år utan egna barn gäller särskilda regler.
1. Ekonomiskt bistånd till eget boende för ungdomar under 20 år beviljas i normalfallet inte.
Beträffande ungdomar under 18 år gäller att yttrande och bedömning från vård och
behandlingsgruppen alltid skall inhämtas. Särskilda skäl som visar att eget boende är
nödvändigt för att den unge skall uppnå skälig levnadsnivå skall då finnas.
Ungdomar i åldern 18–19 år kan beviljas ekonomiskt bistånd till boende vid allvarliga
relationsproblem i familjen. En särskild utredning skall då göras av handläggare. Utredningen
skall normalt innefatta samtal med föräldrarna.
2. Ungdom i åldern 20 till och med 24 år kan erhålla ekonomiskt bistånd till hyreskostnad i
eget boende om han/hon dessförinnan har bott i eget boende i en sammanhängande tid av
minst tre månader.
3. Ekonomiskt bistånd till boendekostnad i föräldrahemmet utgår normalt inte. Ett
hemmavarande barn i åldern 20-25 år som uppbär ekonomiskt bistånd är dock berättigad till
ekonomiskt bistånd till del av boendekostnaden i föräldrahemmet om föräldrarna går miste
om bostadsbidrag genom att det vuxna barnet bor hemma. Ekonomiskt bistånd utgår då
högst med det belopp som föräldrarna förlorar i bostadsbidrag.
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad i föräldrahemmet kan också utgå om ungdomen
under sammanhållande period av minst sex månader har varit självförsörjande och då betalt
del av boendekostnaden i föräldrahemmet. Ekonomiskt bistånd skall då högst utgå enligt
socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd för beräkning av boendekostnad.
I de fall föräldrahemmet fått fördyrande boendekostnader avseende t.ex. uppvärmning och
vatten på grund av att ett vuxet barn flyttat hem igen, kan bistånd utgå enligt socialstyrelsens
rekommendationer och allmänna råd för beräkning av boendekostnad.
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Vid beräkning av boendekostnaden enligt socialstyrelsens rekommendationer räknas varje
rum som två enheter och köket som en enhet. Boendekostnaden beräknas efter den andel
av bostaden som det hemmavarande barnet förfogar över. Exempel: person som förfogar
över ett rum i en lägenhet om fyra rum och kök skall betala 2/9 (två niondelar) av familjens
totala hyra. (RFFS 1998:9)
Trångboddhet
För att ett hushåll inte skall anses trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha
sovrum utöver vardagsrum och kök eller kokvrå. Vuxna som inte lever under äktenskapsliknande förhållanden bör inte tvingas dela sovrum.
Hemlösa
För personer som är eller riskerar att bli hemlösa gäller i första hand det egna ansvaret, dock
ska kommunens yttersta ansvar vägas in i bedömningen. Socialnämnden har en uppdaterad
lista över fastighetsägare och hyresvärdar i kommunen som bör delas ut. Socialsekreterare
kan även vara behjälplig med att kontakta fastighetsägare/hyresvärdar.
Hyreslägenhet
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd till bostadskostnad gäller som huvudregel att biståndet
beräknas enligt den faktiska kostnaden för bostaden, d.v.s. hyra och i de fall uppvärmningen
inte ingår i hyran, även uppvärmningskostnaden. Se Skälig boendekostnad.
Bostadsrättslägenhet
Bostadskostnaden utgörs av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt
räntekostnaden för bostadslånet då bostadsrätten förvärvades. Lån som tillkommit därefter
skall medräknas endast om det kan styrkas att det avser nödvändig förbättring av
lägenheten.
Enskilda med lån på bostad ska alltid uppmanas söka skattejämkning för räntekostnaden.
Inte i något fall ska amortering på lån räknas in i boendekostnaden då den utgör
kapitalbildning. Med hänsyn till jämkning av skatteavdraget godtas 70% av räntekostnaden, i
de fall den enskilde har andra beskattningsbara inkomster utöver försörjningsstödet.
Skälig boendekostnad se Boende – allmänt.
Egen fastighet
Enskilda med lån på bostad ska alltid uppmanas söka skattejämkning för räntekostnaden.
Inte i något fall ska amortering på lån räknas in i boendekostnaden då den utgör
kapitalbildning. Vid beräkning av boendekostnaden skall räntekostnad och driftskostnad
godtas. Med hänsyn till jämkning av skatteavdraget godtas 70% av räntekostnaden, i de fall
den enskilde har andra beskattningsbara inkomster utöver försörjningsstödet.
Driftskostnaden beräknas enligt verifierade uppgifter.
Hyrd fastighet
Ekonomiskt bistånd till boendekostnad för hyrd fastighet skall utgå med de faktiska skäliga
kostnaderna för boendet. Se skälig boendekostnad.
Hotell
Hotell skall endast beviljas i nödläge. Om boende på hotell beviljas längre tid än två månader
skall detta redovisas till socialnämndens utskott.
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BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
Budget- och skuldrådgivning erbjuds via Kalmar kommuns budget- och skuldrådgivare.

C
CYKLAR
Ekonomiskt bistånd till cykel kan beviljas om den enskilde behöver cykel för att ta sig till
arbete, daglig sysselsättning, skjutsa barn till förskoleverksamhet eller av medicinska eller
sociala skäl. Om ansökan avser ekonomiskt bistånd till barns cykel bör barnperspektivet
vägas in.
Godtagbar kostnad är upp till 1000 kr.

D
DATOR OCH INTERNETUPPKOPPLING
Enligt allmänna råd bör dator med internetuppkoppling ingå i en hemutrustning och nämnden
bör särskilt ta hänsyn till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. För de barn och
ungdomar som går i skola och lever i hushåll med långvarigt biståndsbehov ska nämnden i
samband med uppföljning kring barnens situation särskilt uppmärksamma behovet av dator
och internetuppkoppling.
Vägledande nivå för bistånd till dator är 10 % av prisbasbeloppet. De flesta typer av program
som behövs för att använda en dator finns i gratisversioner varför bistånd till programvara
inte inkluderas. Bistånd kan beviljas till en dator per hushåll om det inte föreligger särskilda
skäl att bevilja ytterligare bistånd, vilket till exempel kan vara att det finns flera skolbarn i
familjen.
Bistånd kan utgå till skäliga kostnader avseende internetanslutning. Den vägledande nivån är
0,45% av prisbasbeloppet per månad.
DEKLARATION
Vid ansökningar om bistånd för maj månad ska senaste självdeklaration inges, även för enskilda som
söker bistånd löpande.
DISKMASKIN
Bistånd till inköp av diskmaskin beviljas endast undantagsvis, under förutsättning att det finns
starka medicinska skäl, styrkta av läkarintyg eller annan professionell bedömning.
Vidare ska det utredas huruvida behovet inte kan tillgodoses genom exempelvis
handikappersättning, att det finns annan boende i hushållet eller hemtjänst.

E
EGNA MEDEL/FÖRMEDLINGSMEDEL
Egnamedelkonto är ett ekonomiskt bistånd som kan beviljas då det bedöms lämpligt utifrån
den enskildes behov.
Kontots syfte är att den enskilde så småningom ska återta ansvaret för sin ekonomi. I
utredningen ska det framgå vad som ska uppnås med insatsen. Det kan t.ex. vara
nödvändigt för att en skuldsanering ska vara genomförbar.
Vid överskott på 10 000 kr eller mer ska den enskilde rekommenderas att öppna bankkonto
så att den enskilde inte förlorar ränteinkomster.
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Vid behov av längre tids egnamedel eller om ett stort överskott uppstår bör ansökan om god
man övervägas och diskuteras med den enskilde.
ELSKULDER
Information från elbolagen inkommer till socialnämnden då hot om avstängning av
elförsörjningen föreligger. Socialnämnden skickar då hem ett dokument till den enskilde med
information om rätten att få sin situation prövad.
När den enskilde blivit delgiven hot om avstängning har denne tre veckor på sig att reglera
sin skuld innan avstängning av elförsörjningen sker. Om den enskilde väljer att bestrida elskulden, sänder elbolaget ärendet vidare till Tingsrätten för beslut. Avstängning sker i
sådana fall inte förrän efter en eventuell fällande dom i Tingsrätten.
Den enskilde kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd till elskuld som uppstått under sådan
tid då den enskilde inte haft ekonomiskt bistånd till kostnaden, men hade beviljats
ekonomiskt bistånd om ansökan gjorts. Detta avser dock högst tre månader tillbaka.
Ekonomiskt bistånd kan även beviljas i vissa fall då delbetalning av skulden inte är möjlig.
Vid bifall skall inbetalning ske direkt till det aktuella elbolaget.
Om den enskilde inte har månadsvis fakturering av el bör denne uppmanas att begära detta
hos sitt elbolag för att få en jämnare elkostnad.
Av dokumentationen skall bedömning och prioritering utifrån barnperspektivet framgå.
EU-MEDBORGARE
EU-medborgare och deras familjemedlemmar ska behandlas som svenska medborgare vid
tillämpningen av socialtjänstlagen, under förutsättning att de har uppehållsrätt.
Under de första tre månaderna har EU-medborgaren och dennes familjemedlemmar en
ovillkorlig uppehållsrätt. Den enskilde har dock generellt sett inte rätt till bistånd annat än i
nödsituationer och till eventuell hemresa under de första tre månaderna, då värdlandet enligt
EU-rätten inte är skyldigt att bevilja bistånd till icke yrkesverksamma EU-medborgare.
För vistelse i högst tre månader ställs inga andra krav än att personen kan identifiera sig
med giltigt pass eller annan id-handling. En EU-medborgare kan dock enligt 8 kap 9 §
utlänningslagen (2005:716) avvisas från Sverige under de tre första månaderna efter inresa
om han eller hon visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt
socialtjänstlagen.
Efter tre månaders vistelse åligger det socialtjänsten att självständigt bedöma om en person
har uppehållsrätt vid tidpunkten för ansökan om ekonomiskt bistånd. Uppehållsrätten prövas
främst utifrån 3 a kap i utlänningslagen (2005:716) och 3 a kap i utlänningsförordningen
(2006:97).
Om den enskilde har uppehållsrätt ska socialtjänstlagen tillämpas fullt ut, dvs.
likabehandling. Detta betyder t.ex. att en bedömning av om Borgholm är vistelse- eller
bosättningskommun enligt 2 a kap ska göras och även i övrigt ska samma krav ställas som
gäller för svenska medborgare eller andra personer bosatta i Borgholms kommun. Saknar
den enskilde uppehållsrätt ska han eller hon bedömas som papperslös.
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F
FLYTTKOSTNADER
Ekonomiskt bistånd till kostnad för flytt kan utgå under förutsättning att flytten är motiverad av
sociala, ekonomiska eller medicinska skäl samt om flytten är nödvändig för att den enskilde
ska uppnå skälig levnadsnivå. Det ekonomiska biståndet kan omfatta hyra av bil, bensin,
hyra av flyttlådor samt, om särskilda skäl föreligger, flytt av telefonabonnemang samt
flyttstädning.
Om den enskilde p.g.a. sjukdom, ålder eller andra skäl inte klarar av att flytta på egen hand,
kan det ekonomiska biståndet omfatta skäliga flyttkostnader.
Om den enskilde måste anlita extern flytthjälp skall billigaste alternativ i första hand anlitas.
Vid flyttning utanför kommunen kan ekonomiskt bistånd beviljas till flyttning med den
flyttfirma som erbjuder det lägsta priset. Prisuppgift bör begäras från flera flyttfirmor.
Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras före flytten. Den enskilde ska planera inför flytten
för att själv om möjligt kunna finansiera de kostnader den medför.
Om flytt sker till annan kommun och om behov av ekonomiskt bistånd beräknas föreligga
även efter flytt, är praxis att utflyttningskommunen står för uppehälle och hyra första
månaden.
FÖRETAGARE
Ekonomiskt bistånd skall inte utgå till att finansiera affärsverksamhet varken direkt eller
indirekt, inte heller till att reglera skulder som uppkommit i sådan verksamhet.
Driver den enskilde ett företag som inte är lönsamt och ansöker om ekonomiskt bistånd till
sin försörjning kan ansökan avslås efter en månad om den enskilde valt att inte ta ut
avtalsenlig lön, avregistrera sitt företag eller ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.
Under en övergångsperiod kan det vara skäligt att komplettera med ekonomiskt bistånd, om
det rör sig om tillfälliga problem. Perioden bör inte överstiga tre månader.
I vissa fall kan det ur rehabiliteringssynpunkt vara viktigt att någon får möjlighet att driva sitt
företag vidare trots att det tillfälligt inte lönar sig. Här kan perioden vara betydligt längre.
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd för företagare ska följande uppgifter krävas in:







Dagsaktuell balans- och resultaträkning.
Senaste årsbokslut i kontoform.
Senaste årsredovisning (om det är AB) samt revisionsberättelsen.
De två senaste årens deklarationer med komplett näringsbilaga. Dessa ska vara
bestyrkta av bolagets revisor alternativt av företagets redovisningsbyrå.
Registreringsbevis, ange näringsidkarens alternativa bolagsmän i handels- och
kommanditbolag. För aktiebolag bestyrkt utdrag ur aktieboken.
F-skattesedel

22 (39)
Q-nr: 6.3.16

79

Ekonomiskt bistånd
Riktlinje för Försörjningsstöd

Nästa revidering senast 170228

Fastställd 160225

Första månadens ekonomiska bistånd kan utredas och beviljas av socialsekreterare. De ska
sedan tas upp till utskottet. I de fall ekonomiskt bistånd beviljas bör det vara ställt utom tvivel
att det används till försörjning och inte företagsstöd.
FÖRÄLDRAPENNING
Med stöd av 4 kap 1 § är det rimligt att kräva att den enskilde fullt ut utnyttjar sina rättigheter
enligt socialförsäkringssystemet. Avseende föräldrapenningen innebär detta att den enskilde
i första hand skall ta ut sina SGI-grundade ersättningsdagar sju dagar per vecka för att
därutöver vid behov beviljas kompletterande ekonomiskt bistånd.
Garantinivån i föräldrapenningen utgår i 360 dagar och baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten.
FÖRSÄKRINGAR
Hem- och villaförsäkringar är godtagbara utgifter. Observera att i vissa fackföreningsavgifter
ingår hemförsäkring. Försäkringen skall om möjligt delas upp månadsvis, i annat fall
kvartalsvis. Fordonsförsäkring, se rubrik Bil- fordonsinnehav.
Tips! http://bankforsakring.konsumenternas.se/
Konsumenternas Försäkringsbyrå är en opartisk rådgivningsbyrå.

G
GLASÖGON
Enligt allmänna råd bör socialnämnden ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för
glasögon, om behovet styrks av legitimerad optiker eller läkare. Bistånd utgår till billigaste
alternativ, vilket socialsekreterare bör hänvisa den enskilde till.
Nämnden bör godta skäliga kostnader för kontaktlinser endast i de fall linser är det enda
alternativet och behovet styrks av läkare.

H
HEMMAVARANDE VUXET BARN
Föräldrar är underhållsskyldiga mot barn till dess barnet fyllt 18 år. Om den unge fortfarande
går i skolan, kvarstår underhållsskyldigheten till dess grundutbildningen är avslutad, dock
längst tills den unge fyllt 21 år (FB 7 kap 1 §). Från höstterminen det år den unge fyllt 20 år
och går i gymnasiet kan studiemedel sökas. Hemmavarande ungdomar med stadigvarande
inkomst skall bidra till den egna försörjningen.
När en omyndig själv söker ekonomiskt bistånd skall kontakt tas med föräldrarna. Vid
behovsprövningen bör hänsyn tas till hela familjens ekonomiska situation.
Om den unge ingår äktenskap övertar Äktenskapsbalken Föräldrabalkens ansvar.
Se även rubriken Boende Hemmavarande vuxet barn.
HEMUTRUSTNING
I de fall den enskilde helt eller delvis saknar hemutrustning skall behovet prövas med hänsyn
till den enskildes ålder och framtida försörjningsmöjligheter. Den enskilde som beräknas bli
självförsörjande inom rimlig tid skall endast beviljas mindre belopp till omedelbart nödvändig
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hemutrustning och hänvisas till möjligheten att införskaffa resterande hemutrustning när
han/hon på egen hand kan tillgodose behovet.
Hembesök ska alltid göras och den individuella bedömningen ska ta hänsyn till de saker som
redan finns i hemmet.
Nämnden bör ge ekonomiskt bistånd till hemutrustning utan villkor om att särskilda
inköpsställen skall användas. Den enskilde skall själv specificera ansökan.
Avseende hemutrustning kan upp till 20% av prisbasbeloppet per hushåll om en vuxen
beviljas av socialsekreterare men 10% anses vara skäligt att bevilja i normalfallet. Ytterligare
5% kan beviljas för varje ytterligare familjemedlem. Om kostnader därutöver beslutar
verksamhetschef.
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som behövs för att ett hem
ska kunna fungera. Den hemutrustning som avses bör kunna tillgodose behov som t.ex.
matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring och rekreation. Även radio, TV och dator
med internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning.
Bistånd till TV kan utgå med max 1500 kr.
Vid bedömning av behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn
till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. (Se avsnittet ”Dator och
internetuppkoppling”).
Underhåll, reparation eller komplettering av hemutrustning
Socialnämnden bör, om det krävs för att den enskilde skall kunna bibehålla en skälig
levnadsnivå, ge ekonomiskt bistånd till
– inköp av hemutrustning som behöver bytas ut,
– underhåll av hemutrustning,
– reparation av hemutrustning, eller
– inköp av kompletterande hemutrustning (jfr avsnittet ”Spädbarnsutrustning”).
Hyresgästföreningen
Medlemsavgiften är en godtagbar utgift.
HEMVÅRD/HEMTJÄNST
Avgiftstaxan för hemtjänst är konstruerad så att den enskildes egen ekonomi skall täcka
denna utgift. Vid oklarheter och frågor, kontakta avgiftshandläggare.
HUSDJUR
Generellt beviljas inte ekonomiskt bistånd till kostnad för husdjur. Särskild prövning sker vid
t ex kostnader för avlivning, utackordering p.g.a. institutionsvistelse eller motsvarande.
HUSHÅLLSEL
Nämnden bör i regel godta den enskildes faktiska kostnader för hushållsel om kostnaderna
är skäliga. Innevarande månads elfaktura är inte att betrakta som skuld. Se vidare under
elskulder.
http://energimarknadsbyran.se/
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HYRESGARANTI
Hyresgaranti bör i första hand tillämpas som en tidsbegränsad lösning när en familj eller
enskild förlorat fastighetsägarens förtroende angående betalningsförmåga samt är, eller
löper risk att bli bostadslös. Den eller de boende som berörs skall innan socialtjänsten ikläder
sig något betalningsansvar undersöka möjligheten att lösa sin situation på annat sätt.
Exempelvis genom arrangemang med privat borgenär och/eller avbetalningsplan av
hyresskuld.
HYRESSKULDER – AVHYSNING
Av dokumentationen skall det tydligt framgå bedömning och prioritering utifrån
barnperspektivet. Om den enskilde under tiden hyresskulden uppstått varit berättigad till
boendekostnad inom ekonomiskt biståndets ram enligt 4 kap SoL, men inte ansökt, har han
rätt till ekonomiskt bistånd till den del av skulden om han/hon på så sätt kan återvinna sin
hyresrätt.
Inför bedömningen om eventuell rätt till ekonomiskt bistånd måste den enskilde själv först ta
ansvar för sin situation bl.a. genom att förhandla med hyresvärden om avbetalningsplan,
försöka ordna bostad osv. Borgensmäns ansvar är alltid att beakta som grundläggande vid
bedömningar av ansökningar om ekonomiskt bistånd.
Tidpunkten för den akuta nödsituationen är när den enskilde står eller kommer att stå utan
bostad på grund av avhysning. Innan dess måste denna faktor vid bedömning av rätten till
ekonomiskt bistånd vägas samman med konsekvensen av avhysning för den enskilde.
Utgångspunkter för bedömning av den akuta situationen
Vilken möjlighet finns till annan likvärdig bostad vid en avhysning. Är det av
rehabiliteringsskäl olämpligt med avhysning. Hur drabbar en avhysning barn i en barnfamilj
med utgångspunkt från barnets behov av sin ”vanliga” barnomsorg/skola. Information om
möjligheten till budget- och skuldrådgivning bör alltid ges i dessa ärenden.
Vid bifall till hyresskuld skall det ekonomiska biståndet inbetalas direkt till hyresvärd.
För hushåll som är aktuella för ekonomiskt bistånd och tidigare erhållit ekonomiskt bistånd till
hyresskuld skall hyran fortlöpande inbetalas direkt till hyresvärden.
Om ett meddelande om avhysning (utslagsbeslut) inkommer till socialnämnden från
kronofogdemyndigheten tillsändes den eller de berörda omgående en informationsfolder. I
foldern finns förslag på vad den enskilde själv kan göra i denna situation för att undvika att bli
avhyst. I de fall det handlar om att barnfamilj skall avhysas och inget skäligt, alternativt
boende finns tillgängligt kan socialnämnden vara behjälplig med att ordna ett boende för
familjen.

I
ID-HANDLINGAR
Kostnad för ID-handling ingår i skälig levnadsnivå.
Gratis legitimation kan erhållas via ungdomskonto i bank.
Ekonomiskt bistånd till pass eller andra resedokument beviljas generellt sett inte.
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INHIBITION
Om den som överklagar ett beslut begär inhibition (att beslutet tills vidare inte ska gälla) ska
ärendet omedelbart sändas över till den domstol som prövar överklagandet och
inhibitionsyrkandet. Omprövning kan ej göras av socialnämnden.
INKOMST- OCH BERÄKNINGSPERIOD
Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade
kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. Inkomster som hushållet har fått
tidigare bör i regel inte vid nybesök påverka beräkningen, om de inte var mycket höga eller
avsedda för en viss längre tidsperiod, t.ex. ett avgångsvederlag.
Det åligger den enskilde att planera och ansvara för sin ekonomi. Hänsyn skall tas till om den
enskilde i förväg kunnat förutse inkomstbortfallet.
Om ansökan om ekonomiskt bistånd avser en annan period än en kalendermånad, bör
biståndet i regel beräknas från och med den dag den enskilde kontaktade socialnämnden.
Om den enskilde har angivit ett senare datum i ansökan, bör detta gälla.

J
JOBBSTIMULANS
För den som har uppburit försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 % av
inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Den särskilda
beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha
mottagits under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln
ska gälla igen.
Bestämmelsen omfattar inte sådana inkomster som träder i stället för eller grundas på
anställningsinkomster, såsom sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, pension eller
livränta. Inte heller omfattas till exempel inkomst av kapital eller näringsverksamhet eller
ersättningar i form av skadestånd. Vid bedömningen av behovet av ekonomiskt bistånd
räknar man på den enskildes faktiska inkomst, dvs. inkomst efter skatteavdrag.
Jobbstimulansen innebär att det skapas ett utrymme för den enskilde att öka sin konsumtion
eller att spara en del av sin inkomst. Om den enskilde väljer att spara inkomsten ska det inte
påverka rätten till ekonomiskt bistånd under den tvåårsperiod som den särskilda beräkningsregeln gäller.
JURIDISKA KOSTNADER
Advokatkostnader/Rättshjälpskostnader
Rättshjälpslagen från 1996 har starkt förändrat förutsättningarna för rättshjälp. Den enskilde
skall enligt lagen i första hand utnyttja rättsskyddet i sin försäkring. Endast om den enskilde
inte har ett rättsskydd som täcker behovet kan rättshjälp beviljas. Rättshjälp skall normalt
föregås av rådgivning hos en jurist. Tre olika typer av avgifter kan bli aktuella för person med
behov av juridiskt stöd, nämligen självrisk till försäkring, rådgivningsavgift vid rådgivning och
rättshjälpsavgift för den som beviljats rättshjälp.

26 (39)
Q-nr: 6.3.16

83

Ekonomiskt bistånd
Riktlinje för Försörjningsstöd

Nästa revidering senast 170228

Fastställd 160225

Föräldrar med behov av samtal för att nå enighet i frågor om vårdnad och umgänge skall i
första hand hänvisas till familjerätten. Om samtal vid familjerätten inte leder till avtal eller
annan överenskommelse kan ekonomiskt bistånd till juridisk hjälp beviljas med kostnad för
självrisk alternativt avgift för rådgivning eller rättshjälp.
Ekonomiskt bistånd till juridisk hjälp i familjerättsärenden som inte berör barn skall normalt ej
beviljas. Vid ansökan om skilsmässa kan bistånd till ansökningsavgift vid tingsrätten beviljas.
Kostnader i samband med rättegång såsom exempelvis resor, kost och logi kan den
enskilde begära ersättning för vid aktuell domstol.

K
KAPITALTILLGÅNGAR
Kontanter och bankmedel
Kontanter skall användas till den enskildes försörjning.
Bankmedel skall i första hand användas till den enskildes försörjning. Ålderspensionär får ha
sparmedel som inte överstiger 50 % av basbeloppet för ensamstående och 60% för makar
eller sammanboende, utan att det påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.
Vid sparande i pensions/kapitalförsäkring skall detta räknas som kapitaltillgång, om möjlighet
finns för den enskilde att frigöra kapital.
KLÄDER
Kostnader för kläder ingår i norm. Särskild prövning kan göras om ett hushåll vid enstaka
tillfälle har ett omfattande behov av inköp av kläder och skor. Detta gäller i första hand
barnfamiljer.
KONTOUTDRAG
Vid en första ansökan om ekonomiskt bistånd skall ekonomisk översikt (vid vissa banker
benämnt kontoöversikt eller engagemang) samt kontoutdrag från samtliga bankkonton för de
senaste två månaderna inges. Detta gäller för samtliga familjemedlemmar, även barn.
Vid löpande ansökningar skall kontoutdrag lämnas för den senaste månaden. Kontoutdrag
skall tas från och med den dag som föregående månads kontoutdrag avslutades med. Den
enskilde skall i första hand själv ta ut och inge kontoutdrag via till exempel bank, egen dator
eller bibliotek.
KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
Socialnämnden får j m l 4 kap 4-6 §§ begära att den som uppbär ekonomiskt bistånd och
som inte kunnat beredas lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, under viss tid skall delta i en
av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Socialnämnden kan
inte anvisa en enskild till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet innan ansökan
om ekonomiskt bistånd har prövats och den enskildes behov av kompetenshöjande
verksamhet är utredd. Den kompetenshöjande verksamheten ska var individuellt utformad
och det innebär att socialnämnden inte kan kräva deltagande i sådan verksamhet från första
dagen som bistånd ges för.
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För anvisning till praktik eller kompetenshöjande verksamhet skall samråd ske med
Arbetsförmedlingen.
Enskilda som deltar i praktik och kompetenshöjande verksamhet kan under den tid som
verksamheten pågår uppbära ekonomiskt bistånd om dennes behov inte kan tillgodoses på
annat sätt. Enskilda som väljer att inte delta i anvisad praktik eller kompetenshöjande
verksamhet riskerar avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd.
KOSTTILLÄGG
Då någon av medicinska skäl har behov av särskild kost som är dyrare än vanlig kost skall
tillägg göras med fastställt belopp. Se www.konsumentverket.se. Förutsättningen för att
bistånd skall utgå till särskild kost är att det finns intyg från läkare alternativt dietist som
styrker merkostnaden.
Vid beslut om förhöjt bistånd på grund av sjukdom eller funktionsnedsatta skall hänsyn tas till
om de merkostnaderna helt eller delvis täcks av vårdbidrag eller handikappersättning.
KRIMINALVÅRDADE/HÄKTADE
Under fängelsevistelse upp till sex månader kan ekonomiskt bistånd utgå för hyran om den
dömde annars löper risk att förlora sin bostad. Om hyresvärd godkänner bör lägenheten
hyras ut i andra hand under strafftiden. I övrigt kriminalvårdens ansvar.
Det är folkbokföringskommunen som har ansvar för ekonomiskt och eventuellt annat stöd
och hjälp som den enskilde behöver under första månaden efter avtjänat straff. Om den
kriminalvårdade inte är folkbokförd i Sverige, gäller vistelsekommunens ansvar efter avtjänat
straff.
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
Den enskilde skall i första hand kontakta Kronofogdemyndigheten för att kontrollera att de
har införsel med rätt belopp. Införsel av skuld genom Kronofogdemyndigheten är inte en
godtagbar utgift. Vid införsel som redan är avdragen från inkomsten skall den enskilde
fortsättningsvis söka uppskov/anstånd med skulden via Kronofogdemyndigheten. Anstånd
kan beviljas t.ex. vid omfattande tandvård och vid inköp av glasögon.
KURSLITTERATUR
Studier skall i första hand finansieras på annat sätt. Om socialnämnden godkänner studier,
vilket främst gäller studier på grundskolenivå, är kurslitteratur en godtagbar utgift. Den
enskilde skall i första hand undersöka möjligheten att låna eller köpa begagnad kurslitteratur.
KVINNOFRID
Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ett särskilt ansvar för kvinnor som utsätts för våld
eller hot om våld.
I en nödsituation är det inte möjligt att på sedvanligt sätt utreda behovet av ekonomiskt
bistånd. Kvinnans och de eventuella barnens behov av skydd och stöd måste prioriteras.
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Förutom mat och hygienartiklar kan det bli aktuellt med bistånd till logikostnader på hotell
eller liknande.
Efter det att de mest akuta behoven tillgodosetts kan det vara aktuellt att i normberäkningen
godta kostnader för följande: tillfällig adressändring, namnbyte, säkerhetspaket, dubbla
boendekostnader, kostnad för äktenskapsskillnad, hemutrustning, kläder m.m.
KÖRKORT
Ekonomiskt bistånd beviljas normalt sett inte för körkort. För det krävs att det finns särskilda
skäl i det enskilda fallet, som gör att körkort är nödvändigt för att den enskilde ska kunna bli
självförsörjande eller att det finns andra mycket starka skäl.

L
LÅN
Fastighetslån, se rubrik Boende: Bostadsrättslägenhet och Egen fastighet.
Billån, se rubrik Arbetsresor.
Övriga lån är inte en godtagbar utgift.
LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND
När ett hushåll uppburit ekonomiskt bistånd under tre månader eller längre definieras det
som långvarigt biståndsberoende.
LÄKARVÅRDS-/LÄKEMEDELSKOSTNADER
Ekonomiskt bistånd utgår till faktiska läkarvårdskostnader och läkemedelskostnader enligt
recept. För att bistånd till läkarvård och läkemedel skall utgå skall den enskilde uppvisa
kvitton alternativt fakturor på sina utlägg.
Den enskilde skall undersöka möjligheten till delbetalning av sina läkemedelskostnader hos
apoteket. Sedvanlig kreditprövning görs. Rätt till bistånd gäller också för behandling som
ordinerats av annan vårdgivare som är ansluten till Försäkringskassan.
Faktisk kostnad för läkarbesök och andra besök inom sjukvården som ordinerats av läkare
beviljas upp till högkostnadsskydd. För aktuella nivåer för frikort och högkostnadsskydd, se
www.ltkalmar.se.
Bistånd i andra fall till alternativ behandling/läkemedel och psykoterapi kan beviljas endast
om det rekommenderas av läkare och inte kan tillhandahållas av hälso- och sjukvården.
Bistånd utgår inte till kostnader för uteblivna besök

M
MAGASINERINGSKOSTNAD
För personer som saknar permanent bostad kan ekonomiskt bistånd till kostnad för
magasinering av egna tillhörigheter beviljas efter individuell prövning. Beslutet ska vara
tidsbegränsat (i normalfallet 3 månader) och omprövas vid behov. Det är den enskilde som
ska stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman.
Vid bedömningen ska också följande beaktas:
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Möjligheten för den sökande att inom överskådlig tid erhålla egen bostad eller
magasinering genom egna kontakter
Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av
hemutrustning
Bohagets innehåll och skick
Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget

MIGRANTER
Migranter med nedsatt arbetsförmåga
För migranter som beviljats PUT och av Arbetsförmedlingen bedömts ha nedsatt
arbetsförmåga, kan återsökning göras från Migrationsverket för utbetalat bistånd. Ej klart!
Asylsökande flyktingar omfattas av LMA (Lagen om Asylsökande) och skall vid
kommunplacering ha sin försörjning i form av introduktionsersättning administrerad via
kommunens flyktingsamordnare. För asylsökande som kommunplacerats finns möjlighet att
hos CSN ansöka om hemutrustningslån, se faktablad från CSN, www.csn.se.
Utländska medborgare, som inte omfattas av LMA, vilka är bosatta i Sverige och beviljats
uppehållstillstånd/arbetstillstånd, kan ha samma rätt till ekonomiskt bistånd som svenska
medborgare. Utländska medborgare skall dock inte ligga värdlandet till last och kan därför få
avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd under sina två första månader i landet.
Utomeuropeiska medborgare som inte beviljats uppehållstillstånd/arbetstillstånd betraktas av
Migrationsverket som turister och skall för sin försörjning hänvisas till sitt lands ambassad.
Generellt gäller för denna kategori att ansökan om uppehållstillstånd söks via
utlandsambassad och att det under utredningstiden inte föreligger rätt att vistas i Sverige på
annat sätt än som turist.
Alla som vill besöka Sverige måste ha giltigt pass och pengar för sitt uppehälle här och för
sin hemresa. De som behöver visum måste dessutom ha individuell medicinsk
reseförsäkring som täcker kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp,
brådskande sjukhusvård samt transport till hemlandet av medicinska skäl. Sådan försäkring
skall täcka kostnader på minst 30 000 euro.
För utländska medborgare vilka beviljats uppehållstillstånd i egenskap av egenföretagare
gäller samma villkor som för andra egenföretagare. I Förordning (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m. under rubriken Ersättning för särskilda kostnader
anges i §§ 16-21 ett antal situationer där socialtjänsten haft kostnader för vilka möjlighet
finns att återkräva dessa från Migrationsverket.
För mer information se dokument om EU-rätt.

N
NÖDSITUATION
Vid nödsituation där den enskilde saknar såväl kontanta medel som mat, kan bistånd
beviljas efter särskild prövning vid enstaka tillfälle. Detta gäller dock främst till barn. Om
den enskilde vid upprepade tillfällen försätter sig i nödsituation kan ansökan avslås.
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Bistånd kan även beviljas vid akut behov av receptbelagda läkemedel.

P
PAPPERSLÖSA
Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd. I denna grupp
ingår personer som har fått ett utvisningsbeslut, personer vars uppehållstillstånd har löpt ut
eller återkallats och personer som aldrig har sökt något uppehållstillstånd. Hit hör också EUmedborgare och deras familjemedlemmar som saknar uppehållsrätt.
PAPPERSLÖSA OCH SOCIALTJÄNSTLAGEN
Papperslösa saknar legal bosättning i Sverige. Socialtjänstens ansvar är därför begränsat till
stöd och hjälp i akuta situationer (nöd) när personen vistas i kommunen (2 a kap 2 § SoL).
Vilket stöd och hjälp som är att anse som akut ska på samma sätt som för andra personer
som omfattas av bestämmelsen bedömas efter en individuell prövning. Det finns inga
särskilda bestämmelser som gäller specifikt för papperslösa utan de ska behandlas på
samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och söker stöd från socialtjänsten.
Kommunens ansvar kvarstår så länge personen visats i kommunen och inte får sitt behov
tillgodosett på annat sätt.
Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd vid akuta situationer ska kostnader för
läkemedel som bedömts ej kunna anstå och som förskrivits med stöd av lagen om hälso- och
sjukvård till utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, och regleras genom
förordning, bedömas avse akuta behov. Kostnaden är genom förordning begränsad till 50 kr
per läkemedel.
PENSIONSFÖRSÄKRINGAR
Se rubrik Kapitaltillgångar.

R
REDUCERAD RIKSNORM
Då det är uppenbart att den enskilde inte har utgifter för vissa budgetposter, skall dessa
frånräknas det ekonomiska biståndet.

S
SANNINGSFÖRBINDELSE
Vid nybesök skall den enskilde skriva under en sanningsförbindelse, detta för att bekräfta att
den enskilde är införstådd med att man är skyldig att lämna riktiga uppgifter i sin ansökan om
ekonomiskt bistånd, för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig eller misstänkt för
bidragsbrott.
SEMESTER - REKREATION
Det kan finnas särskilda skäl att bevilja bistånd till semester/rekreation, t.ex. barnfamiljer med
långvarigt ekonomiskt bistånd, eller hos vuxna med medicinska eller sociala problem.
Ekonomiskt bistånd till rekreation kan avse t.ex. tåg- eller bussresa samt logi och för barn,
t.ex. en koloni- eller lägervistelse. Upplys om möjligheten att söka fondmedel.
31 (39)
Q-nr: 6.3.16

88

Ekonomiskt bistånd
Riktlinje för Försörjningsstöd

Nästa revidering senast 170228

Fastställd 160225

SJUKHUSVÅRD
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till kostnader för hälso- och sjukvård. Ekonomiskt
bistånd bör omfatta kostnader för sådan vård och behandling som avses i hälso- och
sjukvårdslagen och som ett landsting är skyldig att svara för. Vid sjukhusvård skall bistånd
motsvarande livsmedel reduceras från riksnormen
SJUKRESOR
Landstinget ersätter sjukresor i efterhand mot inskickande av kvitton och reseblankett till
Sjukreseenheten. Allmänna kommunikationer skall användas i första hand men då detta inte
är möjligt kan egen bil nyttjas. Egenavgiften är f n vid resor med egen bil 100 kr per
enkelresa.
Bussbiljetter kan fås av den mottagning dit man är kallad. Detta gäller även för besök hos
sjukgymnast inom Borgholms kommun, under förutsättning att besöken är på remiss av
läkare och utgör en del av en pågående behandling.
Vid resor med sjuktaxi kan egenavgiften beviljas i avvaktan på att högkostnadsnivå uppnås.
SJUKSKRIVNA
Nedsatt eller bristande arbetsförmåga skall styrkas med läkarintyg. Den enskilde kan vara
berättigad till kompletterande ekonomiskt bistånd om sjukpenningen är otillräcklig.
Ekonomiskt bistånd kan även utgå som förskott på förmån
j m l 9 kap 2 § SoL, för sjukskrivna som väntar beslut från Försäkringskassan, eller som
besvärat sig över indragen sjukpenning.
Möjlighet att söka aktivitets- eller sjukersättning kan prövas för de personer som av
medicinska skäl har en varaktig arbetsoförmåga. Detta ska ske i samråd med behandlande
läkare. Skicka blanketten ”Utbetalning för retroaktiv tid från Försäkringskassan” till
Försäkringskassan. Denna skickas in vid första utbetalning av biståndet.
Sjukskrivna ska sjukanmäla sig till Försäkringskassan, oberoende om de har någon aktuell
SGI eller inte, samt ansöka om samordning av rehabiliteringsinsatser. Anmälan ska göras
samma dag som man sjukskrivs av läkare.
SKADESTÅND
Det finns två slags skadestånd; ideella och ekonomiska. De ideella avser ersättning för bl.a.
fysiskt och psykiskt lidande vid personskador och kränkningar av den personliga integriteten.
De ekonomiska avser kompensera ekonomiska förluster. Det går inte att generellt bortse från
skadestånd vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Skadeståndet kan vara avsett
att bekosta dyrbar vård och behandling för ett vårdbehov som uppkommit på grund av
brottet, vilket det är rimligt att beakta vid biståndsbedömningen.
SKATT
Överskjutande skatt medräknas som inkomst. Om den överskjutande skatten går direkt till
Kronofogdemyndigheten skall summan inte medräknas. Möjlighet finns i vissa fall att göra
förtida utbetalning av överskjutande skatt, om Skattemyndigheten bedömer att det finns
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starka sociala skäl för detta. Egna företagare har annan utbetalningsperiod än övriga,
vanligtvis i december.
Kvarskatt är ej en godtagbar kostnad. Den enskilde skall i första hand söka
anstånd/avskrivning av skulden.
SKULDER
Skulder är inte en godtagbar utgift. Det ankommer på den enskilde att i första hand söka
uppgörelse med fordringsägaren genom anstånd eller avbetalning. Skulder som bör betalas
för att uppnå skälig levnadsnivå kan beviljas i förebyggande syfte, t.ex. a-kasseavgift.
Statliga skulder t.ex. skatteskuld, böter, underhållsstöd, studieskuld etc. beviljas generellt
sett inte. Andra alternativa lösningar kan prövas, t.ex. skuldsanering enligt
skuldsaneringslagen, avskrivningar, ackord och dylikt. Hyresskuld - se avsnitt för detta,
likaså Elskuld.
Socialsekreteraren kan förmedla kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.
SKÄLIG LEVNADSNIVÅ
Skälig levnadsnivå kan inte definieras på ett generellt sätt och preciseringar saknas i
lagstiftning. Vad som är skälig levnadsnivå förändras över tid och utgångspunkten för skäliga
kostnader bedöms utifrån vad en låginkomsttagare har råd med. Det måste alltid göras
individuella bedömningar.
SOCIALT KONTRAKT
Vid ansökningar om socialt kontrakt görs en boendeutredning av socialsekreterare. Avser i
huvudsak barnfamiljer. Kontrakten bör enligt tidsplan emellan hyresgäst och bostadsföretag
övergå till hyresgästen.
Om den enskilde avböjer erbjudande från socialnämnden om bostad kan socialnämnden
anses ha uppfyllt sitt uppdrag.
SPÄDBARNSUTRUSTNING
Socialsekreterare kan bevilja högst 10% av basbeloppet. Detta gäller främst till första barnet.
Det kan även finnas skäl med utrustning till ytterligare barn. I första hand skall behovet
tillgodoses genom bättre begagnad utrustning. Den enskilde skall själv uppge vad han söker
till. Barnkläder, se rubrik Kläder.
STUDENT OCH SKOLAVSLUTNING I ÅRSKURS 9
Bistånd kan utgå med maximalt 1000 kr till kläder och dylikt vid student och skolavslutning i
årskurs 9.
STUDIER
Vuxna studerande kan endast i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin
försörjning men bör då ha en planering tillsammans med handläggare och arbetsförmedling.
Normalt bör deras behov vara tillgodosedda genom de stödformer som finns inom
studiemedelssystemet.
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I hushåll med två vuxna där ena parten studerar och har fullt studiemedel, bidrag och lån,
räknas denne bort vid beräkning av försörjningsstöd. Detta gäller inte de fall då
vuxenstuderande tillåts studera med kompletterande försörjningsstöd enligt ovan. Den
studerande ska genom studiemedlen svara för sin försörjning och utgifter förknippade med
studierna. Försörjningsstödet för hushållet i övrigt beräknas utifrån att den studerande bidrar
till hälften av nettohyran och hälften av hushållets godkända utgifter i övrigt.
Barnperspektivet beaktas i dessa fall på så sätt att bistånd beviljas enligt norm.
Efter prövning kan ekonomiskt bistånd utgå
 i akuta situationer i samband med sjukdom, eller då minderåriga barn finns i familjen
och det föreligger nöd.
 när studierna är ett led i förebyggande/rehabiliterande insatser.
Vid studier under ett sammanhängande läsår, beräknas studiemedel från CSN under tio
månader. Rätt till ekonomiskt bistånd under jul och nyårsperioden utgår som regel inte därför
att de studerande genom studiemedel kan tillgodose sina behov. Socialnämnden kan inte
ställa krav på att studiestödet ska räcka under en längre period än den som angivits av den
utbetalande myndigheten.
Grundskolestudier
Vid studier på grundskolenivå för vuxna, grundvux, kan ekonomiskt bistånd utgå som
komplement till annan ersättning. Bidragsdelen skall alltid sökas.
Gymnasiestudier
För elever under 21 år hänvisas till föräldraansvaret. För elever över 20 år med studier på
gymnasienivå kan fullt studiemedel sökas (lån samt bidrag).
Ekonomiskt bistånd kan utgå av särskilda skäl, t.ex. vid planering i samråd med AF, och då
studiefinansiering inte är möjlig på annat sätt.
När det gäller ungdomar som studerar på annan ort och är inackorderade i elevhem eller
liknande, ska inackorderingsbidrag sökas. Detta är olika stort beroende på hur långt avstånd
det är mellan skola och hem. Det finns även möjlighet att i vissa fall beviljas ett förstärkt
inackorderingstillägg, vilket söks via gymnasieförbundet eller CSN beroende på skola.
SFI
Vid studier på SFI är det godkänt att studera till och med nivå C. Därefter anses den sökande
ha förvärvat tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Individuell prövning görs om den enskilde kan kombinera SFI med arbete.
Vid deltagande på SFI, Alfa CE och motsvarande ska närvarorapport inges månadsvis. Vid
ogiltig frånvaro görs avdrag med motsvarande antal dagar.
Ferier
För att beviljas bistånd under sommarferier ska de studerande sedan vårterminens start varit
aktivt arbetssökande (se aktivt arbetssökande) samt kunna verifiera detta. I annat fall riskerar
man att ej ha rätt till ekonomiskt bistånd.
De som har förvärvsarbete under sommaren skall i första hand ansöka om förskott hos
arbetsgivaren.
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Om hemmavarande barn feriearbetar, se rubrik Barns tillgångar.
STÖLD
Förlust av pengar p.g.a. stöld eller tappad plånbok ersätts inte förutom med sådant bistånd
som är nödvändigt för att undvika en nödsituation. För övrigt hänvisas till sökandens
hemförsäkring samt möjligheter till avbetalning av uppkomna skulder. Polisanmälan ska
uppvisas.
Enskild som upprepat tappar pengar eller blir bestulen ska informeras om att han eller hon
har eget ansvar för att på ett betryggande sätt förvara sina pengar så att inte samma
situation uppstår igen. Information bör lämnas om olika sätt att använda autogiro och
direktöverföringar mellan konton för att undvika att tillhandahålla stora summor kontanter.

T
TANDVÅRD
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till skäliga kostnader för akut och nödvändig tandvård.
Besök för kostnads- och behandlingsförslag är en godtagbar utgift. Ansökan om tandvård
skall om möjligt göras innan besök hos tandläkare företas. I första hand rekommenderas det
billigaste alternativet.
Vid bedömningen av om tandvård skall beviljas måste hänsyn tas till den enskildes
möjligheter att inom rimlig tid själv bekosta vården. Möjligheten till avbetalning kan finnas.
Hos Folktandvården och Specialist- och sjukhustandvården är delbetalning på sex månader
möjligt. Landstinget gör upp avbetalningsplan med Visma Collectors och det tillkommer en
uppläggningsavgift på 170 kr samt 60 kr per betalningstillfälle. Om den enskilde behöver
ytterligare vård under avbetalningstiden erbjuds akuttandvård.
Personer som kan bli aktuella är de som under längre tid levt på ekonomiskt bistånd eller
haft motsvarande inkomster och därmed inte haft möjlighet att bekosta erforderlig tandvård.
Det kan också gälla personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har behov av
återkommande och omfattande tandvård, som inte täcks av tandvårdsförsäkringen eller
Landstinget (de bekostar nödvändig tandvård efter intyg från läkare, kostnad motsvarande
högkostnadsskydd) och som de själva saknar möjligheter att bekosta. Ekonomisk hjälp till
tandvård kan också i vissa fall vara av avgörande betydelse för den enskildes möjligheter att
kunna komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
Vid behov av mer omfattande tandvård skall behandlings- och kostnadsförslag skickas till
förtroendetandläkare för bedömning.
Vid bedömningen av bistånd till tandvård ska särskilt beaktas vid vilken tid den sökande kan
beräknas bli självförsörjande. Om biståndsbehovet är kortvarigt bör endast akut tandvård
beviljas. Om den sökande kan beräknas bli självförsörjande under den tid
tandvårdsbehandlingen ska genomföras, är huvudregeln att rätten till bistånd avseende
kostnad för tandvård prövas månadsvis i samband med handläggning av ansökan om
fortsatt försörjningsstöd. Tandvårdsfaktura inlämnas i de fallen månadsvis efter varje
behandlingstillfälle.
Om bistånd beviljas till hela tandvårdskostnaden sker utbetalning till tandläkaren.
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TELEFONABONNEMANG
Både fast- och mobiltelefonkostnad ingår i riksnormen. Tecknande av abonnemang
godkänns enbart om särskilda skäl föreligger. Depositionsavgift beviljas ej då andra billigare
alternativ finns att tillgå.
Kostnader för flytt av telefonabonnemang kan beviljas om flytten anses motiverad.
TURISTER
Återresa till hemorten kan beviljas på billigaste sätt. Om den enskilde är helt medellös kan
ekonomiskt bistånd utgå till livsmedelsnorm under hemresedagen.
TVÄTTMASKIN
Bistånd till inköp eller reparationer av tvättmaskin beviljas endast till sökande med fysiska
eller psykiska hinder som är styrkta av läkarintyg eller annan bedömning som gör det
omöjligt att använda fastighetens tvättstuga.
Om behovet av tvättmaskin uppstått pga. att fastigheten saknar tvättstuga,
eller att denna är undermålig, ska sökande hänvisas till hyresvärden.

U
UNDERHÅLLSSTÖD
Underhållsstöd är inte en godtagbar utgift. När den underhållsskyldige tillfälligt saknar
förmåga att betala, skall kontakt tas med Försäkringskassan för nedsättning eller anstånd
med betalningen. I de fall utmätning görs bör den enskilde kontakta Kronofogdemyndigheten.
Vid växelvis boende kan ansökan om underhållsstöd vid växelvis boende göras av båda
föräldrarna.
UMGÄNGESKOSTNADER
Föräldrar kan själva komma överens om att den förälder som erhåller underhållsstöd betalar
en summa direkt till den bidragsskyldige föräldern när denna haft umgänge med barnet.
Socialnämnden beräknar underhållsstödet för närvarande till 1573 kr, om inte föräldrarna
själva kommit fram till ett högre belopp. Det är i förekommande fall det högre beloppet som
gäller.
Full norm skall utgå för umgänge med barn beräknat efter antal dygn för att möjliggöra för
barnet att ha ett regelbundet umgänge.
Kostnader för umgänge med barnet beviljas i regel för sex dagar per månad.
Nämnden bör beakta vad som reglerats genom dom eller genom avtal om umgänge.
Det är inte längre möjligt att ansöka om umgängesavdrag hos Försäkringskassan.
UMGÄNGESRESOR
Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för att ett barn ska kunna
umgås med sin förälder som bor på annan ort. Med annan ort kan även avses ort utanför
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Sverige. Vad som är skälig kostnad för resa och hur ofta bistånd bör ges till kostnader för
umgänge bör anpassas till barnets behov. Vid denna bedömning bör nämnden även beakta
vad som reglerats genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal om umgänge.
 Umgängesresor beviljas med billigaste färdsätt. Bistånd utgår till varannan resa,
varannan resa betalar den andre föräldern.
 Om enbart bil är möjligt färdsätt utgår ersättning enligt faktisk bensinkostnad.
UTLANDSVISTELSE
Huvudregeln är att den som återvänder till Sverige efter en längre utlandsvistelse måste ha
varit aktivt arbetssökande i Sverige under minst en månad innan rätt till ekonomiskt bistånd
föreligger.

V
VÅRDBIDRAG
Omkostnadsdelen i vårdbidraget räknas som regel inte med som inkomst vid ansökan om
ekonomiskt bistånd, dock räknas arvodesdelen med.

Å
ÅTERKRAV
Enligt 9 kap 1 § Socialtjänstlagen får socialnämnden om någon genom oriktiga uppgifter eller
genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd
utgetts obehörigen eller med för högt belopp, återkräva vad som har betalats ut för mycket.
Om någon i annat fall än som avses ovan tagit emot sådant ekonomiskt bistånd obehörigen
eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får även här socialnämnden
återkräva vad som har betalats ut för mycket.
Enligt 9 kap 2 § Socialtjänstlagen får socialnämnden, i andra fall än som avses i 1 §,
återkräva bistånd som den enskilde fått endast om det har lämnats:




som förskott på en förmån eller ersättning
till den som är indragen i arbetskonflikt
till den som p.g.a. förhållande som denne inte kunnat råda över hindrats att förfoga
över sina inkomster och tillgångar.

Om bistånd utgetts i annat fall än som avses i 4 kap 1 §, alltså 4 kap 2 §, får socialnämnden
återkräva hjälpen, om den getts under villkor om återbetalning. Beslutet ska alltid fattas
j m l 4 kap 1 § 9 kap 2 § Socialtjänstlagen.
Om det gäller bistånd som förskott på socialförsäkringsförmån, ska blanketten ”Utbetalning
för retroaktiv tid från Försäkringskassan” skickas till Försäkringskassan. Detta med begäran
att den retroaktiva ersättningen ska utbetalas till nämnden. Observera att den retroaktiva
ersättningen ska motsvara samma period för vilken beviljat bistånd betalats ut. Om det visar
sig att det retroaktiva belopp som betalas ut är mindre än det ekonomiska biståndet som
beviljats, så är resten att betrakta som bistånd.
Skulden måste överstiga 1000 kr i dessa fall.
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Retroaktivt beviljad ersättning för barnbidrag, assistansersättning, aktivitetsstöd och
etableringsersättning betalas inte ut till socialnämnden.
Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas direkt från den enskilde
ska vara skriftligt och skrivas under av den enskilde innan utbetalning sker.
Om biståndet utges till hushåll där två parter är försörjningsskyldiga gentemot varandra, ska
båda skriva under blanketten.
Beslutet ska innehålla uppgifter om de omständigheter som utgör grund för
återbetalningsplikten, samt hur mycket som ska återbetalas vid varje tillfälle och när
återbetalningen ska börja gälla. Beslutet ska delges den enskilde.
Handläggning och rutiner av återkravsärenden j m l 9 kap 2-4 §§ SoL.
Då ett bistånd mot återkrav har beviljats lämnas den av klienten undertecknade
återkravsblanketten till personal vid IFO:s reception.
Receptionspersonal bevakar om återbetalning sker utifrån överenskommelse med klienten.
Överenskommelse och förutsättningar för återbetalning finns dokumenterade i klientens
journal och på den av klienten undertecknade återkravshandlingen.
Skulle ingen återbetalning ske inom av handläggaren och klienten överenskommen tid så
skickar receptionspersonal efter två månader en första påminnelse till klienten.
I de fall det därefter inte har skett någon återbetalning inom en månad sedan den första
påminnelsen skickades så sänder receptionspersonalen ytterligare en påminnelse.
Alternativt, under förutsättning att den återbetalningsskyldige hör av sig till
receptionspersonal efter första påminnelsen och hävdar att den saknas återbetalningsförmåga, så informeras ansvarig handläggare. Handläggaren kontaktar/kallar klienten för att
utreda vilket betalningsutrymme som finns och/eller för att undersöka om grunden för
återbetalning har fallit. Eventuellt kan nu ny överenskommelse om återbetalningsplan ske.
I de fall den enskilde fortfarande uppbär ekonomiskt bistånd och därmed inte har någon
betalningsförmåga, läggs ärendet för bevakning och ny prövning. Ny avbetalningsplan görs
då upp.
Om inte klienten hörsammat de två första påminnelserna och inte heller kommer till
inplanerade möten för att diskutera/utröna grunden för återkravet alternativt göra upp ny
återbetalningsplan så förs ärendet upp till verksamhetschef.
Verksamhetschefen gör nu bedömningen om ärendet j m l 9 kap 3 § SoL skall skickas vidare
till Förvaltningsrätten alternativt helt delvis efterges j m l 9 kap 4 § SoL.
Preskriptionstiden för ett beslut fattat j m l 9 kap 2 § SoL är 3 år. Alternativt 10 år om talan
har väckts hos Förvaltningsrätten j m l 9 kap 3 § SoL innan 3 år har förlupit och
Förvaltningsrätten fastställer ersättningsskyldighet, helt eller delvis.
Ett av Förvaltningsrätten fattat beslut om ersättningsskyldighet hindrar inte att
ersättningsskyldigheten senare av socialnämnden efterges j m l 9 kap 4 § SoL.
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ÅTERSÖKNING TILL MIGRATIONSVERKET
Återsökning ska göras av utbetalat ekonomiskt bistånd till utländska medborgare som haft
nedsatt prestationsförmåga och ej kunnat delta i etableringsinsatser på heltid och därav varit
tvungna att ansöka om försörjningsstöd som ett komplement till etableringsersättningen.
Återsökning görs av assistent.

Ö
ÖVERKLAGAN
Skriftligt överklagande skall ha inkommit inom tre veckor från det den klagande fått del av
beslutet (Förvaltningslagen 23 §). Inledningsvis skall nämnden pröva att besvärshandlingen
kommit i rätt tid. Görs bedömningen att överklagan ej inkommit i rätt tid, har den enskilde en
rätt att få avslagsbeslut gällande den bedömningen. (FL 24 §).
Prövningen sker på nästa delegationsnivå.
Nämnden får, enligt 27 § förvaltningslagen, ändra sitt beslut om anledning där till finns. Om
nämnden ändrar sitt beslut till förmån för den klagande förfaller överklagandet. I andra fall
skall nämnden sända skrivelsen och övriga handlingar till Förvaltningsrätten. Enligt beslut av
JO 1995/96 anförs att den tid som behövs för att granska och överlämna ett överklagande till
Förvaltningsrätten i normalfallet inte bör överstiga en vecka och att det i vissa fall kan krävas
en ännu snabbare handläggning. Även om den som klagar begär anstånd med
kompletteringar skall handlingarna överlämnas utan dröjsmål. Det är sedan domstolens sak
att se till att överklagandet blir fullständigt. (JO:s beslut den 3 mars 1994, dnr 2048-1993:).
Överklagan skall diarieföras, likaså socialnämndens yttranden samt Förvaltningsrättens dom.
Förvaltningsrättens dom skall ges till utskottet för kännedom.
Vid inhibition, se rubrik Inhibition.
ÖVERSKOTT VID BERÄKNING
Se rubrik Inkomst- och beräkningsperiod.
Vid löpande ansökningar om försörjningsstöd tas eventuella överskott vid innevarande
månads beräkning med som inkomst vid nästa månads beräkning som en inkomst. Den
enskilde skall vara informerad om detta.

39 (39)
Q-nr: 6.3.16

96
Datum

1 (1)

2017-02-06
Handläggare

Yvonne Berneke
SAS

Socialnämnden

Rekvirering av stimulansmedel för arbetet med psykisk hälsa 2017
Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera stimulansmedel från SKL
inom ramen för överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa 2017. Rekvirering av medlen sker genom faktura till
SKL senast den 31 mars 2017. Hur mycket medel varje huvudman kan
fakturera framgår i Bilaga 1 Fördelning av stimulansmedel. Borgholms
kommun har möjlighet att rekvirera 272 382 kr för 2017. Stimulansmedlen
är avsedda att användas till drift av Träffpunkt PRIO samt till utveckling av
arbetet med psykisk hälsa inom ramen för den nationella
överenskommelsen.
Socialnämnden föreslås besluta
att rekvirera statsbidraget 272 382 kr från SKL inom ramen för
överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk
hälsa 2017.

Socialförvaltningen
Yvonne Berneke
SAS
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2017-01-13

Avdelningen för vård och omsorg
Ing-Marie Wieselgren
Till: Kontaktpersoner PRIO psykisk ohälsa,
för vidarebefordring till er ekonomiavdelning

Fakturering av stimulansmedel inom ramen för
överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa 2017
Rekvirering av medlen sker genom faktura till SKL. Fakturera så snart som möjligt men
senast den 31 mars 2017. Hur mycket medel varje huvudman kan fakturera framgår i
Bilaga 1 Fördelning av stimulansmedel.
Medlen för satsningar på ungdomsmottagningar och övriga stimulansmedel måste
faktureras separat. Fakturerar ni medlen för ungdomsmottagningar länsvis måste det
tydligt framgå på fakturan vilka kommuner som ingår i den gemensamma utbetalningen
av medel.
Märk fakturan med ref: 359143
Ange att fakturan avser ”Stimulansmedel inom området psykisk ohälsa enligt
överenskommelsen psykisk ohälsa 16/06741” eller ”Stimulansmedel för
ungdomsmottagningar inom området psykisk ohälsa enligt överenskommelsen psykisk
ohälsa 16/06741” beroende på vilken del av överenskommelsen ni fakturerar för.
Ange er kontaktperson samt uppgifter om telefon och e-post. Eftersom det är ett statligt
bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast den summan ni blivit
tilldelade. 30 dagars betalning gäller, eventuell dröjsmålsränta betalas ej.
Skicka gärna en elektronisk faktura. Läs mer om hur på: www.skl.se/faktura. Den
fyrsiffriga referenskoden som efterfrågas är 3500.
Fakturadress:
Sveriges Kommuner och Landsting
FE312043
737 83 Fagersta
Organisationsnummer
222000-0315
Mer information finns på SKL:s webbsida: http://skl.se/psykiskhalsa
Med vänlig hälsning,
Ing-Marie Wieselgren
Psykiatrisamordnare SKL

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Landsting
Kommun
Landsting och/eller kommun

Sida 2
Sida 3
Sida 13

99
Landsting
Länskod

Landsting

01
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Hallands
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Riket

Stimulansmedel: analys
och handlingplan
56 786 553,32 kr
9 032 331,33 kr
7 200 452,83 kr
11 310 930,56 kr
8 828 622,07 kr
4 863 389,39 kr
6 034 178,41 kr
1 450 544,40 kr
3 960 040,88 kr
33 098 692,30 kr
8 008 543,05 kr
41 845 148,45 kr
6 978 885,77 kr
7 377 525,89 kr
6 694 916,76 kr
7 111 590,24 kr
7 121 923,68 kr
6 146 542,05 kr
3 217 312,19 kr
6 655 413,92 kr
6 276 462,52 kr
250 000 000,00 kr

Initiativ för bättre psykisk
hälsa hos ungdomar
34 071 931,99 kr
5 419 398,80 kr
4 320 271,70 kr
6 786 558,34 kr
5 297 173,24 kr
2 918 033,63 kr
3 620 507,05 kr
870 326,64 kr
2 376 024,53 kr
19 859 215,38 kr
4 805 125,83 kr
25 107 089,07 kr
4 187 331,46 kr
4 426 515,53 kr
4 016 950,06 kr
4 266 954,14 kr
4 273 154,21 kr
3 687 925,23 kr
1 930 387,31 kr
3 993 248,35 kr
3 765 877,51 kr
150 000 000,00 kr

Sida 2

Totalt belopp
90 858 485,32 kr
14 451 730,13 kr
11 520 724,52 kr
18 097 488,90 kr
14 125 795,31 kr
7 781 423,02 kr
9 654 685,46 kr
2 320 871,03 kr
6 336 065,41 kr
52 957 907,68 kr
12 813 668,88 kr
66 952 237,53 kr
11 166 217,23 kr
11 804 041,42 kr
10 711 866,81 kr
11 378 544,38 kr
11 395 077,89 kr
9 834 467,29 kr
5 147 699,50 kr
10 648 662,27 kr
10 042 340,03 kr
400 000 000,00 kr

Avrundat belopp
90 858 485 kr
14 451 730 kr
11 520 725 kr
18 097 489 kr
14 125 795 kr
7 781 423 kr
9 654 685 kr
2 320 871 kr
6 336 065 kr
52 957 908 kr
12 813 669 kr
66 952 238 kr
11 166 217 kr
11 804 041 kr
10 711 867 kr
11 378 544 kr
11 395 078 kr
9 834 467 kr
5 147 699 kr
10 648 662 kr
10 042 340 kr
400 000 000 kr

100
Kommun
Kommunkod Kommun
0114
0115
0117
0120
0123
0125
0126
0127
0128
0136
0138
0139
0140
0160
0162
0163
0180
0181
0182
0183
0184
0186
0187
0188
0191
0192
0305
0319
0330
0331

Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna
Stockholm
Södertälje
Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby

Stimulansmedel: analys
och handlingplan
1 095 344,86 kr
819 251,34 kr
1 082 578,55 kr
1 049 320,92 kr
1 859 116,66 kr
684 314,65 kr
2 688 375,39 kr
2 265 607,18 kr
417 099,86 kr
2 140 928,69 kr
1 179 291,54 kr
667 284,53 kr
260 518,11 kr
1 737 071,69 kr
819 477,07 kr
1 777 953,99 kr
23 437 626,19 kr
2 367 035,44 kr
2 484 565,80 kr
1 190 578,07 kr
1 958 387,93 kr
1 175 153,15 kr
290 088,81 kr
1 488 141,07 kr
1 156 618,16 kr
694 823,66 kr
516 998,16 kr
235 060,73 kr
432 399,37 kr
345 192,15 kr

Avrundat belopp
1 095 345 kr
819 251 kr
1 082 579 kr
1 049 321 kr
1 859 117 kr
684 315 kr
2 688 375 kr
2 265 607 kr
417 100 kr
2 140 929 kr
1 179 292 kr
667 285 kr
260 518 kr
1 737 072 kr
819 477 kr
1 777 954 kr
23 437 626 kr
2 367 035 kr
2 484 566 kr
1 190 578 kr
1 958 388 kr
1 175 153 kr
290 089 kr
1 488 141 kr
1 156 618 kr
694 824 kr
516 998 kr
235 061 kr
432 399 kr
345 192 kr

Sida 3

101
Kommunkod Kommun
0360
0380
0381
0382
0428
0461
0480
0481
0482
0483
0484
0486
0488
0509
0512
0513
0560
0561
0562
0563
0580
0581
0582
0583
0584
0586
0604
0617
0642
0643

Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo

Stimulansmedel: analys
och handlingplan

Avrundat belopp

519 606,60 kr
5 364 636,57 kr
1 072 295,27 kr
546 142,48 kr
227 536,38 kr
271 829,72 kr
1 375 275,81 kr
297 136,62 kr
418 654,89 kr
843 003,21 kr
2 590 759,47 kr
865 977,56 kr
310 279,16 kr
133 080,69 kr
91 922,49 kr
247 852,12 kr
134 209,34 kr
291 543,52 kr
536 837,37 kr
194 529,56 kr
3 901 100,13 kr
3 481 692,80 kr
361 093,61 kr
1 084 384,39 kr
184 296,44 kr
668 388,10 kr
166 062,43 kr
241 004,96 kr
181 512,43 kr
290 339,63 kr

519 607 kr
5 364 637 kr
1 072 295 kr
546 142 kr
227 536 kr
271 830 kr
1 375 276 kr
297 137 kr
418 655 kr
843 003 kr
2 590 759 kr
865 978 kr
310 279 kr
133 081 kr
91 922 kr
247 852 kr
134 209 kr
291 544 kr
536 837 kr
194 530 kr
3 901 100 kr
3 481 693 kr
361 094 kr
1 084 384 kr
184 296 kr
668 388 kr
166 062 kr
241 005 kr
181 512 kr
290 340 kr

Sida 4

102
Kommunkod Kommun
0662
0665
0680
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0760
0761
0763
0764
0765
0767
0780
0781
0821
0834
0840
0860
0861
0862
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0980

Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö
Vetlanda
Eksjö
Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland

Stimulansmedel: analys
och handlingplan

Avrundat belopp

738 264,24 kr
339 599,04 kr
3 388 541,34 kr
770 267,82 kr
848 746,80 kr
284 370,31 kr
681 555,72 kr
428 888,01 kr
469 469,34 kr
236 841,49 kr
216 826,72 kr
309 601,96 kr
496 105,55 kr
415 243,85 kr
248 604,56 kr
2 239 171,63 kr
700 993,63 kr
149 258,04 kr
175 718,68 kr
372 129,32 kr
361 294,26 kr
331 999,45 kr
232 552,61 kr
1 662 831,42 kr
504 708,39 kr
669 993,30 kr
910 195,67 kr
391 115,77 kr
272 381,51 kr
1 450 544,40 kr

738 264 kr
339 599 kr
3 388 541 kr
770 268 kr
848 747 kr
284 370 kr
681 556 kr
428 888 kr
469 469 kr
236 841 kr
216 827 kr
309 602 kr
496 106 kr
415 244 kr
248 605 kr
2 239 172 kr
700 994 kr
149 258 kr
175 719 kr
372 129 kr
361 294 kr
331 999 kr
232 553 kr
1 662 831 kr
504 708 kr
669 993 kr
910 196 kr
391 116 kr
272 382 kr
1 450 544 kr

Sida 5

103
Kommunkod Kommun
1060
1080
1081
1082
1083
1214
1230
1231
1233
1256
1257
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1270
1272
1273
1275
1276
1277
1278
1280
1281
1282
1283

Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad
Malmö
Lund
Landskrona
Helsingborg

Stimulansmedel: analys
och handlingplan

Avrundat belopp

334 532,65 kr
1 659 294,98 kr
725 673,50 kr
803 625,77 kr
436 913,98 kr
346 496,37 kr
589 557,99 kr
442 306,44 kr
882 857,19 kr
356 328,18 kr
248 830,29 kr
379 754,00 kr
764 373,74 kr
598 386,56 kr
520 108,23 kr
386 224,94 kr
469 268,69 kr
382 763,74 kr
405 462,20 kr
332 852,21 kr
315 320,47 kr
328 212,19 kr
180 835,24 kr
428 536,87 kr
386 952,29 kr
365 282,16 kr
8 202 771,63 kr
2 967 955,19 kr
1 114 782,77 kr
3 509 808,79 kr

334 533 kr
1 659 295 kr
725 673 kr
803 626 kr
436 914 kr
346 496 kr
589 558 kr
442 306 kr
882 857 kr
356 328 kr
248 830 kr
379 754 kr
764 374 kr
598 387 kr
520 108 kr
386 225 kr
469 269 kr
382 764 kr
405 462 kr
332 852 kr
315 320 kr
328 212 kr
180 835 kr
428 537 kr
386 952 kr
365 282 kr
8 202 772 kr
2 967 955 kr
1 114 783 kr
3 509 809 kr
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Kommunkod Kommun
1284
1285
1286
1287
1290
1291
1292
1293
1315
1380
1381
1382
1383
1384
1401
1402
1407
1415
1419
1421
1427
1430
1435
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444

Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp

Stimulansmedel: analys
och handlingplan

Avrundat belopp

647 018,95 kr
822 837,95 kr
735 279,59 kr
1 099 207,36 kr
2 080 959,61 kr
486 073,08 kr
1 032 491,45 kr
1 288 795,93 kr
272 582,16 kr
2 465 880,33 kr
616 194,19 kr
1 095 144,22 kr
1 546 078,57 kr
2 012 663,58 kr
927 827,73 kr
934 624,73 kr
319 358,54 kr
645 463,91 kr
390 062,36 kr
378 123,72 kr
227 937,67 kr
259 840,92 kr
315 370,63 kr
119 461,61 kr
165 535,72 kr
737 386,40 kr
1 017 367,51 kr
282 689,87 kr
227 837,35 kr
142 837,26 kr

647 019 kr
822 838 kr
735 280 kr
1 099 207 kr
2 080 960 kr
486 073 kr
1 032 491 kr
1 288 796 kr
272 582 kr
2 465 880 kr
616 194 kr
1 095 144 kr
1 546 079 kr
2 012 664 kr
927 828 kr
934 625 kr
319 359 kr
645 464 kr
390 062 kr
378 124 kr
227 938 kr
259 841 kr
315 371 kr
119 462 kr
165 536 kr
737 386 kr
1 017 368 kr
282 690 kr
227 837 kr
142 837 kr
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Kommunkod Kommun
1445
1446
1447
1452
1460
1461
1462
1463
1465
1466
1470
1471
1472
1473
1480
1481
1482
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496

Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal
Kungälv
Lysekil
Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde

Stimulansmedel: analys
och handlingplan
140 981,26 kr
173 386,13 kr
133 181,01 kr
295 280,62 kr
247 551,15 kr
232 402,12 kr
342 533,54 kr
855 669,20 kr
267 992,30 kr
237 970,14 kr
395 329,40 kr
334 683,14 kr
277 748,88 kr
235 712,84 kr
13 931 862,69 kr
1 609 784,75 kr
1 083 606,88 kr
364 880,86 kr
1 381 646,42 kr
327 183,87 kr
974 980,33 kr
1 446 882,55 kr
1 003 296,97 kr
2 750 175,39 kr
596 831,53 kr
319 860,16 kr
607 440,86 kr
983 733,66 kr
475 890,12 kr
1 354 859,73 kr

Avrundat belopp
140 981 kr
173 386 kr
133 181 kr
295 281 kr
247 551 kr
232 402 kr
342 534 kr
855 669 kr
267 992 kr
237 970 kr
395 329 kr
334 683 kr
277 749 kr
235 713 kr
13 931 863 kr
1 609 785 kr
1 083 607 kr
364 881 kr
1 381 646 kr
327 184 kr
974 980 kr
1 446 883 kr
1 003 297 kr
2 750 175 kr
596 832 kr
319 860 kr
607 441 kr
983 734 kr
475 890 kr
1 354 860 kr
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Kommunkod Kommun
1497
1498
1499
1715
1730
1737
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1814
1860
1861
1862
1863
1864
1880
1881
1882
1883
1884

Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora

Stimulansmedel: analys
och handlingplan

Avrundat belopp

227 310,65 kr
320 687,84 kr
822 085,52 kr
295 982,89 kr
213 365,51 kr
303 783,13 kr
101 052,03 kr
391 943,45 kr
92 499,36 kr
287 053,99 kr
226 683,62 kr
248 629,64 kr
332 827,13 kr
2 259 462,30 kr
614 438,51 kr
272 682,48 kr
296 735,32 kr
651 483,40 kr
390 263,01 kr
191 018,19 kr
142 937,59 kr
392 068,85 kr
240 729,07 kr
177 900,74 kr
124 126,71 kr
3 667 067,73 kr
533 978,11 kr
282 037,76 kr
766 204,67 kr
267 014,14 kr

227 311 kr
320 688 kr
822 086 kr
295 983 kr
213 366 kr
303 783 kr
101 052 kr
391 943 kr
92 499 kr
287 054 kr
226 684 kr
248 630 kr
332 827 kr
2 259 462 kr
614 439 kr
272 682 kr
296 735 kr
651 483 kr
390 263 kr
191 018 kr
142 938 kr
392 069 kr
240 729 kr
177 901 kr
124 127 kr
3 667 068 kr
533 978 kr
282 038 kr
766 205 kr
267 014 kr
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Kommunkod Kommun
1885
1904
1907
1960
1961
1962
1980
1981
1982
1983
1984
2021
2023
2026
2029
2031
2034
2039
2061
2062
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2101
2104
2121
2132

Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala
Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig

Stimulansmedel: analys
och handlingplan
592 442,32 kr
111 661,37 kr
252 015,60 kr
211 108,21 kr
397 812,44 kr
145 370,46 kr
3 685 602,72 kr
559 410,42 kr
335 310,16 kr
648 824,79 kr
347 800,59 kr
170 577,04 kr
251 413,65 kr
254 373,23 kr
387 428,84 kr
271 629,07 kr
171 329,47 kr
176 546,36 kr
272 557,08 kr
507 667,97 kr
1 443 270,86 kr
1 291 203,72 kr
277 924,45 kr
385 949,05 kr
578 020,65 kr
671 698,82 kr
146 699,76 kr
239 123,88 kr
291 267,63 kr
238 923,23 kr

Avrundat belopp
592 442 kr
111 661 kr
252 016 kr
211 108 kr
397 812 kr
145 370 kr
3 685 603 kr
559 410 kr
335 310 kr
648 825 kr
347 801 kr
170 577 kr
251 414 kr
254 373 kr
387 429 kr
271 629 kr
171 329 kr
176 546 kr
272 557 kr
507 668 kr
1 443 271 kr
1 291 204 kr
277 924 kr
385 949 kr
578 021 kr
671 699 kr
146 700 kr
239 124 kr
291 268 kr
238 923 kr
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Kommunkod Kommun
2161
2180
2181
2182
2183
2184
2260
2262
2280
2281
2282
2283
2284
2303
2305
2309
2313
2321
2326
2361
2380
2401
2403
2404
2409
2417
2418
2421
2422
2425
2460

Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö
Malå
Storuman
Sorsele
Dorotea
Vännäs

Stimulansmedel: analys
och handlingplan
477 319,75 kr
2 499 087,80 kr
971 268,32 kr
649 075,60 kr
674 257,10 kr
934 900,62 kr
237 368,19 kr
450 783,87 kr
630 415,21 kr
2 463 623,02 kr
465 330,95 kr
496 607,17 kr
1 402 413,63 kr
135 538,64 kr
161 322,09 kr
372 329,97 kr
294 753,91 kr
275 616,98 kr
177 323,87 kr
254 598,96 kr
1 545 827,76 kr
178 377,28 kr
61 574,27 kr
135 638,97 kr
170 501,79 kr
103 309,34 kr
77 776,71 kr
148 129,39 kr
63 731,25 kr
68 321,11 kr
217 829,96 kr

Avrundat belopp
477 320 kr
2 499 088 kr
971 268 kr
649 076 kr
674 257 kr
934 901 kr
237 368 kr
450 784 kr
630 415 kr
2 463 623 kr
465 331 kr
496 607 kr
1 402 414 kr
135 539 kr
161 322 kr
372 330 kr
294 754 kr
275 617 kr
177 324 kr
254 599 kr
1 545 828 kr
178 377 kr
61 574 kr
135 639 kr
170 502 kr
103 309 kr
77 777 kr
148 129 kr
63 731 kr
68 321 kr
217 830 kr
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Kommunkod Kommun
2462
2463
2480
2481
2482
2505
2506
2510
2513
2514
2518
2521
2523
2560
2580
2581
2582
2583
2584

Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna
Riket

Stimulansmedel: analys
och handlingplan
169 022,01 kr
70 904,47 kr
3 074 374,60 kr
306 341,41 kr
1 809 581,35 kr
161 572,90 kr
72 359,18 kr
126 935,80 kr
84 949,92 kr
407 669,34 kr
113 617,70 kr
153 095,46 kr
450 181,92 kr
205 565,27 kr
1 924 829,33 kr
1 047 013,45 kr
701 495,25 kr
247 751,80 kr
579 425,19 kr
250 000 000,00 kr

Avrundat belopp
169 022 kr
70 904 kr
3 074 375 kr
306 341 kr
1 809 581 kr
161 573 kr
72 359 kr
126 936 kr
84 950 kr
407 669 kr
113 618 kr
153 095 kr
450 182 kr
205 565 kr
1 924 829 kr
1 047 013 kr
701 495 kr
247 752 kr
579 425 kr
250 000 000 kr
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Landsting och/eller kommun
Länskod

Län

Gemensam redovisning
Avrundat belopp*
Ungdomsmottagningar*
01
Stockholm
29 529 007,73 kr
29 529 008 kr
03
Uppsala
4 696 812,29 kr
4 696 812 kr
04
Södermanland
3 744 235,47 kr
3 744 235 kr
05
Östergötland
5 881 683,89 kr
5 881 684 kr
06
Jönköping
4 590 883,48 kr
4 590 883 kr
07
Kronoberg
2 528 962,48 kr
2 528 962 kr
08
Kalmar
3 137 772,77 kr
3 137 773 kr
09
Gotland
754 283,09 kr
754 283 kr
10
Blekinge
2 059 221,26 kr
2 059 221 kr
12
Skåne
17 211 319,99 kr
17 211 320 kr
13
Halland
4 164 442,38 kr
4 164 442 kr
14
Västra Götaland
21 759 477,20 kr
21 759 477 kr
17
Värmland
3 629 020,60 kr
3 629 021 kr
18
Örebro
3 836 313,46 kr
3 836 313 kr
19
Västmanland
3 481 356,71 kr
3 481 357 kr
20
Dalarna
3 698 026,92 kr
3 698 027 kr
21
Gävleborg
3 703 400,31 kr
3 703 400 kr
22
Västernorrland
3 196 201,87 kr
3 196 202 kr
23
Jämtland
1 673 002,34 kr
1 673 002 kr
24
Västerbotten
3 460 815,24 kr
3 460 815 kr
25
Norrbotten
3 263 760,51 kr
3 263 761 kr
Riket
130 000 000,00 kr
130 000 000 kr
*Beloppet betalas ut till en eller fler mottagare enligt överenskommelse mellan landsting och kommun i länet
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen
Lagrum SoL, LSS, FL, LVM, LVU, KL, FB, LUL, ÄktB, OSL, AL, SoF, TF, Lagen om
allmänna bidrag, Namnlagen, ÄB, LMA, BrB, Körkortslagen.
Ansvarig för dokumentet Verksamhetschef IFO/OFN
Nästa revidering senast 160129
Plats i Q:et Bastjänster

Version 1

Riktlinje för Delegation
Fastställt av Socialnämnden
Diarienr 2014/9-700 SN

Datum 150401

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÄRENDEN INOM SOCIALTJÄNSTEN
I BORGHOLMS KOMMUN
UPPDATERAD 2017-01-30
Vid delegats frånvaro ansvarar och beslutar närmsta överordnad.
Personal anställda vid Sydostjouren har delegation i nivå med enhetschef, IFO
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

LAGRUM

BESLUTSFATTARE

ANMÄRKNING

Socialsekreterare

Riktlinjer antagna av SN
2017

SOCIALTJÄNSTLAG (2001:453) (SoL)
4 kap 1 §

Beslut om försörjningsstöd enligt
kommunens norm och riktlinjer och
omprövning av dessa beslut.

4 kap. 1 §

Beslut om försörjningsstöd utöver
normbeloppet
- högst 30 %
- högst 50 %
- om kostnad därutöver

4 kap. 2 §

Beslut om försörjningsstöd utöver
skyldigheten enligt 4 kap 1 § SoL
- högst 20 %
- upp till 50 % av basbeloppet
- om kostnad därutöver

Riktlinjer antagna av SN
2017
Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Socialnämndens individutskott,
I brådskande fall ordf. eller ledamot i
individutskottet.

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Socialnämndens individutskott
I brådskande fall ordf. eller ledamot i
individutskottet.

4 kap. 1 §

Beslut om bistånd i form av egna medel

Socialsekreterare

4 § Lagen om
allmänna bidrag

Framställan till Försäkringskassan om
ändrad utbetalning av barnbidrag

Socialsekreterare

2
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

LAGRUM

BESLUTSFATTARE
Framställan till CSN om ändrad
utbetalning av studiebidrag

9 kap 4 § SoL

11 kap 1 § SoL

Beslut att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet enligt 9 kap 2§, 8 kap1§ samt 9 kap 1§
- högst 20 % av basbeloppet
- därutöver
- om biståndet eller kostnaden ursprungligen
Beviljats av ordf., vice ordf. eller individ
utskottet
Beslut om att utredning ska inledas respektive inte
inledas samt avslutas
- i ärenden om försörjningsstöd
- i ärenden rörande barn som
misstänks fara illa
- i ärenden som rör vuxna (undantag 7§ LVM)

ANMÄRKNING

Socialsekreterare

Verksamhetschef
Socialnämndens individutskott
Delegat som fattat det ursprungliga
Beslutet

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
1:e socialsekreterare

11 kap 2 § SoL

Förlängning av utredningstid rörande
barn som befaras fara illa.

Socialnämndens individutskott

11 kap 1a § SoL

Förlängning av utredningstid i samband med
förhandsbedömning rörande
barn som befaras fara illa.

Enhetschef IFO

3
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

LAGRUM

BESLUTSFATTARE

16 kap 1§ SoL

Beslut om framställan om överflyttning av
Socialnämndens individutskott
pågående insats till nämnd i annan kommun och om
att överlämna pågående insats till annan kommun

11 kap 4 §
andra stycket
SoL

Beslut om framställan om överflyttning av
Socialnämndens individutskott
pågående utredning till nämnd i annan kommun och
om att överlämna pågående utredning till
annan kommun

4 kap 1 § SoL

Beslut om försörjningsstöd under vårdtiden i
familjehem, annat enskilt hem eller hem för vård
eller boende
- Upp till 20 % av prisbasbelopp per vårdperiod
- Om kostnad därutöver

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 §
4 kap 1 §
5 kap 1 §

Beslut om särskilda kostnader i samband
med placering, omplacering eller flyttning
från familjehem, annat enskilt hem eller
hem för vård eller boende
- upp till 20 % av prisbasbelopp
per vårdperiod
- Om kostnad därutöver

ANMÄRKNING

Socialsekreterare
Socialnämndens individutskott,
I brådskande fall ordf. eller ledamot
i individutskottet.

Socialsekreterare
Enhetschef IFO

Beslut om tillfällig placering av underårig i
Socialsekreterare
familjehem eller annat enskilt hem under längst fyra
månader.

Gäller hem som efter
familjehemsutredning
bedömts lämpliga av
4
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

socialnämnden
LAGRUM
4 kap 1 §
4 kap 1 §
6 kap 1 §

Jourfamiljehemsplacering
Beslut om bistånd i form av plats på
hem för vård eller boende, barn o ungdom

4 kap 1 § SoL
6 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av plats vid
hem för vård eller boende (vuxna)
- särskilda boendeformer i privat regi
- Annat hem för vård eller boende

4 kap 1 §

Placering av barn i familjehem eller annat enskilt
hem för stadigvarande vård och fostran enl. 6 kap 6
Placering i kommunens egna boenden för
ensamkommande barn under fyra månader.
Efter fyra månader

4 kap 1 §

Vård och behandlingsinsatser, öppenvård
- upp till 20 % av basbeloppet vid ett tillfälle
- om kostnad därutöver

BESLUTSFATTARE
Enhetschef IFO
Socialnämndens individutskott

ANMÄRKNING

Socialnämndens individutskott
I brådskande fall ordf. eller ledamot
i individutskottet

Kontrakt tecknas av
Enhetschef IFO

Kontrakt tecknas av
Enhetschef IFO

Socialnämndens individutskott
Socialsekreterare
Socialnämndens individutskott
Enhetschef IFO
Verksamhetschef

8 kap 1 §
2 stycket SoL

Beslut om ersättning från den enskilde vårdtagaren i Enhetschef IFO
samband med placering i familjehem eller hem för
vård eller boende

6 kap 8 §

Övervägande av om vård av under årig enligt SoL i
annat hem än det egna fortfarande behövs.

Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera
5
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

6 kap 8 § 2 stycket

Nästa revidering senast 150129

Övervägande av vårdnadsöverflyttning efter 3 års
familjehemsplacering.

LAGRUM

Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera

BESLUTSFATTARE

ANMÄRKNING

6 kap 6 §

Medgivande att ta emot underårig för stadigvarande Socialnämndens individutskott
vård och fostran enskilt hem som inte tillhör hans
föräldrar eller vårdnadshavare.

4 kap 1 §
6 kap 1 §

Beslut om bistånd i form av placering av
vuxna i familjehem eller annat enskilt hem.

Går inte att delegera

Socialnämndens individutskott

Beslut om ersättning till familjehem eller
annat enskilt hem gällande barn och vuxna
enligt norm och tillämpningsanvisningar
- inom av Kommunförbundet rekommenderad
- därutöver

Socialsekreterare
Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL

Extern handledning upp till tio tillfällen
- därutöver

Enhetschef IFO
Socialnämndens individutskott

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av familjepedagogs
insatser och därmed förknippade kostnader

1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
3 kap 6 § SoL

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj
upp till sex månader samt förordande och
entledigande av dessa
- omprövning efter sex månader
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj

1:e socialsekreterare
Enhetschef inom IFO

6
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

enl. av kommunförbundet rekommenderad norm
- vid avvikelse från norm
LAGRUM
11 kap 2 § SoL

Beslut att kontakter och konsultationer får tas utan
vårdnadshavarens samtycke.

Socialsekreterare
Enhetschef IFO
BESLUTSFATTARE
Enhetschef IFO

6 kap 14 § SoL

Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Socialsekreterare

6 kap 14 § SoL

Förlängning av utredningstiden för
samtycke av adoption.

Socialnämndens individutskott

6 kap 13 § SoL

Återkallelse av medgivande av adoption

Socialnämnden

ANMÄRKNING

YTTRANDEN TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH
ÅKLAGARMYNDIGHET
31 kap 1 § BrB
och 2§ BrB

Yttrande till allmän domstol angående
överlämnande till ungdomsvård inom
socialtjänsten.

Socialsekreterare

12 kap 8 § första
stycket SoL

Skyldighet att underrätta åklagarkammaren
om upprättat ungdomskontrakt eller vårdplan
inte kommit till stånd eller inte fullföljts.

Socialsekreterare

12 kap 8§ andra
stycket SoL

Skyldighet att underrätta åklagarkammaren
då föreskrifter inte följs.

Socialsekreterare

11 § LUL

Yttrande till åklagarmyndighet innan åklagare fattar Socialsekreterare
7
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

beslut i åtalsfrågan.
LAGRUM

BESLUTSFATTARE

14 § LUL

Beslut om inledande respektive
avbrytande av utredning enl. LuL.

Socialsekreterare

45, 46 § Namnlagen

Yttrande enligt Namnlagen

Socialsekreterare

15 kap 1 § ÄktB

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

Socialsekreterare

6 kap 19 § FB

Beslut att utse utredare i vårdnads
och umgängesutredningar

1:e socialsekreterare

6 kap 19 o 20 § FB

Lämna upplysningar till rätten i mål
Socialsekreterare
eller ärende om vårdnad och umgänge.
På uppdrag av rätten verkställa ytterligare utredning Socialsekreterare
i mål eller ärende om vårdnad eller umgänge.

ANMÄRKNING

FÖRÄLDRABALKEN

6 kap 19 § FB
6 kap 15a §
2 stycket och 17a §

Beslut om att godkänna/inte godkänna skriftligt
avtal mellan föräldrar rörande deras umgänge med
deras gemensamma barn.

Socialsekreterare

21 kap 2 §

Beslut att utse handläggare i verkställighetsmål
rörande vårdnad och umgänge.

1:e socialsekreterare

8
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

4 kap 10 § FB

Adoptionsyttrande

FB

LAGRUM

Socialnämndens individutskott
BESLUTSFATTARE

ANMÄRKNING

6 kap 8, 9 o10 § FB

Anmälan till domstol om vårdnad
och förmyndarskap för underårig.

1 kap 4 § FB

Godkännande av faderskaps- och
föräldraskapsbekräftelse
- vid samboende
- Moder/fader MF- och föräldraskapsprotokoll

Assistent
Assistent

3 kap 5 § FB

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap.

Socialsekreterare

2 kap 9 § FB

Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap där föräldrarna är gifta.
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning alt föräldraskapsutredning.

Socialsekreterare
Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera

2 kap 9 § FB

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning

Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera

2 kap 1 § FB

Beslut att återuppta nedlagd utredning

Enhetschef IFO

2 kap 3 § FB

Överflyttning av faderskapsutredning
alt föräldraskapsutredning till annan kommun.

Socialnämndens individutskott

2 kap 7 o 9 § FB

Socialnämndens individutskott

9
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

FÖRVALTNINGSLAGEN OCH SEKRETESSLAGEN
24 § 1 stycke FL

Rättidsprövning (1986:223)

Assistent

SOSFS 2011:5. 7
kap. 1 § AR

Avsluta Lex Sarah utredning med beslut

BESLUTSFATTARE
Socialchef

24 § 1 stycke FL

Avvisning av skrivelse med
överklagande av delegats beslut.

Enhetschef IFO

24 § 1 stycke FL

Avvisning av för sent inkomna överklaganden

Enhetschef IFO

27 § FL

Omprövning av delegats beslut

Närmaste överordnad

Yttrande till förvaltningsdomstol
med anledning av överklagat beslut

Närmaste överordnad.

LAGRUM

Beslut att överklaga dom i förvaltningsdomstol till
högre rättsinstans
- i brådskande fall och i samband
med begäran om inhibition
- i övriga fall
10 kap 21 § OSL
10 kap 18 § OSL
12 kap 10 § SoL

Beslut att polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet.

ANMÄRKNING

Delegat över den som fattat det
ursprungliga beslutet
Socialnämndens ordf. eller
vice ordf. i individutskottet
Socialchef, ordf eller vice ordf i
socialnämndens individutskott

10
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

10 kap 21 § OSL
14 kap 2 § OSL
12 kap 10 § SoL

Nästa revidering senast 150129

Beslut att polisanmäla alternativt inte
polisanmäla vissa brott som riktar
sig mot underåriga.

LAGRUM

Verksamhetschef

BESLUTSFATTARE

11 kap 6 §
Utlänningslagen

Lämna uppgifter om utlännings personliga
förhållanden till regeringen eller polismyndighet i
ärenden rörande uppehållstillstånd eller
verkställighet av beslut om avvisning eller
utvisning

Socialchef

7 kap 4 § SoL

Utlämnande av uppgifter om enskilda
personliga förhållanden

Socialchef

12 kap 6 § SoL

Utlämnande av uppgift till statlig myndighet

Socialchef

25 kap 7 § OSL
26 kap 5 § OSL

Beslut om sekretesskydd för anmälare

Socialchef

6 kap 2, 3 § OSL
10 kap 14 § OSL

Beslut om att vägra lämna ut allmän handling
till enskild eller annan myndighet samt uppställande
av förbehåll i samband med utlämnande till enskild

Socialchef

2 kap 1,3,6,7,12,13 § Beslut om avslag på begäran om utlämnande av
TF och 6 kap 3,7,8,§§ allmän handling till enskild eller annan myndighet
OSL
samt uppställande av förbehåll i samband med

ANMÄRKNING

Arkivansvarig

11
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

utlämnande till enskild
4§ AL

Närarkivansvarig

Socialchef

4 § AL

Skötsel av närarkiv

Arkivredogörare (utses av ansvarig
för när arkivet)
BESLUTSFATTARE

LAGRUM
6 kap 3 § OSL

Utlämnande av allmän handling

ANMÄRKNING

Arkivredogörare

LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA
(LVU)
4 § LVU

Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om vård

Socialnämndens individutskott

6 § LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande

8 § LVU

Beslut om att hos förvaltningsrätten
ansöka om förlängning av utredningstiden

Socialnämndens individutskott, I
brådskande fall socialnämndens ordf.
Gunilla Johansson eller Eddie
Forsman, Jan-Olof Forslund eller
Bengt Jonsson som är förordnad av
Socialnämnden.
Enhetschef IFO

9:3 § LVU

Beslut om att omhändertagande
enl. 6 § LVU skall upphöra

Verksamhetschef

11 § första och tredje
stycket LVU

Beslut om hur vården skall
ordnas och var den unge skall

Socialnämndens individutskott
I brådskande fall Socialnämndens
12
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

11 § första och tredje
stycket LVU

vistas under vårdtiden

ordf. eller ledamot i individutskott

Beslut om hur vården skall
ordnas och var den unge skall
vistas under vårdtiden

Socialnämndens individutskott
I brådskande fall Socialnämndens
ordf. eller ledamot i individutskott

LAGRUM

BESLUTSFATTARE

ANMÄRKNING

Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera

11 § andra och tredje
stycket LVU

Beslut om att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden

11 § fjärde 4
stycket LVU

Beslut rörande den unges personliga förhållanden,
Verksamhetschef
dock endast i den mån beslutet ej är att hänföra till 11
§ - 1 och 2 st LVU

13 § fjärde
Stycket LVU

Övervägande av vårdnaden efter
tre års familjehemsplacering

Socialnämndens individutskott

13 § andra
stycket LVU

Övervägande av om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande behövs

Socialnämndens individutskott

13 § tredje st LVU

Prövning om vård med stöd 3 § LVU skall upphöra

Socialnämndens individutskott

14 § andra stycket
punkt 1 LVU

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge
skall utövas när överenskommelse ej kan nås
medföräldern eller vårdnadshavaren

Socialnämndens individutskott

14 § andra stycket
punkt 2 LVU

Beslut om att den unges vistelseort
inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavare

Socialnämndens individutskott,
I brådskande fall Socialnämndens
13
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

ordf. eller ledamot i individ
utskottet.
14 § tredje
stycket LVU

Övervägande av om beslut rörande umgänge
eller vistelseort jml 14 § andra stycket punkt
1 o 2 LVU fortfarande behövs.

LAGRUM

Socialnämndens individutskott
BESLUTSFATTARE

21 § LVU

Beslut om att vården med stöd
av LVU skall upphöra.

Socialnämndens individutskott

22 § första stycket
punkt 1 o 2 LVU

Beslut om kontaktperson

Socialnämndens individutskott

22 § andra stycket

Prövning om beslut jml 22 § första
stycket LVU fortfarande behövs

Socialnämndens individutskott

22 § andra
stycket LVU

Beslut om att förebyggande insats jml 22 § första
stycket LVU skall upphöra

Socialnämndens individutskott

24 § LVU

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka
om förbud för den som har vårdnaden om en
underårig att ta denne från ett hem som
avses i 25 § SoL (flyttningsförbud)

Socialnämndens individutskott

26 § först stycket

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs Socialnämndens individutskott

26 och 27 § andra

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att beslut

ANMÄRKNING

Socialnämndens individutskott
14
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

stycket LVU

om att flyttningsförbud skall upphöra

I brådskande fall Socialnämndens
ordf. eller ledamot i individutskottet.

30 § 2
stycket LVU

Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud skall upphöra

Socialnämndens individutskott
I brådskande fall Socialnämndens
ordf. eller ledamot i individutskottet
BESLUTSFATTARE
Socialnämndens individutskott

LAGRUM
31 § 2 stycket

Beslut om den unges umgänge med förälder eller
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt förbud

ANMÄRKNING

32 § LVU

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats
för läkarundersökning

1:e Socialsekreterare

43 § punkt 1

Beslut att begära biträde av polis
för att genomföra läkarundersökning

Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera

43 § punkt 2

Beslut att begära biträde av polis för
att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera

SOCIALTJÄNSTFÖRORDNINGEN
17 § 3 kap 10,11 §SoF Ansökan om inskrivning i hem för vård eller boende

Socialsekreterare

23 § 3 kap 14§ andra

Socialsekreterare

Begäran om eller medgivande till utskrivning
från hem för vård eller boende

5 kap 3 § punkt 3 SoF Beslut om anmälan till överförmyndare om

1:e socialsekreterare
15
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

förhållanden ang. förvaltningen av underårigs
egendom.
42 § 2 st SoF

Beslut om anmälan till överförmyndaren om
behov av god man/förvaltare eller att det inte
längre behövs

LAGRUM

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare/assistent
BESLUTSFATTARE

ANMÄRKNING

LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)
7 § LVM

Beslut att inleda utredning om det kan
finnas skäl att bereda någon tvångsvård

1:e socialsekreterare

8 § LVM

Beslut om utseende av kontaktman hos nämnden

1:e socialsekreterare

9 § LVM

Beslut om läkarundersökning av missbrukaren samt
utse läkare

1:e socialsekreterare

11 § LVM

Avgörande om skäl finns att bereda någon
tvångsvård samt beslut om att ansöka om sådan vård
hos förvaltningsrätten

Socialnämndens individutskott

13 § 1 stycket LVM
3 § 2 stycket LVM

Beslut om omedelbart omhändertagande

Socialnämndens individutskott, I
brådskande fall socialnämndens ordf.
Gunilla Johansson eller Eddie
Forsman, Jan-Olof Forslund eller
Bengt Jonsson som är förordnad av
Socialnämnden.
16
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

18 b § LVM

Upphävande av omedelbart omhändertagande
eller att ej fullfölja ansökan

Enhetschef IFO

45 § LVM

Beslut att begära biträde av polis för att föra
en missbrukare till en beslutad läkarundersökning

Socialsekreterare

LAGRUM

BESLUTSFATTARE

45 § andra
stycket LVM

Beslut att begära biträde av polis för att genomföra
beslut om vård eller omedelbart omhändertagande

Socialsekreterare

46 § LVM

Beslut att avge yttrande till åklagarmyndighet beträffande den som vårdas enl LVM

1:e socialsekreterare

Yttrande till IVO gällande personärenden

Socialnämndens individutskott

39 § körkortslagen

Yttrande till länsstyrelse eller
domstol i körkortsärende
Yttrande till tillsynsmyndighet
Yttrande till JO

Socialsekreterare
Enhetschef IFO
Socialnämndens individutskott

20 kap 8 a ÄB

Dödsboanmälan till skatteverket

Assistent

4 kap 1 § SoL

Kostnader i samband med begravning
- upp till 50 % av basbeloppet
- därutöver

Assistent
Socialnämnden individutskott

4 kap 2 § SoL

Kostnader i samband med gravsten

ANMÄRKNING

ÖVRIGA ÄRENDEN

17
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

- upp till 21 % av basbeloppet
- därutöver
4 kap 2 § SoL

Beslut på textkomplettering
- upp till 10 % av basbeloppet
- därutöver

LAGRUM

Assistent
Socialnämnden individutskott
Assistent
Socialnämnden individutskott
BESLUTSFATTARE

3 § passförordningen

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande
av pass utan vårdnadshavarens medgivande
för underårig.

Enhetschef IFO

1 § förordning om
statskommunala
bostadsbidrag,
4 § förordning om
statliga bostadsbidrag

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag
till familj där barn vistas på
institution eller i familjehem

Socialsekreterare

Beslut om att ersätta enskild person för egendoms
skada som förorsakats av anställd inom upp till ett
beloppmotsvarande 1/10 av basbeloppet

43 § rättshjälps
förordningen

ANMÄRKNING

Enhetschef

Beslut om deltagande i kurser och konferenser
för förtroendevalda

Socialnämndens ordförande

Avge yttrande i anledning av remisser mm,
dock ej till fullmäktige
Beslut att anmäla behov av offentligt biträde

Socialnämndens arbetsutskott
Enhetschef
18
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

29 § andra stycket

Anmälan till smittskyddsläkare

Verksamhetschef

21 § polisregister

Rekvisition av polisutdrag

Assistent

LAGRUM

BESLUTSFATTARE

3 § 2 st LMA

Beslut om bistånd för utlänningar som avses i
1 § första stycket 3, Lagen om mottagande av
asylsökande m fl. (LMA)

Socialsekreterare

10 kap 2 § SoL

Beslut om att utse ombud för socialnämnden
i ärenden eller mål vid allmän domstol eller
allmän förvaltningsdomstol

Verksamhetschef

4 kap 2 § SoL

Teckna hyresavtal mellan socialnämnden
och fastighetsägare
- för enskilda individer

Verksamhetschef

Avskriva utestående fordringar.

Avgiftshandläggare

Beslut angående jäv avseende tjänsteman.

Socialchef

6 kap. 24 § tredje st

ANMÄRKNING

Avser ersättning från
enskild

LAG (1993:387) OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE (LSS)
11 kap 1 § SoL

Beslut om att utredning ska inledas respektive och

Biståndshandläggare
19
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

avslutas.
Beslut om att utredning inte ska inledas

Verksamhetschef

1 § LSS

Beslut om sökande tillhör lagens personkrets

Biståndshandläggare

7 § LSS
LAGRUM

Beslut om rätt till insatser

Biståndshandläggare
BESLUTSFATTARE

9 § 2 LSS

Beslut om biträde av personlig assistent

Socialnämndens Individutskott

9 § 3 LSS

Beslut om ledsagarservice

Biståndshandläggare

9 § 4 LSS

Beslut om biträde av kontaktperson
Ej tidsbegränsade beslut med årlig uppföljning
Förordande och entledigande av dessa

Biståndshandläggare
Enhetschef

9 § 5 LSS

Beslut om avlösarservice i hemmet

Biståndshandläggare

9 § 6 LSS

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i
form av
-kommunens korttidsboende
Biståndshandläggare
- stödfamilj
Socialnämndens Individutskott/
Verksamhetschef
- lägerverksamhet
Socialnämndens Individutskott/
Verksamhetschef

9 § 7 LSS

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12

Biståndshandläggare

9 § 8 LSS

Beslut om bostad med särskild service för

Socialnämndens Individutskott

ANMÄRKNING

Hänvisar till 9§6

Avtal tecknas av
verksamhetschef

Avtal tecknas av
20
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

barn/ungdomar i
- gruppbostad
- boende i familjehem
- utanför kommunens regi
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj
enl. av kommunförbundet rekommenderad norm
- vid avvikelse från norm
LAGRUM

verksamhetschef

Enhetschef
Verksamhetschef
BESLUTSFATTARE

9 § 9 LSS

Beslut om bostad med särskild service för vuxna

Socialnämndens individutskott

9 § 10 LSS

Beslut om daglig verksamhet

Biståndshandläggare

11 § LSS

Beslut om att utbetala ersättning för personlig
assistans till annan person än den stödberättigade

Biståndshandläggare

12 § LSS

Beslut om återbetalning till kommunen av
ekonomiskt stöd som beviljats enligt LSS 9 § 2

Enhetschef

15 § 6 st LSS

Anmälan till överförmyndare att person som
Enhetschef/Biståndshandläggare
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare
eller god man eller att det inte längre behövs

16 § LSS

Förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9§ LSS
för person som har för avsikt att bosätta sig
kommunen
biträde av personlig assistent

ANMÄRKNING

Socialnämndens Individutskott
21
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

4 kap 1 § SoL

ledsagarservice
biträde av kontaktperson
avlösarservice i hemmet
korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av:
- Kommunens korttidsboende
- Stödfamilj
- Lägervistelse
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
bostad med särskild service för barn/ungdomar
bostad med särskild service för vuxna
daglig verksamhet
Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift.
Inom omsorgen om funktionsnedsatta

Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

Beslut om att utredning ska inledas respektive och
avslutas.
Beslut om att utredning inte ska inledas

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Biståndshandläggare
Socialnämndens individutskott
Socialnämndens individutskott
Biståndshandläggare
Verksamhetschef

ÄLDREOMSORG
11 kap 1 § SoL

LAGRUM

Verksamhetschef
BESLUTSFATTARE

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Beslut om anhöriganställningar

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form avväxelvård/korttidsboende Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift.

ANMÄRKNING

Verksamhetschef
22
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

8 kap 8 § SoL

Beslut om att efterge den lägsta hyran under max tre
månader vid flytt till särskilt boende.

Avgiftshandläggare

8 kap 2 § SoL

Jämkning av avgift för personligt utformat stöd,
service och omvårdnad samt boende

Verksamhetschef

4 kap 1 § SoL

Beslut om ledsagarservice

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av dagverksamhet

Enhetschef/Biståndshandläggare

2 kap 3 § SoL

Beslut med anledning av ansökan från
annan kommun enligt6 h § SoL om insatser
enligt 6 f § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 § (äldre).

Biståndshandläggare

LAGRUM

BESLUTSFATTARE

SOCIALPSYKIATRI
4 kap 1 § SoL
Beslut om boendestöd till psykiskt
funktionsnedsatta

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

Beslut om sysselsättning till psykiskt
funktionsnedsatta

ANMÄRKNING
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Delegationsbestämmelser

Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

3 kap 6 § SoL

Nästa revidering senast 150129

Beslut om kontaktperson till psykiskt
funktionsnedsatta
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj
enl. av kommunförbundet rekommenderad norm
- vid avvikelse från norm

4 kap 1 § SoL

Beslut om stödfamilj till psykiskt funktionsnedsatta

4 kap. 1 § SoL

Särskilda boendeformer enligt 5 kap. 7 §
(funktionshindrade)
- i kommunens regi
- utanför kommunens regi

6 kap 6 §

Medgivande att ta emot underårig för
stadigvarande vård och fostran enskilt
hem som inte tillhör hans föräldrar eller
vårdnadshavare.

LAGRUM
4 kap 1 § SoL

Beslut om ledsagare till psykiskt funktionshindrade

PERSONALÄRENDEN
Förvaltningschef

Övriga chefer

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
Verksamhetschef
Biståndshandläggare

Socialnämndens Individutskott
Socialnämndens individutskott

Går inte att delegera

BESLUTSFATTARE

ANMÄRKNING

Biståndshandläggare

Kommunstyrelsen beslutar efter
MBL-förhandling och efter samråd
med SNAU
Socialchef i samråd med HR-chef
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Socialförvaltningen

Riktlinje Delegation
Fastställd 140129

Nästa revidering senast 150129

Övriga anställningar

Enhetschef

25
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Datum

1 (1)

2017-02-02
Hillevi Österbo
Verksamhetschef

Socialnämnden

Svar gällande granskning av flyktingverksamheten, PwC
Förtroendevalda revisorer i Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att
granska om kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden bedriver
en ändamålsenlig och ekonomist tillfredställande verksamhet för asylsökande
och nyanlända med uppehållstillstånd.
I den delen som gäller socialnämndens ansvar skriver PwC i sin rapport att
socialnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende
mottagandet av asylsökande och nyanlända.
Socialnämnden är väl medveten om att verksamheten inte helt hade förmåga att
leva upp till gällande lagstiftning under 2015 och 2016. Det ledde fram till att
socialnämnden gjorde en anmälan enligt Lex Sarah 5 kap. SOFSF 2011:5 på sin
egna verksamhet, 160108. Anmälan handlade om att kommunen inte uppfyller de
krav som gäller för mottagande av ensamkommande ungdomar. Kommunens
socialsekreterare som arbetar med ensamkommande ungdomar hinner inte med
eller har stora svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter gällande utredningar,
beslut och verkställigheter. Vid kommunens boende för ensamkommande
ungdomar har personal fått anställas utan relevant behörighet och innan
registerutdrag hunnit inkomma. Socialnämnden fick ingen kritik från IVO,
inspektionen för vård och omsorg.
Under hela 2016 har det funnits fyra tillsvidareanställd personal som arbetat med
dessa frågor och en handläggare som arbetar riktat mot familjehemsutredningar
har tillsatts. Bedömningen är att den personalstyrkan är tillfyllest just nu.
Verksamheten gällande ensamkommande flyktingbarn är ständigt föränderlig och
det är svårt att planera inför framtidens utveckling.
Riktlinjer för socialsekreterarnas handläggning är under uppbyggnad. Under den
tiden som lokala riktlinjer har saknats har verksamheten lutat sig på de skriftliga
nationella riktlinjer som tagits fram.
Arbetet planeras vara klart för att socialnämnden ska kunna anta riktlinjerna i
april. Verksamheten har avvaktat färdigställandet av dessa eftersom
Socialstyrelsen planerade att skicka ut ny vägledning, vilken kom i december
2016.
Riktlinjer för boendepersonal finns sedan länge.
Socialförvaltningen
Hillevi Österbo
Verksamhetschef

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

Box 52
387 21 Borgholm

0485-880 97

0485-880 82

hillevi.osterbo@borgholm.se
www.borgholm.se

www.pwc.se
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Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska
om kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden bedriver en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd. Granskningen har genomförts genom intervjuer och
dokumentstudier.
Granskningen visar bland annat att det i sin helhet finns en ändamålsenlig organisation
för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd och att mottagandet av
ensamkommande barn sker på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Granskningen visar
också att utbildningsnämndens riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända i
grundskolan behöver uppdateras och att det finns brister vad gäller socialnämndens
rutiner för handläggning av placering av ensamkommande barn.
Vi gör följande bedömningar:


Vi bedömer att kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende
mottagande av asylsökande och nyanlända.



Vi bedömer att utbildningsnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig
verksamhet avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända.



Vi bedömer att socialnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig
verksamhet avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända.

För en mer detaljerad beskrivning av våra bedömningar, se avsnitt 4. Revisionell
bedömning.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Flyktingverksamheten

Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen delar av ansvaret för introduktionen av
och introduktionsersättningen till nyanlända. Trots förändringen har kommunerna
fortfarande ett visst ansvar både för personer som är asylsökande och för dem som har
fått uppehållstillstånd. Att lyckas med integreringen av dessa nyanlända är en
framgångsfaktor för en kommun.
De förtroendevalda revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk gett
PwC i uppdrag att granska kommunens flyktingverksamhet.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att granska kommunens flyktingverksamhet och följande
revisionsfråga ska besvaras:


1.3.

Bedriver kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden en
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd?

Revisionskriterier

Iakttagelserna som görs i granskningen bedöms gentemot följande revisionskriterier:


Lag om mottagande av asylsökande



Socialtjänstlagen



Skollagen



Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

1.4.

Kontrollmål

För att besvara den övergripande revisionsfrågan beaktas följande kontrollmål:


Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på ett
ändamålsenligt sätt.



Nyanlända barn/ungdomar ges undervisning och stöd i utbildningsväsendet på ett
ändamålsenligt sätt.



Det finns riktlinjer och rutiner för hanteringen av nyanlända elever inom
utbildningsväsendet.



Mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt.
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1.5.

Flyktingverksamheten

Det finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av
ensamkommande barn (även i familjehem).

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att på ett övergripande sätt granska kommunstyrelsens,
socialnämndens och utbildningsnämndens verksamhet avseende asylsökande och
nyanlända med uppehållstillstånd. Granskningen avgränsas också till att granska
mottagandet av nyanlända på Köpings skola och Åkerboskolan.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har
genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, förvaltningschef för
socialnämnden, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen, socialsekreterare som
handlägger ärenden gällande ensamkommande barn, förvaltningschef för
utbildningsnämnden, utbildningssamordnare, rektorer, tjänstemän inom
flyktingmottagningen, föreståndare samt personal för boendeverksamheten för
ensamkommande barn.
Dokument som har granskats är bland annat de beslut som kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen har fattat avseende flyktingverksamheten, utbildningsnämndens
rutiner för mottagande av nyanlända elever, utbildningsnämndens kartläggningsmaterial
av nyanländas kunskaper, socialnämndens rutiner och riktlinjer avseende verksamheten
för ensamkommande barn såsom rutinbeskrivningarna som återfinns på HVB med mera.
Rapporten har sakavstämts av representanter från respektive förvaltning.
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2.

Regelverk – en bakgrund

2.1.

Asylsökande

Flyktingverksamheten

Med asyl menas ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför han eller hon
behöver skydd i Sverige och därför anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande
enligt utlänningslagen.
Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att
ordna boende, i förläggningar, åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen
hand. Verket ger även ekonomiskt stöd till asylsökande. För ensamkommande barn och
ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan.
En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skola och
barnomsorg. Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när
kommunen har skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn och
ungdomar.
För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda
sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan år 2006 särskilda regler. Sedan år 2006 är
det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den
kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med Migrationsverket om hur
många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas
emot.

2.2.

Nyanlända med uppehållstillstånd

En asylsökande som beviljas uppehållstillstånd som kan läggas till grund för
folkbokföring, dvs. är längre än ett år, ska placeras ut i en kommun. Dessa personer och
vissa av deras anhöriga samt kvotflyktingar, har rätt till särskilda insatser för att etablera
sig på arbetsmarknaden och i samhället.
Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för
introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i
kommunen. Den nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända
som har fyllt 20 år men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting,
kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18
år men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den
nya lagen.
Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen pågår under två
år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ.
Kommunen har fortfarande ett visst ansvar även efter reformen. Exempelvis svarar
kommunen för bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och
annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området.
I Sverige tar det i genomsnitt 7 år för en nyanländ med flyktingbakgrund att komma i
arbete efter uppehållstillståndet, fem år för män och nio år för kvinnor.
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3.

Flyktingverksamheten

Iakttagelser och bedömningar

I följande avsnitt presenteras iakttagelserna utifrån genomförd granskning. Först återges
ett antal generella iakttagelser, följt av iakttagelser och bedömningar kopplat till
respektive kontrollmål.
Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd (kommunmottagna) till Borgholms
kommun har varierat mellan åren. Från år 2010 och fram till år 2015 har antalet
nyanlända ökat, där den största ökningen har skett från år 2014 och framåt.
Antalet kommunmottagna i flyktingmottagandet under åren 2005-2015
Kommunmottagna i flyktingmottagandet under året med
uppehållstillstånd, antal Borgholm
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Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).

Antal asylsökande som vistas i kommunen har också ökat de senaste åren. År 2014 fanns
det 643 asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Borgholms
kommun. Under år 2015 fördubblades antalet asylsökande till 1 4401. Den 1 oktober år
2016 fanns det 562 asylsökande i Borgholm, vilket är en relativt stor minskning jämfört
mot år 2015. Detta beror till stor del på att Migrationsverket har lagt ned boenden i
Borgholms kommun.
Totalt antal nyanlända med uppehållstillstånd till Borgholms kommun år 2015 uppgår till
78 personer. Av dessa 78 personer är följande barn/ungdomar:

1

Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA).
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År 2015
0 - 5 år

15 barn

6 - 15 år

17 barn

16 - 17 år

6 barn

3.1. Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd
är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt
3.1.1.

Iakttagelser

Arbetsförmedlingen ansvarar för arbetet med att etablera den nyanlände på arbetsmarknaden och för att ge ekonomiskt stöd under etableringsperioden. Kommunernas uppdrag
och ansvar är bland annat att ordna med bostad, svenskundervisning inom SFI-svenska
för invandrare, samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare, som till
exempel barnomsorg och skola. Den som är ny i Sverige och bosätter sig i kommunen får
en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen (betalas ut av Försäkringskassan).
Kommunen ansvarar för ekonomiskt bistånd i avvaktan på beslut om
etableringsersättning samt ger stöd och information om de kontakter som väntar med
andra myndigheter och instanser i samhället. Det är Arbetsförmedlingen som därmed har
det samordnande ansvaret för att upprätta en etableringsplan som innehåller insatser för
att hjälpa de nyanlända att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och bli etablerade i
samhället. Arbetet med etablering av nyanlända i Borgholms kommun styrs av en lokal
samverkansöverenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.
I Borgholms kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för det initiala mottagandet
och att betala ut ekonomiskt bistånd till de nyanlända under perioden fram till
etableringsersättningen erhålls. Arbetet är organiserat under kommunstyrelsens
arbetsmarknadsavdelning. På arbetsmarknadsavdelningen återfinns en samordnare som
har till uppgift att samordna kommunens integrationsarbete. Samordnaren arbetar
särskilt med bosättning, det vill säga hyra bostäder och ta emot nyanlända genom
anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Därutöver finns det även en
handläggare och en assistent på 25 % som också arbetar med mottagning och etablering
av nyanlända. Både samordnaren och handläggaren handlägger rätten till ekonomiskt
bistånd. Inom kommunstyrelsens verksamhet (ej inom arbetsmarknadsavdelningen)
finns ytterligare tre handläggare. Dessa tre handläggare är projektanställda och arbetar
med ”Tidig integration”. ”Tidig integration” är en projektverksamhet/projektorganisation
som kommunfullmäktige har inrättat i syfte stödja de nyanlända i etableringen.
För åren 2015 och 2016 har kommunstyrelsen ett mål i sin verksamhetsplan som berör
flyktingmottagningen. Målet är att ”Skapa förutsättningar för en välfungerande
flyktingmottagning”. Under år 2016 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 200 tkr
som en möjlighet för föreningar att söka bidrag för integrationsfrämjande insatser.
Kommunstyrelsen har utifrån detta antagit riktlinjer för föreningsbidrag för
integrationsfrämjande insatser.
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Kommunfullmäktige har också beslutat om en prioriteringslista avseende det statsbidrag
om 9,1 mnkr som kommunen har sökt och blivit beviljad för utbildningsnämndens
verksamhet. Utbildningsnämnden har genom det beslutet fått i uppdrag att prioritera
integrationsfrämjande aktiviteter, personalförstärkningar med mera.
Den 14 mars år 2016 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig integrationsenhet för ”Tidiga insatser” (insatser till asylsökande). Detta för att på ett bättre sätt kunna
hjälpa de nyanlända att etablera sig i samhället i ett tidigare stadium och att i större
utsträckning försöka motverka bråk, samhällsstörningar och segregation.
Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder bland annat följande insatser till nyanlända:
Bosättning
Som nämndes ovan ansvarar samordnaren för arbetet med att ta emot nyanlända genom
anvisning från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Kommunen hyr bostäder från
privata fastighetsägare som kommunen sedan hyr ut i andra hand till de nyanlända. De
intervjuade anger en viss oro kring den ekonomiska risk som kommunen tar genom att
låta de nyanlända bo kvar på andrahandskontrakt efter att de har etablerat sig. Antalet
andrahandskontrakt ökar i takt med mottagandet. Av intervjuerna framkommer att det är
svårt att få fastighetsägare att skriva över kontraktet till den nyanlände efter att
kommunen har gjort bedömningen att individen har etablerat sig tillräckligt eftersom
fastighetsägarna vill ha kvar kommunen som garant.
Av intervjuerna framkommer det uppgifter om att det är svårt att få tag i tillräckligt med
bostäder till anvisningarna, detta försvårar kommunens mottagande av nyanlända.
Eftersom kommunen saknar kommunalt bostadsbolag tvingas mottagningsverksamheten
att förlita sig på privata fastighetsägare. Trots detta förekommer det ändå att
samordnaren måste tacka nej till erbjudanden om att hyra bostäder, eftersom det på den
orten där bostaden återfinns saknas kollektivtrafik. Detta eftersom tillgång till
kollektivtrafik är avgörande för att de nyanlända ska kunna ta sig till SFI-undervisningen i
Borgholms tätort. De intervjuade anger att kommunen är i stort behov av att skaffa fram
fler bostäder. Det framhålls att, så som situationen ser ut just nu, måste kommunen få
fram fler bostäder. Får kommunen inte fram fler bostäder så blir det svårt att leva upp till
avtalet med Migrationsverket.
Praktiskt stöd
Samordnaren och handläggaren hjälper de nyanlända med en mängd frågor, såsom att
vara behjälpliga med att fylla i olika blanketter för att få olika bidrag, folkbokföring och
ansökan om ID-kort. Den första tiden efter att en nyanländ anvisats till kommunen hålls
ett antal förutbestämda möten med individen. Därutöver har den nyanlände möjlighet att
komma på spontana besök till mottagningsverksamheten i syfte att få svar eller hjälp med
sina frågor. Det finns en dokumenterad checklista (en mall) som
mottagningsverksamheten utgår ifrån i samband med mottagningen av de nyanlända.
Checklistan är till för att säkerställa att mottagningsverksamheten har gått igenom alla de
blanketter och åtgärder som skall hjälpa den nyanlända. Listan innehåller punkter om
formalia kring individens uppehållstillstånd, kontaktuppgifter, nyckelkvittens och
hyresavtal. Därutöver finns även punkter och åtgärder som behandlar frågor kring
anmälan om bostadsbidrag, ansökan om föräldrapenning, kontoanmälan hos
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Försäkringskassan, ansökan om underhållsstöd, anmälan om plats i förskoleklass/skola
och ansökan om barnomsorg. Kopplat till varje moment i checklistan finns en blankett
eller en rutinbeskrivning som beskriver vad som ska genomföras. Samtliga handläggare
har tillgång till blanketterna och rutinbeskrivningarna.
Ekonomiskt bistånd
Samordnaren och handläggaren handlägger ekonomiskt bistånd till de nyanlända innan
etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen och andra socialförsäkringsförmåner
erhålls. Beslutanderätten har delegerats från socialnämnden till handläggaren och
samordnaren inom mottagningsverksamheten. Handläggningen av ekonomiskt bistånd
sker enligt uppgift från intervjuerna utifrån Socialtjänstlagens föreskrifter samt de lokala
riktlinjerna ”Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2016”
(fastställd av Socialnämnden den 25 februari 2016). Riktlinjerna innehåller bland annat
reglerna kring vem som har rätt till ekonomiskt bistånd, hur handläggningen av ärenden
ska gå till.

3.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på ett
ändamålsenligt sätt. Vi grundar bland annat vår bedömning på att det i sin helhet finns en
tydlig ansvarsfördelning och organisation för mottagandet av nyanlända och att det finns
ett upparbetat arbetssätt för mottagandet. Vi gör också bedömningen att det är av vikt att
kommunstyrelsen säkerställer att det finns en ändamålsenlig bostadsförsörjning som
tillförsäkrar att det finns boenden för det antal anvisningar som kommer till kommunen.
Vi bedömer vidare att kommunen behöver se över riskerna med att kommunen kvarstår
som hyresgäst och sen hyr ut i andra hand till de nyanlända.

3.2. Undervisning och stöd för nyanlända barn och
ungdomar i utbildningsväsendet ges på ett
ändamålsenligt sätt
3.2.1.

Iakttagelser

Med några få undantag gäller samma bestämmelser för nyanlända elever som för andra
elever i skolan. Undantagen består av bestämmelser som reglerar rätten till skolgång och
utbildningens innehåll för bland annat asylsökande elever. Enligt Skolverket är
bestämmelser som gäller skolans likvärdighet, elevens tillgång till utbildning och särskilt
stöd samt utbildningens anpassning till elevens individuella behov och förutsättningar är
speciellt betydelsefulla för de nyanlända.
Borgholms kommun har en modell i grundskolan som bygger på att nyanlända elever
placeras i en kombinerad förberedelseklass och ordinarie klass. Vid tidpunkten för
granskningens genomförande fanns det ingen central förberedelseklass för nyanlända
elever, utan detta arbete sker på respektive skola.
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På grund av den stora mängd nyanlända elever som anlände till kommunen under år 2015
tvingades kommunen snabbt ställa om och omorganisera sin modell för mottagningen av
elever. Eftersom de nyanlända eleverna generellt sett återfinns på flyktinganläggningar
och hem som angränsar till två av kommunens skolor (Köpings skola och Åkerboskolan),
så är det på dessa skolor som nästan alla nyanlända elever återfinns.
Detta har inneburit en stor belastning på dessa skolor. Det har medfört att
förberedelseklasserna nästan blev större än de ordinarie klasserna på skolorna. Med
anledning av detta skapades parallellklasser som både tjänstgör som de nyanlända
elevernas förberedelseklasser och som ordinarie klass. De nyanlända eleverna integreras
därmed inte in i klasser med skolans övriga elever. Detta innebär också att de nyanlända
eleverna inte placeras i en separat förberedelseklass i väntan på kartläggning för att sedan
placeras i en ordinarie klass. Eleverna placeras i en klass utifrån den preliminära
bedömningen som har gjorts avseende elevens ålder och tidigare utbildning, i väntan på
att den formella kartläggningen av elevens kunskaper ska genomföras. Enligt uppgift från
intervjuerna är det få elever som behöver byta klass efter att kartläggningen har
genomförts.
Modersmålsundervisning och svenska som andraspråk (SVA) bekostas och genomförs
inom ramen för den ordinarie verksamheten för dessa undervisningsformer.
Fördelningen sker genom ordinarie resursfördelningssystem. Studiehandledare och
språkstödjare finansieras genom eftersökning av medel från Migrationsverket.
Sedan januari 2016 har utbildningsnämnden förstärkt sin organisation genom att
rekrytera en utbildningssamordnare för nyanlända som bland annat har till uppgift att
skapa en tydligare struktur avseende arbetet med att ta emot nyanlända elever.
Utbildningssamordnaren har i uppgift att ta kontakt med respektive rektorsområde när en
nyanländ elev flyttar in i kommunen, fastställa datum för skolstart och inskrivning, föra
vidare information och individjournaler till respektive skola, kontakt med gode män och
bjuda in barn och deras målsmän till information om barnomsorg.
Den 31 augusti år 2016 beslutade utbildningsnämnden om en ny organisation för
mottagande av nyanlända elever. Nämnden beslutade att inrätta en central
mottagningsenhet. Av intervjuerna framkommer det uppgifter om att
mottagningsenheten kommer att vara på plats under hösten år 2016. De intervjuade
framhåller att en central mottagningsenhet kommer att bidra till en tydligare struktur på
mottagningen av nyanlända elever samt möjliggör en bättre kvalitetssäkring avseende
förmågan att ta emot, kartlägga och klassbestämma eleverna.
Skolverket har inlett ett arbete med 20 utvalda kommuner över hela landet avseende
riktade insatser för nyanlända elevers skolgång fram till och med år 2019. De kommuner
som har valts ut är de kommuner som tagit emot flest nyanlända sett till
befolkningsmängd. Borgholms kommun är en av dessa 20 kommuner.2 Skolverket bistår
bland annat kommunen med konsulthjälp avseende framtagandet av mottagningsenheten
samt kompetensutveckling för lärare som arbetar med kartläggning och undervisning av
nyanlända elever.
2

Övriga kommuner som blivit utvalda för genomförandet av projektet för riktade insatser till nyanlända är: Dorotea,
Gotland, Götene, Hultsfred, Kramfors, Laxå, Lessebo, Ljusnarsberg, Norberg, Olofström, Pajala, Ragunda, Simrishamn,
Sunne, Torsås, Åsele, Älvdalen, Östra Göinge och Överkalix.
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Bedömning

Vi bedömer att nyanlända barn och ungdomar endast delvis ges undervisning och stöd i
utbildningsväsendet på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar bland annat vår bedömning på
att de nyanlända eleverna på de två granskade skolorna inte integreras i en ordinarie
klass. Vi anser att det är en brist att utbildningsnämnden inte tidigare har möjliggjort en
annan organisation för undervisning av nyanlända elever. Vi ser positivt på att nämnden
har påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller organisation för mottagning, undervisning
och samordning av de nyanlända eleverna.

3.3. Riktlinjer och rutiner för hanteringen av
nyanlända elever inom utbildningsväsendet
3.3.1.

Iakttagelser

Utbildningsnämnden och dess förvaltning har äldre dokumenterade rutiner som beskriver
hur mottagande av nyanlända elever ska fungera. Rutinen fastställdes den 30 maj år 2013.
Vi noterar att det inte har skett någon revidering av de dokumenterade rutinerna sedan år
2013. I samband med avstämningen av rapporten meddelar förvaltningen att den håller
på att uppdatera och revidera dessa rutiner utifrån Skolverkets Allmänna råd för
utbildning av nyanlända elever.
Sedan januari år 2016 används Skolverkets mall för kartläggning av nyanlända elever. Två
medarbetare från Borgholms kommun deltog i upprättandet av mallen tillsammans med
Skolverket och har utgjort ett stöd i implementeringen av mallen i kommunen.
Efter januari år 2016 har det genomförts en individuell kartläggning för alla nyanlända
elever. Innan januari år 2016 saknades inarbetade rutiner och resurser för att kunna
genomföra alla kartläggningar. I vilken utsträckning som det genomfördes berodde på
skolans tidigare erfarenhet att ha mottagit nyanlända elever och sett till antal elever
kontra hur många lärare som arbetade i organisationen.

3.3.2.

Bedömning

Vi bedömer att det finns riktlinjer och rutiner för hanteringen av nyanlända elever inom
utbildningsväsendet. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har dokumenterade
rutiner som beskriver hur mottagandet av nyanlända elever och som i huvudsak
överensstämmer med de rekommendationer som anges i Skolverkets Allmänna råd för
utbildning av nyanlända elever. Vi ser positivt på att det är Skolverkets
kartläggningsmaterial som används i samband med kartläggning av barnets eller elevens
individuella behov och förutsättningar.

3.4. Mottagandet av ensamkommande barn är
uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt
3.4.1.

Iakttagelser

Borgholms kommun har vid tidpunkten för granskningens genomförande fyra
boendeverksamheter för ensamkommande barn i kommunen (Ekbacka, Östra
Kyrkogatan, Badhusgatan och Kungsgatan). Utöver dessa boenden finns även fyra
utslussningslägenheter (fyra platser). I tabellen nedan visas antal platser per boende:
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Platser
19

Badhusgatan

7

Östra kyrkogatan

6

Kungsgatan
Utslussningslägenheter
Summa

12
4
48

Under hösten år 2015 ökade antalet anvisningar av ensamkommande barn till Borgholm
markant på grund av ökat inflöde till Sverige. Under denna period fanns enbart boendet
på Ekbacka, vilket medförde att boendet blev dubbelbelagt. Med anledning av detta
fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta tre nya boenden (Badhusgatan, Östra
kyrkogatan och Kungsgatan). Boendena stod klara strax efter årsskiftet 2015/2016. Under
våren år 2016 minskade inflödet till Sverige och anvisningarna till Borgholm minskade
därför också markant.
Behovet av platser har därför minskat, från en snabb och omfattande expansiv period till
idag, med ett behov av att minska verksamheten. Med anledning av denna förändring har
kommunfullmäktige beslutat att boendet på Ekbacka ska renoveras och byggas ut för att
totalt sett omfatta 37 platser för ensamkommande barn. De tre mindre boendena som
startades upp under hösten år 2015 (Badhusgatan, Östra kyrkogatan och Kungsgatan)
kommer att avvecklas. De tre mindre boendena hyrs av kommunen och är därför relativt
enkla att avveckla, jämfört med om de själva hade ägt dessa lokaler. Efter denna
förändring kommer det även att inrättas fem träningslägenheter och tre
utslussningslägenheter.
Boendeverksamheten för ensamkommande barn kommer, efter dessa förändringar, att se
ut enligt tabellen nedan:
Boende

Platser

Ekbacka 1

19

Ekbacka 2

18

Träningslägenheter

5

Utslussningslägenheter

3

Summa

45

Efter genomförandet av organisationsförändringen blir det något färre platser än vad det
är vid tidpunkten för granskningens genomförande. De intervjuade upplever dessa
förändringar som bra eftersom det innebär att nämnden då endast har några få
placeringar på externa HVB (totalt fyra stycken externa HVB placeringar). Det är en
anpassning som möjliggjorts på grund av att det är färre barn inom verksamheten. De
intervjuade framhåller också att boendeverksamheterna på Badhusgatan och Östra
kyrkogatan är små enheter, vilket bland annat försvårar för personal och enhetscheferna
vad gäller exempelvis schemaläggning. Som en följd av detta är de små enheterna även
mindre kostnadseffektiva. Av intervjuerna framhålls det att det på sikt kommer att finnas
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för få utslussningslägenheter sett till antalet ungdomar som bor i HVB-hemmen idag.
Vidare framhålls att det är svårt att få tag i lägenheter att hyra och att det finns en oro för
huruvida kommunen överhuvudtaget kommer att kunna utöka utslussningsverksamheten
eller inte.
Av intervjuerna framkommer det uppgifter om att ungdomarna i utslussningslägenheterna har andrahandskontrakt.
Det finns två enhetschefer för boendeverksamheten för ensamkommande barn. Den ena
ansvarar för Ekbacka medan den andra ansvarar för de övriga tre boendena (inklusive
utslussningslägenheterna). Det är verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen
som är enhetschefernas närmaste chef.

3.4.1.1.

Riktlinjer och rutiner för boendeverksamheten

Det finns ett flertal riktlinjer och rutiner för boendeverksamheten för ensamkommande
barn. Vi har bland annat tagit del av följande rutiner:


”Handbok för HVB” (det finns en handbok för respektive HVB-hem). I
handböckerna finns det omfattande rutinbeskrivningar avseende verksamheten.
Handboken anger mål för verksamheten, respektive HVB-hems målgrupp,
verksamhetens förhållningssätt och arbetsmetoder, tjänstebeskrivningar
(uppdragsbeskrivningar) för socialförvaltningen, enhetschef och
boendehandledare samt rutiner för inköp, vikarieanskaffning och rutiner för
tillbud/arbetsskada. Handboken innehåller exempelvis detaljerade beskrivningar
av hur verksamheten ska arbeta vad gäller ungdomarnas matlagning och
matinköp. På HVB-hemmen i Borgholm har det inrättats ett matstegsprogram.
Programmet består av två olika steg, som båda är utformade för att varje ungdom
ska utveckla sina kunskaper om matlagning och livsmedelshantering utifrån dess
egen kunskapsnivå (och budget). Steg 1 innebär att boendehandledaren,
tillsammans med ungdomen, skriver en inköpslista som innehåller bilder på det
som ska köpas utifrån den matplanering som görs. Boendehandledaren följer
därefter med ungdomen till affären för att bistå med hjälp på plats. I matsteg 1 får
även ungdomen hjälp med matlagning. I matsteg 2 får ungdomen själv hantera
pengarna/betalningen såväl som planeringen och inköp av maten på egen hand.



”Rutin vid hot och våld mot ungdomar” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
fastställer att det inte är acceptabelt med någon form av hot, våld, kränkningar
eller mobbning. Rutinen anger också detaljerade handlingsplaner och vem som
ansvarar för vad om det skulle uppstå sådana situationer.



”Rutin vid mottagande av ny ungdom” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
innehåller en checklista för vad som ska göras (och av vem) från det att en
placering ges till känna för verksamheten. Checklistan innehåller exempelvis
moment om uppgifter som ska genomföras innan ungdomen kommer och sedan
hur ungdomen ska tas emot i verksamheten.



”Rutin för alkohol- och drogpåverkad ungdom” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
anger att det inte är tillåtet att röka inomhus på HVB-hem i kommunens regi. I
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boendet är inte heller alkohol eller andra droger tillåtna. I rutinen finns en
checklista på vad som ska göras och av dem, exempelvis informera om boendets
alkohol- och drogpolicy, att det vid misstanke om att ungdom är påverkad ska
göras en bedömning om det ungdomen behöver sjukhusvård eller inte.


”Rutin för när ungdom avviker från boende” (daterad 17 mars 2016). Rutinen
innehåller en checklista på åtgärder som ska vidtas om en ungdom avviker från
boende/planerar att avvika från boendet. Exempelvis att ungdomen ska ringas upp
om denne inte har kommit tillbaka till boendet klockan 22:00, informera ungdom
om vilka åtgärder verksamheten vidtar om denne lämnar boendet, informera/ta
hjälp av ställföreträdare med mera.

Vad gäller uppföljning av efterlevnad av ovan nämnda rutiner anger de intervjuade bland
annat att socialsekreterarna upprättar en vårdplan enligt Barns Behov I Centrummodellen (BBIC) när en ny ungdom anländer. Utifrån den upprättar boendehandledaren
ungdomens genomförandeplan. Genomförandeplanen revideras löpande (vid behov) och
enligt en systematisk uppföljning var fjärde månad. Allt dokumenteras i Procapita. Varje
ungdom har två kontaktpersoner som arbetar med genomförandeplanen och
matstegsprogrammet. Ungdomens framsteg dokumenteras i Procapita. Nämnden får i
samband med uppföljningarna, som görs var sjätte månad på varje barn, ta del av allt som
är av vikt och som rör ungdomen.

3.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt
sätt. Vi grundar vår bedömning på att det finns flera boendealternativ i kommunen som
utgör en komplett boendekedja för ett ensamkommande barn. Vi ser positivt på att det
finns riktlinjer och rutiner för verksamheten. Vidare ser vi positivt på att nämnden har
lyckats anpassa verksamheten till färre barn.
Vi bedömer att det nya och större boendet på Ekbacka är en mer kostnadseffektiv lösning
än flera mindre boenden. En kostnadseffektiv verksamhet är viktigt med tanke på att den
statliga ersättningen till kommunen kommer att sänkas från och med 1 juli år 2017.
Samtidigt kan det innebära utmaningar för verksamheten att samla så många ungdomar
på ett ställe, vilket kommer ställa större krav på verksamhetens organisationsförmåga.
Vidare vill vi i sammanhanget lyfta fram att det inte är ändamålsenligt att ungdomarna
som bor i utslussningsverksamheten har andrahandskontrakt på sina
utslussningslägenheter.

3.5. Det finns ändamålsenliga rutiner för
handläggningen av placering av ensamkommande
barn (även i familjehem)
3.5.1.

Iakttagelser

Handläggningen av ensamkommande barn genomförs av tre socialsekreterare samt en
familjehemssekreterare inom individ- och familjeomsorgen. Dessa tjänstemän handlägger
både de ensamkommande barnen som placeras på ett HVB och de barn som placeras i
familjehem. Totalt antal ärenden som handläggs av socialsekreterarna uppgår till cirka 90
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stycken, vilket innebär att varje socialsekreterare ansvarar för cirka 30 ärenden. Sedan juli
2016 har nämnden anställt en familjehemssekreterare i syfte att underlätta för socialsekreterarna.
Av intervjuerna framkommer det information om att det har varit ett tufft och turbulent
år vad gäller handläggningen av ensamkommande barn. På grund av den hastiga och
omfattande ökning av ensamkommande barn som anvisades till kommunen under hösten
år 2015 och på grund av personalomsättning har verksamheten under en längre period
varit ansträngd. De intervjuade är av uppfattningen att verksamheten inte är lika belastad
av oförutsägbara händelser idag som den var då. Men på grund av den arbetsbelastningen
som var under hösten år 2015 var det många arbetsuppgifter som fick prioriteras bort,
vilket har medfört att socialsekreterarna och familjehemssekreteraren under ett par
månaders tid har fått arbeta med att komma ifatt. De intervjuade anger att de inte klarade
av att genomföra utredningarna för respektive barn i den omfattning som krävs, barn fick
bl.a. placeras i familjehem som inte blivit utredda av kommunen. Med anledning av detta
anmälde verksamheten sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Det finns ingen formell prioriteringsordning avseende hur verksamheten ska komma ifatt.
Däremot har socialsekreterarna ärendekonferenser med individ- och
familjeomsorgschefen en gång i veckan där de får stöd i detta arbete. Även om situationen
upplevs vara lugnare idag så upplevs arbetsbelastningen som hög. Socialsekreterarna
upplever att de fortsatt måste fokusera på akuta händelser, exempelvis omplaceringar när
det inte fungerar samt att de upplever att det är svårt att rent tidsmässigt följa alla rutiner
för handläggningen.
Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller rutinbeskrivningar för hur handläggning av
ensamkommande barn går till. De intervjuade framhåller att förvaltningen har lutat sig på
de nationella riktlinjerna och rutinerna (i den mån som det gick under hösten år 2015).

3.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att det inte finns ändamålsenliga rutiner för handläggningen av placering av
ensamkommande barn (även i familjehem). Vi grundar vår bedömning på att
verksamheten under ett års tid inte kunnat arbeta strategiskt med ärendehanteringen och
att handläggningen inte har kunnat genomföras i enlighet med nationella föreskrifter. Vi
bedömer det också som en brist att socialnämnden saknar dokumenterade rutiner för
handläggningen av ensamkommande barn. Avsaknad av dokumenterade rutiner och
processer gör verksamheten sårbar i samband med personalomsättning. Vi ser positivt på
att nämnden har stärkt upp verksamheten med ytterligare tjänster i syfte att avlasta
verksamheten.
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Revisionell bedömning

Bedriver kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden en ändamålsenlig
och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för asylsökande och nyanlända med
uppehållstillstånd?
Vi bedömer att kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig verksamhet avseende
mottagande av asylsökande och nyanlända. Vi grundar vår bedömning på att kontrollmål
1 bedöms vara uppfyllt. Vi bedömer att det i sin helhet finns en tydlig ansvarsfördelning
och organisation för mottagandet av nyanlända och att det finns ett upparbetat arbetssätt
för mottagandet.
Vi bedömer att utbildningsnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet
avseende mottagandet av asylsökande och nyanlända. Vi grundar vår bedömning på att
kontrollmål 2 bedöms vara delvis uppfyllt och att kontrollmål 3 bedöms vara uppfyllt. Vi
bedömer att nämnden saknar uppdaterade dokumenterade riktlinjer för mottagandet av
nyanlända elever samt att de nyanlända eleverna på de två granskade skolorna inte
integreras i en ordinarie klass tillsammans med elever som inte är nyanlända. Vi ser
positivt på det utvecklingsarbete som pågår inom nämnden vad gäller organisation för
mottagning, undervisning och samordning av de nyanlända eleverna.
Vi bedömer att socialnämnden endast delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet
avseende mottagandet av ensamkommande barn. Vi grundar bland annat vår bedömning
på att verksamheten under ett års tid inte kunnat arbeta strategiskt med
ärendehanteringen och att handläggningen inte har kunnat genomföras i enlighet med
nationella föreskrifter. Vi bedömer det som en brist att nämnden saknar dokumenterade
rutiner för handläggningen av ensamkommande barn. Vi noterar att mottagandet av
ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt.
Nedan utvecklar vi bedömningarna utifrån respektive kontrollmål.

4.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfyllt

Mottagandet av nyanlända med
uppehållstillstånd är uppbyggt på
ett ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. Vi
grundar bland annat vår bedömning på att det
i sin helhet finns en tydlig ansvarsfördelning
och organisation för mottagandet av
nyanlända och att det finns ett upparbetat
arbetssätt för mottagandet. Vi gör också
bedömningen att det är av vikt att
kommunstyrelsen säkerställer att det finns en
ändamålsenlig bostadsförsörjning som
tillförsäkrar att det finns boenden för det antal
anvisningar som tillkommer kommunen.
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Kontrollmål 2

Delvis uppfyllt

Nyanlända barn/ungdomar ges
undervisning och stöd i
utbildningsväsendet på ett
ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vi grundar bland annat vår bedömning på att
de nyanlända eleverna inte integreras i en
ordinarie klass tillsammans med elever som
inte är nyanlända. Vi anser att det är en brist
att utbildningsnämnden inte tidigare har
möjliggjort en annan organisation för
undervisning av nyanlända elever. Vi ser
positivt på att nämnden har påbörjat ett
utvecklingsarbete vad gäller organisation för
mottagning, undervisning och samordning av
de nyanlända eleverna.

Kontrollmål 3

Uppfyllt

Det finns riktlinjer och rutiner för
hanteringen av nyanlända elever
inom utbildningsväsendet.

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt. Vi
grundar vår bedömning på att nämnden har
dokumenterade rutiner som beskriver hur
mottagandet av nyanlända elever och som i
huvudsak överensstämmer med de
rekommendationer som anges i Skolverkets
Allmänna råd för utbildning av nyanlända
elever. Vi ser positivt på att det är Skolverkets
kartläggningsmaterial som används i samband
med kartläggning av barnets eller elevens
individuella behov och förutsättningar.

Kontrollmål 4

Uppfyllt

Mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på
ett ändamålsenligt sätt.

Vi grundar vår bedömning på att det finns flera
boendealternativ i kommunen som utgör en
komplett boendekedja för ett
ensamkommande barn. Vi ser positivt på att
det finns riktlinjer och rutiner för
verksamheten. Vidare ser vi positivt på att
nämnden har lyckats anpassa verksamheten
till färre barn.
Vi bedömer att det nya och större boendet på
Ekbacka är en mer kostnadseffektiv lösning än
flera mindre boenden. En kostnadseffektiv
verksamhet är viktigt med tanke på att den
statliga ersättningen till kommunen kommer
att sänkas från och med 1 juli år 2017.
Samtidigt kan det innebära utmaningar för
verksamheten att samla så många ungdomar
på ett ställe, vilket kommer ställa större krav
på verksamhetens organisationsförmåga.
Vidare vill vi i sammanhanget lyfta fram att det
inte är ändamålsenligt att ungdomarna som
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bor i utslussningsverksamheten har
andrahandskontrakt på sina
utslussningslägenheter.
Kontrollmål 5

Ej uppfyllt

Det finns ändamålsenliga rutiner
för handläggningen av placering
av ensamkommande barn (även i
familjehem).

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Vi
grundar bland annat vår bedömning på att
verksamheten under ett års tid inte kunnat
arbeta strategiskt med ärendehanteringen och
att handläggningen inte har kunnat
genomföras i enlighet med nationella
föreskrifter. Vi bedömer det också som en brist
att nämnden saknar dokumenterade rutiner
för handläggningen av ensamkommande barn.
Avsaknad av dokumenterade rutiner och
processer gör verksamheten sårbar i samband
med personalomsättning. Vi ser dock positivt
på att nämnden har stärkt upp verksamheten
med ytterligare tjänster i syfte att avlasta
verksamheten.

2016-11-30

Pär Sturesson

Sandra Marcusson

Uppdragsledare

Projektledare
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2017-01-27
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef
Socialnämnden

Medborgarförslag: Måltider på särskilda boenden
Sammanfattning
Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag 16-02-19:
-

”Att kvalitet och kostnader för maten i kommunens särskilda boenden ska
ses över.
Att det finns två rätter (att välja mellan), ett salladsbord samt efterrätt
dagligen
Att trivsammare måltidsmiljö skapas
Att matsedeln annonseras i tidningen
Att pensionärer som inte bor på särskilda boenden ges möjlighet att komma
och äta i mån av plats.
Att det finns måltidsvärdar som hjälper till.”

Kostnaden för måltider per dygn i särskilt boende är from 170101 123 kr. Summan
fastsälls av BEAB. I denna summa ingår frukost, lunch, middag, mellanmål samt
nattmål.
I samband med att medborgarförslaget inlämnades genomfördes en under-sökning
med hjälp av en framtagen måltidsenkät. Merparten är nöjd med miljön,
portionsstorlek samt att dagens system med alternativ rätt fungerar väl. Alternativ rätt
finns att tillgå om brukaren inte önskar den huvudrätt som står på matlistan, vilket ger
en viss valmöjlighet.
Intresset för ett större salladsbord är lågt. Efterrätt serveras tre dagar i veckan och de
brukare som har behov av extra energität kost får efterrätt dagligen.
Pensionärer som inte bor på särskilt boende har möjlighet att, efter föranmälan, äta
lunch på träffpunkterna i Borgholm, som har öppet 5 dagar i veckan och i Löttorp,
som har öppet 2 dagar i veckan. Träffpunkterna har matplatser för 45 respektive 20
personer.
Matsedeln annonseras idag i Ölandsbladet.

Postadress

Telefon

Box 20
38721

0485-85014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
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Kommunstyrelsen beslutade 160830, § 153:
att
återremittera ärendet till socialnämnden dels för remiss till kommunala
pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna och dels för besvarande av
samtliga frågor som tas upp i medborgarförslaget.
att

återremissen även ska omfatta uppdrag till socialförvaltningen
att i samråd med berörda enhetschefer se över måltidsmiljön och
komma med förslag till förbättringar för att skapa en mer trivsam
miljö samt att återkomma med kostnadsförslag om måltidsvärdar skulle
införas på särskilda boenden, eventuellt i samarbete med arbets
marknadsavdelningen (resursjobb).

Ewa Ekman, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV
medverkade på det kommunala pensionärsrådet 161128 där pensionärsföreningarnas synpunkter inhämtades och besvarades.
Under mötet framkom att:
- pensionärsföreningarna anser att måltidsmiljön nu har blivit bättre men att
förbättringsarbetet av måltidsmiljön ska fortsätta på enheterna.
- Matmiljön samt kosten bedöms skilja mellan Borgholm och Löttorp, på
Åkerbohemmet i Löttorp är önskemålen uppfyllda enl. pensionärsföreningarna.
Förslag finns från KSAU att tillsätta en utredning gällande kommunens kostpolicy, enl.
remissvaret från det kommunala pensionärsrådet.
Måltidsvärdar på varje enhet medför 11 tjänster á 80 % (8,8 årsarbetare) och en
kostnadsökning motsvarande ca 3 miljoner kronor per år. Bedömning har gjorts att
måltidsvärdar inte behövs då befintliga resurser är tillräckliga vid måltiderna.
Enhetscheferna har under hösten 2016 diskuterat och tillsammans tagit fram
följande förslag till förbättringsåtgärder vad gäller måltiderna.

Dukning: Duka efter årstiderna, det ska vara skillnad mellan vardag och
helg samt att det ska vara dukat inför varje måltid med tabletter, bestick och
servetter.

Servering: All servering sker intill brukaren genom karottsystem eller från
vagn intill. Personalen sitter med vid matbordet. Tillgång till frukt,
uppskurna i små bitar, och godis.

Kostråd: Kostråd med BEAB sker ett par gånger per år, där diskuterar vi
kostfrågor. I forumet ska tid även avsättas för diskussion om matsalsmiljön
genom att lyfta goda exempel.

Individnivå: Varje enskild brukare har egna behov och önskemål som
dokumenteras i genomförandeplanen.
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I återrapporteringen till PwC, ”granskning av kvalitet inom äldreomsorgen i Borgholms
kommun” visar rapporten ett positivt resultat gällande måltidssituationerna.
Förslag till beslut
Socialnämnen beslutar
Att utifrån ovanstående förtydligande av redovisningen anser socialnämnden att
medborgarförslaget är besvarat.
Att föreslå kommunstyrelsen att revidera kommunens kostpolicy.

Maria Svanborg
Verksamhetschef
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§ 12

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-01-16

1-16

Dnr 2016/49-700 SN

Uppdrag från Kommunfullmäktige, Måltider på de särskilda boenden,
medborgarförslag
Inkommit remissvar från kommunala pensionärsrådet, 161128 § 34:
”Medborgarförslag: Måltider på särskilda boenden
Ewa Ekman, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO informerar
om förslag som lagts till KF och vill få in synpunkter från pensionärsföreningarna.
Bakgrund
Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag
2016-02-19:












att kvalitet och kostnader för maten i kommunens särskilda boenden ska
ses över
att det finns två rätter (att välja mellan), ett salladsbord samt efterrätt
dagligen.
att trivsammare måltidsmiljö skapas
att matsedeln annonseras i tidningen
att pensionärer som inte bor på de särskilda boendena ges möjlighet att
komma och äta i mån av plats
att det finns måltidsvärdar som hjälper till

Bedömning, åtgärder inom nuvarande budgetram
Enhetscheferna har diskuterat och tillsammans tagit fram följande förslag
till förbättringsåtgärder vad gäller måltiderna.
Dukning: Duka efter årstiderna, det ska vara skillnad mellan vardag och
helg samt att det ska vara dukat inför varje måltid med tabletter, bestick
och servetter.
Servering: All servering sker intill brukaren genom karottsystem eller
från vagn intill. Personalen sitter med vid matbordet. Tillgång till frukt,
uppskurna i små bitar, och godis.
Kostråd: Kostråd med BEAB sker ett par gånger per år, där diskuterar vi
kostfrågor. I forumet ska tid även avsättas för diskussion om matsalsmiljön genom att lyfta goda exempel.
Individnivå: Varje enskild brukare har egna behov och önskemål som
dokumenteras i genomförandeplanen.

Bedömning, åtgärder med utökad budgetram
Förslag på vad en måltidsvärd skulle kunna utföra:
 Förbereda frukost, duka fram, vara behjälplig för brukare med behov.
 Duka av, förbereda förmiddagsfika samt förbereda lunch.
 Hålla ordning i kök samt göra beställningar.
Utdragsbestyrkande
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1-16

Baka, aktivera och vara social tillsammans med brukarna.
Vara delaktig i att utveckla arbetsuppgifterna utifrån brukarens behov
och intressen tillsammans med övriga arbetsgruppen.
På särskilt boende i Borgholms kommun finns 11 enheter. Måltidsvärdar
på varje enhet medför 11 tjänster á 80 % (8,8 årsarbetare) och en kostnadsökning motsvarande ca 3 miljoner kronor per år. Idag har enheterna
ingen tillgång till måltidsvärdar. Medarbetarna är tillgängliga i samband
med brukarnas måltider, resurserna är tillräckliga och ovan nämnda arbetsuppgifter utförs idag av ordinarie personal.
Birgitta Lundman, matpatrullen från SPF distriktsstyrelse i Kalmar län, besökte träffpunkten Solrosen på Strömgården 161121. Måltidsmiljön har
blivit bättre men det är slamrigt, gästen ser inte maten och kan inte säga
om de vill ha mer eller mindre. Maten är smaklös och det serverades bara
en liten skål med grönsaker, inget bröd. Det var endast fem, sex brukare
som åt, flera gäster har slutat att äta vid Solrosen pga att maten inte är
bra. Trots att få eller ingen äter sallad ska sallad ändå kunna erbjudas.
Problem att maten lagas av Borgholms Energi personal och serveras av
socialförvaltningen personal.
Jan Persson känner inte alls igen sig i beskrivningen av matmiljön. Vid
Åkerbohemmet är alla önskemål uppfyllda. Där får de beröm istället för
klagomål.
Måltidsvärdar behövs inte utan att det räcker med den befintliga personal
som finns.

Snabbare signaler från personalen att det inte är tillfredsställande med
matsituationen.
Förslag från KSAU att tillsätta en utredning ”Från matsal till restaurang”.”
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

uppdra till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att till
socialnämndens arbetsutskott 170213 sammanfatta ett nytt svar utifrån remissvaret från det kommunala pensionärsrådet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 34
Medborgarförslag: Måltider på särskilda boenden
Ewa Ekman, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef
ÄO informerar om förslag som lagts till KF och vill få in
synpunkter från pensionärsföreningarna.
Bakgrund
Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i
medborgarförslag 2016-02-19:



















att kvalitet och kostnader för maten i kommunens särskilda
boenden ska ses över
att det finns två rätter (att välja mellan), ett salladsbord
samt efterrätt dagligen.
att trivsammare måltidsmiljö skapas
att matsedeln annonseras i tidningen
att pensionärer som inte bor på de särskilda boendena ges
möjlighet att komma och äta i mån av plats
att det finns måltidsvärdar som hjälper till

Bedömning, åtgärder inom nuvarande budgetram
Enhetscheferna har diskuterat och tillsammans tagit fram
följande förslag till förbättringsåtgärder vad gäller måltiderna.
Dukning: Duka efter årstiderna, det ska vara skillnad mellan
vardag och helg samt att det ska vara dukat inför varje
måltid med tabletter, bestick och servetter.
Servering: All servering sker intill brukaren genom
karottsystem eller från vagn intill. Personalen sitter med vid
matbordet. Tillgång till frukt, uppskurna i små bitar, och
godis.
Kostråd: Kostråd med BEAB sker ett par gånger per år, där
diskuterar vi kostfrågor. I forumet ska tid även avsättas för
diskussion om matsalsmiljön genom att lyfta goda exempel.
Individnivå: Varje enskild brukare har egna behov och
önskemål som dokumenteras i genomförandeplanen.
Bedömning, åtgärder med utökad budgetram
Förslag på vad en måltidsvärd skulle kunna utföra:
Förbereda frukost, duka fram, vara behjälplig för brukare
med behov.
Duka av, förbereda förmiddagsfika samt förbereda lunch.
Hålla ordning i kök samt göra beställningar.
Baka, aktivera och vara social tillsammans med brukarna.
Vara delaktig i att utveckla arbetsuppgifterna utifrån
brukarens behov och intressen tillsammans med övriga
arbetsgruppen.
På särskilt boende i Borgholms kommun finns 11 enheter.
Måltidsvärdar på varje enhet medför 11 tjänster á 80 % (8,8
årsarbetare) och en kostnadsökning motsvarande ca 3
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miljoner kronor per år. Idag har enheterna ingen tillgång till
måltidsvärdar. Medarbetarna är tillgängliga i samband med
brukarnas måltider, resurserna är tillräckliga och ovan
nämnda arbetsuppgifter utförs idag av ordinarie personal.
Birgitta Lundman, matpatrullen från SPF distriktsstyrelse i
Kalmar län, besökte träffpunkten Solrosen på Strömgården
161121. Måltidsmiljön har blivit bättre men det är slamrigt,
gästen ser inte maten och kan inte säga om de vill ha mer
eller mindre. Maten är smaklös och det serverades bara en
liten skål med grönsaker, inget bröd. Det var endast fem, sex
brukare som åt, flera gäster har slutat att äta vid Solrosen
pga att maten inte är bra. Trots att få eller ingen äter sallad
ska sallad ändå kunna erbjudas.
Problem att maten lagas av Borgholms Energi personal och
serveras av socialförvaltningen personal.
Jan Persson känner inte alls igen sig i beskrivningen av
matmiljön. Vid Åkerbohemmet är alla önskemål uppfyllda.
Där får de beröm istället för klagomål.
Måltidsvärdar behövs inte utan att det räcker med den
befintliga personal som finns.
Snabbare signaler från personalen att det inte är
tillfredsställande med matsituationen.
Förslag från KSAU att tillsätta en utredning ”Från matsal till
restaurang”.
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2017-02-07
Handläggare

Yvonne Berneke
SAS

Socialnämnden
Komplettering av Socialnämndens verksamhetsmål för Äldreomsorg, SÄBO och
HTJ
Bakgrund:
Vid socialchefs redovisning av verksamhetsmål vid socialnämndens
sammanträde 2016-12-20 önskade nämnden komplettering av verksamhetsmål
2017 för äldreomsorgen inom Medarbetarperspektivet. Kompletteringen gäller
verksamhetsmål relaterade till önskad tjänstgöringsgrad.
Förslag verksamhetsmål:
Våra medarbetare är nöjda med sin tjänstgöringsgrad
Nyckeltal:
Andelen personer som är nöjda med sin tjänstgöringsgrad.
(Målvärde: > föregående år).
Andelen personer som har tjänstgöringsgrad > 80 %.
(Målvärde: > föregående år)
Beskrivning av mätmetod: Antalet personal på enheten relaterat till antalet
personal som registrera* sig för intresse om ökad tjänstgöringsgrad. Enhetschef
tar fram uppgifter om tjänstgöringsgrad och jämför med föregående år.
Registrering sker med blankett Anmälan om intresse för höjd sysselsättningsgrad från personal- och arbetsmiljöhandboken. Avregistrering sker med samma
blankett. Registrering av inlämnade blanketter görs av personalavdelningen i
dokumentet Söker högre sysselsättningsgrad i mappen G:\LAS\Borgholms
kommun. Dokumentet aktualiseras löpande av personalavdelningen.
Beskrivning av aktivitet: Arbete utifrån utfall av projekt Nya Tider (konkretiseras
av verksamheten ÄO).

Socialnämnden föreslås besluta:
att godkänna informationen om kompletteringen av verksamhetsmålen för 2017
med verksamhetsmålet ” Våra medarbetare är nöjda med sin tjänstgöringsgrad”.

Socialförvaltningen
Yvonne Berneke
SAS

