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Stimulansbidrag från Socialstyrelsen, ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017.
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig
och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk bakgrund och var
de bor.
Det är en grundläggande förutsättning för den svenska äldreomsorgen. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen
finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning kan skapa utrymme för
personalen att tillbringa mer tid med den enskilde men också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. I linje med de
utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat är det önskvärt med en
stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården
och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid
eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster. Villkoren för att
använda statsbidraget är indelade i ska- och börkrav. Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från
börkraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen.

Fördelningen av statsbidraget utgår från en fördelningsnyckel och betalas ut
till kommuner efter rekvisition. Borgholms kommun kan, för 2017, rekvirera
3 573 634 kr. Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den
31 oktober 2017. Medlen kan användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari – 31 december 2017. Borgholms kommun har
rekvirerat medel 2015 och 2016. Då Borgholms kommun har behov av att
fortsätta stärka bemanningen inom det berörda området bör Socialnämnden
besluta om att rekvirera ovan nämnda stimulansmedel för 2017.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

4
2017-01-16 Dnr 9.2-32377/2016

Anvisningar för rekvisition av
stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2017
Bidragets storlek
Statsbidraget omfattar 1 995 000 000 kronor för år 2017. Fördelningen utgår från
den sk. standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Beloppen framgår av bilagan Fördelningsnyckel 2017.

Vilka kan ta del av medlen?
Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel enligt ovan. Kommunerna har ett ansvar att se till att alla
äldre som behöver hjälp får sina behov tillgodosedda, oavsett vem som utför
vården och omsorgen. Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare
som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten
att ta del av stimulansmedlen. Kommunen avgör hur medlen ska disponeras
mellan verksamheterna. Både hemtjänst och särskilt boende kan omfattas.

Vad kan ni använda medlen till?
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och
jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk bakgrund och var de bor.
Det är en grundläggande förutsättning för den svenska äldreomsorgen. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning kan skapa utrymme för personalen att
tillbringa mer tid med den enskilde men också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat1 är det önskvärt med en stabil personalförsörjning,
som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre.
Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster. Villkoren för att använda statsbidraget är indelade
i ska- och börkrav. Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från börkraven ska förklaras vid redovisningen
av medelsanvändningen.

Skakrav
•
•

Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvudman för
sin egen och enskilda utförares verksamhet.
Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 31 oktober 2017.

1

Socialstyrelsen (2015) Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen
(dnr 5.4-11376/2015)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari–31 december 2017. Med personalkostnader avses här löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar
och avtalspensioner.
Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal
som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården
och omsorgen om äldre.
Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar
nära de äldre.
Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver
kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta
del av stimulansmedlen.2
Varje kommun ska återrapportera till Socialstyrelsen hur 2017 års medel
har använts.
Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom
given tid, eller som inte använts enligt villkoren.

Börkrav
•
•
•

Stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare
på verksamhetsnivå.
Stimulansmedlen bör användas för anställning av personal som har adekvat utbildning3 och erfarenhet.
Vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren erbjuda introduktion, handledning och en planering för utbildning av nyanställda
för att säkerställa att personalrekryteringen står i relation till kvalitetsoch kompetenskravet i socialtjänstlagen (2001:453).

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2017 och de kan användas till
personalkostnader som genererats under perioden 1 januari–31 december 2017.
2

Avvikelser från detta skakrav kan i vissa fall accepteras och därmed inte föranleda återbetalningsskyldighet.
Med adekvat utbildning för vårdbiträden och undersköterskor avses här:
 Utbildning enligt den äldre studieordningen:
- den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors specialkurs,
- utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kompletteringskurs,
- tvåårig vårdlinje,
- mentalskötarutbildning, två eller tre terminer.
 Den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje eller omvårdnadsprogrammet (kurser om minst 1 350
gymnasiepoäng i karaktärsämnen).
 Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011 (kurser om minst 1 400 gymnasiepoäng i
programgemensamma karaktärsämnen samt programfördjupning inom geriatrik/gerontologi).
 Vissa specialistkompetenser t.ex. äldrepedagog, Silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller
omsorgsområdet, som tjänstgör som omsorgspersonal.
3

Se även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i
socialtjänstens omsorg om äldre och Omvårdnadslyftet – Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011–
2014.
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Villkor för statsbidraget
Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ovan nämnda ska- och
börkrav som bygger på regeringens beslut om satsningen den 25 juni 2015
(S2015/4099/FST) och regleringsbreven den 17 december 2015 (III:18) och den
20 december 2016 (II:7 S2016/07779/RS). Skakraven är obligatoriska medan
börkraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från börkraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen.

Hur får ni del av medlen?
Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller i
ett e-postutskick till varje kommun. Av bilagan Fördelningsnyckel 2017 framgår
hur mycket pengar som varje kommun maximalt kan rekvirera för 2017. Endast
en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska
ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2017 och medlen utbetalas
vanligtvis inom 15 arbetsdagar. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig
företrädare för respektive kommun.
Vi rekommenderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.
Kommunerna föreslås vid behov träffa överenskommelser med enskilda
utförare om hanteringen och redovisningen av stimulansmedlen.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Varje kommun ska senast den 5 februari 2018 redovisa till Socialstyrelsen hur
2017 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2017. Redovisningen kommer i huvudsak
att innehålla samma slags frågor som för 2016. Varje kommun behöver utse och
meddela en kontaktperson för statsbidraget samt underrätta Socialstyrelsen om
kontaktuppgifterna ändras under satsningens gång.
Om ni inte har använt hela stimulansbidraget under perioden 1 januari–31
december 2017 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli
återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med skakraven.
Socialstyrelsen hämtar in faktureringsuppgifter via rekvisitionsblanketten.

Bakgrund
Regeringen gav den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST) Socialstyrelsen i uppdrag
att fördela stimulansmedel för ökad bemanning inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Förutsatt att riksdagen beviljar medel för
ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta totalt
7 miljarder kronor, varav 1 miljard kronor år 2015 och 2 miljarder kronor årligen
under åren 2016–2018. Genom regleringsbrevet den 20 december 2016 (II:7
S2016/07779/RS) har medel avsatts för satsningen år 2017. Statskontoret fick i
december 2015 i uppdrag att följa upp styrningen, utformningen och arbetssätten
i satsningen (S2015/08192/FST). I detta uppdrag beskrivs målet som att höja
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kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för äldre kvinnor och män samt
förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i
hela landet. En motsvarande skrivning finns i budgetpropositionen för 2016
(prop. 2015/16:1).

Mer information
Bevaka uppdateringar om statsbidraget på
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag.
Kontaktpersoner
Åsa Pettersson
Ylva Gårdhagen
Anna Ahlm (uppföljning)

asa.pettersson@socialstyrelsen.se
ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se
anna.ahlm@socialstyrelsen.se

075-247 33 64
075-247 39 11
075-247 34 15
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Stimulansmedel för 2017 för stärkt bemanning inom den sociala barnoch ungdomsvården
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under år 2016–2019 för att stärka bemanningen inom den sociala
barn- och ungdomsvården. Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller
riskerar att fara illa är en av socialtjänstens svåraste uppgifter. Samtidigt har
den ansträngda situation som varit inom socialtjänsten och som rapporterats
om under lång tid bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal och till tidsbrist och stress i arbetet. Den kraftiga ökningen av antalet
ensamkommande barn som har ansökt om asyl i Sverige har inneburit ytterligare utmaningar för socialtjänsten. Regeringen anser det angeläget att vända utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården och förbättra
förutsättningarna att göra ett bra arbete. Borgholms kommun rekvirerade stimulans medel för 2016.
Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:
- att öka antalet socialsekreterare
- att öka antalet arbetsledare
- att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.
Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna ändamål. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie
verksamheten. Fördelningen av statsbidraget utgår från en fördelningsnyckel
och betalas ut till kommuner efter rekvisition. Borgholms kommun kan rekvirera
649 571kr, för användning under perioden 1 januari 2017 -l 31 december
2016. Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 oktober 2017.
Då Borgholms kommun har behov av att fortsätta stärka bemanningen inom
det berörda området bör Socialnämnden besluta om att rekvirera ovan nämnda stimulansmedel för 2017.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

rekvirera stimulansmedel från Socialstyrelsen för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017.

_____________________________
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Utvecklingsmedel för 2017 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i
nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) särskilt
beakta våldsutsatta kvinnors och barns behov av stöd och hjälp. Kommunen
har också ett ansvar för att personal inom hela nämndens verksamhet har
kompetens i frågor om våld. Det gäller t.ex. familjerätt, äldreomsorg, omsorg
om personer med funktionsnedsättningar, miss-bruks- och beroendevård och
den sociala barn- och ungdomsvården. Utvecklingsmedlen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor
och barn utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
För år 2015 och 2016 beslutade socialnämnden att rekvirerade medel för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld enligt ovan. Erhållna medel har bidragit till
en strukturering av arbetet och påbörjad kvalitetssäkring enligt gällande föreskrift SOSFS 2014:4. Socialstyrelsen har nu gett möjlighet att rekvirera utvecklingsmedel för 2017 för ytterligare utveckling av arbetet. För Borgholms
kommun skulle nya utvecklingsmedel ge möjlighet att fortsätta kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och
barn m.m.
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela 50 miljoner kronor till
kommunerna, utifrån fördelningsram och efter rekvisition. Medel som inte rekvirerats får fördelas till de kommuner och landsting som angivit att de önskar
ta del av dessa medel. Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera
113 805 kr utifrån fördelningsram.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

rekvirera utvecklingsmedel enligt fördelningsram samt eventuellt ytterligare tillgängliga medel för 2017 för att kvalitetsutveckla arbetet mot
våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.

_____________________________
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Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2017 för att kvalitetsutveckla
arbetet mot våld i nära relationer och stöd
till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Bidragets storlek
Statsbidraget omfattar totalt 70 000 000 kronor för 2017. Av dessa är 50 000 000
kronor avsatta för kommuner och 20 000 000 kronor för landsting.
I bilagan till regeringens beslut den 19 januari 2017 nr II:2 framgår hur mycket
pengar som varje kommun kan rekvirera för 2017 − 2018. Landstingen rekvirerar lika, 952 381 kronor per landsting.
Av det belopp som respektive kommun och landsting rekvirerar får högst 25
procent användas för vikarier i samband med utbildning

Vilka kan rekvirera medlen?
Kommuner och landsting.

Vad kan ni använda medlen till?
Övergripande mål
Arbetet mot våld i nära relationer och för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn ska vara av lika hög kvalitet i hela landet. De som har
utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i
landet de bor.
Medlen avser att utveckla och stärka


socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens långsiktiga, strukturerade och
samordnade arbete mot våld i nära relation och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn



alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva gällande regelverk,
ha tillgång till aktuell kunskap och kunna använda verksamma metoder
inom området eller på annat sätt kvalitetsutveckla sitt arbete



kunskapen om och spridningen av verksamma metoder för att identifiera
och ge ändamålsenligt stöd till barn som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld



det universellt och selektivt förebyggande arbetet samt insatser för att nå
våldsutövare

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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verksamma metoder och insatser anpassade till behoven hos särskilt utsatta grupper såsom unga och äldre kvinnor, våldsutsatta kvinnor med
funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kvinnor som har utländsk
bakgrund samt flickor och pojkar, kvinnor och män som drabbats av hedersrelaterat våld



kunskap om och insatser för kvinnor och män som utsätts för våld eller
på annat sätt riskerar att fara illa i samband med prostitution och
mäniskohandel för sexuella ändamål.

Särskilt avseende kommuner






Medlen ska bidra till att utveckla det systematiska och långsiktiga kvalitetsarbetet inom området och avser i första hand insatser som underlättar
efterlevnaden av gällande regler och införlivande av annat normerande
arbete från nationell nivå.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
(SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans
med tillsynsresultat och annan kunskap om brister och behov som har
identifierats på lokal nivå.
Medlen ska också sprida effektiva metoder inom området våld i nära relationer och i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn.

Särskilt avseende landsting






Medlen till landstingen ska bidra till att utveckla det systematiska och
långsiktiga kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens område.
Medlen får användas till insatser som underlättar efterlevnaden av gällande regler och införlivande av annat normerande arbete från nationell
nivå samt för utveckling och spridning av effektiva metoder inom området våld i nära relationer och våld mot kvinnor och barn.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tjäna
som utgångspunkt för arbetet.
Landstingen, som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, ska också kunna använda medlen för insatser som stärker det strukturerade arbetet för att förebygga, upptäcka och agera i mötet med kvinnor och barn och män som är utsatta för eller riskerar att utsättas för våld
i nära relation samt för metod- och kompetensutveckling inom respektive verksamhet.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2017 och de kan användas till
och med den 31 december 2017. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel
retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2017.

2(4)
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Hur får ni del av medlen?
Medlen till kommuner och landsting betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd
till Socialstyrelsen.
1. Varje kommun och varje landsting får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller i ett e-postutskick till er.
2. I bilagan till regeringens beslut den 19 januari 2017 nr II:2 står det hur
mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för 2017.
3. Endast en rekvisition per kommun och per landsting ska lämnas till
Socialstyrelsen.
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2017
och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.
5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun och landsting.

Om inte alla medel rekvireras?
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2017 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de kommuner och landsting som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Senast den 31 mars 2018 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har
använt 2017 års utvecklingsmedel. Socialstyrelsen kommer att ta fram och i god
tid skicka ut ett frågeformulär för ändamålet. Frågorna gäller i huvudsak vilka
aktiviteter som ni har genomfört och vilka resultat ni har uppnått.
Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden 1 januari–31 december
2017 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med målen för statsbidraget.
Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar.
Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Bakgrund
Regeringen gav den 28 januari 2016 (S2011/11337/FST, S2016/00633/FST
(delvis)) Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela, administrera och följa
upp utvecklingsmedel om 109 miljoner kronor till kommuner, länsstyrelser,
landsting och ideella föreningar som bedriver verksamhet på lokal nivå. Regeringen aviserade att avsätta medel för ändamålet 2017 och 2018 under förutsättning att riksdagen beviljar regeringens budget.
Genom Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen, anslag
4:7 ap.8, har medel avsatts för satsningen 2017. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2017 fördela totalt 50 miljoner kronor till kommuner och 20 miljoner kronor till landsting.

3(4)
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SOCIALSTYRELSEN

Kontaktpersoner
Stina Isaksson
Andreas Johansson
(uppföljning)

2017-01-24

Dnr 9.1-32375/2016

stina.isaksson@socialstyrelsen.se
075-247 46 39
andreas.johansson@socialstyrelsen.se 075-247 45 52

4(4)
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2017-01-24

Dnr 9.1-32375/2016

Rekvisition av utvecklingsmedel för 2017
för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i
nära relationer och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn m.m.
Endast en rekvisition per kommun och landsting ska lämnas. Den ifyllda och
undertecknade blanketten ska ha kommit in i original senast den 1 juni 2017
till: Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Ref: mfalk
Betalningsmottagare

Borgholms kommun

Organisationsnummer

212000-0795

Utdelningsadress

Box 20

Postnummer

38721

Ort

Borgholm

Belopp

Markera med ett kryss om landstinget vill rekvirera det
beräknade beloppet 952 381 kronor per landsting, och
kommunen markerar om ni vill rekvirera det belopp som
framgår av bilagan till regeringens beslut den 19 januari
2017 nr II:2.
Ange i kronor önskat belopp om kommunen, landstinget i
stället vill rekvirera ett lägre belopp än ovan:
kr
Markera med ett kryss om kommunen, landstinget vill
ta del av medel som inte har rekvirerats

Bidraget betalas ut till
(välj ett av två alternativ)

Plusgiro nr:
Bankgiro nr: 650-5044

Betalningsreferens
(max 10 tecken)

7927

Kontaktperson för uppföljning av
bidragets användning (ev. ändringar
ska löpande meddelas till Social-styrelsen)

Yvonne Berneke

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

1(2)

18
SOCIALSTYRELSEN

2017-01-24

Befattning kontaktperson

SAS

Telefon kontaktperson

0485-88244

E-post kontaktperson

yvonne.berneke@borgholm.se

Dnr 9.1-32375/2016

Underskrift av behörig företrädare
för kommunen, landstinget
Namnförtydligande

Anna Hasselbom Trofast

Befattning

Socialchef

Datum

2017-04-24

Ort

Borgholm

Till Socialstyrelsens ekonomienhet: Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av
socialt arbete m.m., anslagspost 8 Motverka våld mot kvinnor och barn.

2(2)
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Datum

1 (1)

2017-03-27
Handläggare

Hillevi Österbo
Verksamhetschef

Socialnämnden
Beslut om att rekvirera utvecklingsmedel för 2017 för att
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) särskilt
beakta våldsutsatta kvinnors och barns behov av stöd och hjälp.
Kommunen har också ett ansvar för att personal inom hela nämndens
verksamhet har kompetens i frågor om våld. Det gäller t.ex. familjerätt,
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar, missbruks- och beroendevård och den sociala barn- och ungdomsvården.
Utvecklingsmedlen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära
relationer och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn utgör en del i arbetet
för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
För år 2015 och 2016 beslutade socialnämnden att rekvirerade medel för
att kvalitetsutveckla arbetet mot våld enligt ovan. Erhållna medel har
bidragit till en strukturering av arbetet och påbörjad kvalitetssäkring enligt
gällande föreskrift SOSFS 2014:4. Socialstyrelsen har nu gett möjlighet att
rekvirera utvecklingsmedel för 2017 för ytterligare utveckling av arbetet.
För Borgholms kommun skulle nya utvecklingsmedel ge möjlighet att
fortsätta kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela 50 miljoner kronor till
kommunerna, utifrån fördelningsram och efter rekvisition. Medel som inte
rekvirerats får fördelas till de kommuner och landsting som angivit att de
önskar ta del av dessa medel. Borgholms kommun har möjlighet att
rekvirera 113 805 kr utifrån fördelningsram.
Förslag till beslut:
Att rekvirera utvecklingsmedel enligt fördelningsram samt eventuellt
ytterligare tillgängliga medel för 2017 för att kvalitetsutveckla arbetet mot
våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
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

20 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 51

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-03

46-55

Dnr 2017/30-701 SN

Remiss; Kulturplan för Borgholms kommun
Inkommit remiss från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott gällande det
slutgiltiga förslaget på kulturplan för Borgholms kommun.
Remissyttranden ska lämnas senast 30 april 2017.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

uppdra till socialchef Anna Hasselbom Trofast att ta fram ett förslag till
yttrande över kulturplanen för Borgholms kommun till socialnämnden
170424.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 52

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-03

46-55

Dnr 2017/32-701 SN

Remiss; Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Inkommit från Socialdepartementet remiss; Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
Remissvar ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 2 juni 2017.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

uppdra till socialchef Anna Hasselbom Trofast att arbeta fram ett underlag till svar att redovisa till socialnämnden 170529.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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41 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 54

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-03

46-55

Dnr 2017/36-700 SN

Kurser och kenferenser
Inkommit följande inbjudan:
– Tillsammans formar vi en gemensam strategi för hälsa, SKL, 170428 i
Oskarshamn
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

socialnämndens arbetsutskott anmäler sig.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

42
From:
Sent:
To:
Subject:

SKL inbjudan
13 Mar 2017 15:35:27 +0100
Camilla Samuelsson
Tillsammans formar vi en gemensam strategi för hälsa!

Läs på webben

Strategi för hälsa

Tillsammans formar vi en gemensam
strategi för hälsa!
SKL har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för hälsa som omfattar skola, hälso- och
sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. För att strategin ska bli så bra som vi alla önskar,
behöver vi er hjälp.
Därför bjuder SKL in till en workshop i Kalmar län för att lyssna och samtala om hur vi kan
förbättra hälsan och höja kvaliteten i tjänsterna med utgångspunkt i invånarnas behov.

Tid: 28 april, kl. 09.30-15.00
Plats: Forum Oskarshamn, Södra Långgatan 15-17
Ort: Oskarshamn
Målgrupp: länets förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting/region
samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård.
ANMÄL DIG SENAST 13 APRIL
Kontaktperson: Camilla Freedéke, e-post: csn@rfkl.se, tfn: 0480-44 83 84

Program workshop
Under workshopen utbyter vi erfarenheter om de gemensamma utmaningar som är viktiga i
välfärdsarbetet, t.ex. skillnader i hälsa mellan olika grupper av invånare, samverkan för att
förebygga ohälsa samt invånarnas, brukarnas, elevernas och patienternas förväntningar om
modernare arbetssätt och tjänster.
SKL presenterar även förslag på gemensamma indikatorer och övergripande målsättningar för

43

att få med sig viktiga inspel till den strategi som ska tas fram.

Strategin tar form
När de länsvisa workshoparna är genomförda påbörjas arbetet med att formulera strategin. Ett
förslag kommer att förankras med medlemmarna under hösten. SKL:s styrelse fattar beslut om
strategin i slutet av 2017.
Sen börjar det spännande arbetet med att nå de mål vi har satt upp!
Med vänlig hälsning
Anders Henriksson
1:e vice ordförande i SKL:s styrelse
Ordförande i styrgruppen för ”Strategi för hälsa”

Information
Projektledare Anne Bylund
anne.bylund@skl.se
www.skl.se/strategiforhalsa

Tipsa en vän

Dela:

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20

Besök skl.se>>

Avregistrera mig från detta utskick
Powered by EditNews

44 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 55

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-03

46-55

Dnr 2017/43-701 SN

Samverkansavtal gällande personligt ombud
Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN informerar att Borgholms
kommun har haft ett samverkansavtal tillsammans med Mörbylånga kommun
gällande personligt ombud. Mörbylånga sa i januari 2016 upp avtalet. Kommunerna har delat kostnaden på hälften men Borgholms kommun har under
hela samverkansperioden varit den kommun som haft det största behovet av
personligt ombud.
Sedan avtalet upphörde har Borgholms kommun sökt nya vägar för att åter
kunna erbjuda invånarna personligt ombud.
Flera personer som tidigare hade kontakt med personligt ombud har idag erbjudits boendestöd. Personliga ombudet ska arbeta på den enskildes uppdrag vilket inte boendestödet kan göra i samma utsträckning eftersom det är
en insats som är biståndsbedömd.
Insatsen personligt ombud ska arbeta med personer som är över 18 år och
som har betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika
livsområden.
Staten anser att det är viktigt att kommuner erbjuder personliga ombud till
vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar varför de bekostar en
del av verksamheten genom stadsbidrag.
Det finns sedan tidigare ett samverkansavtal mellan Nybro kommun, Emmaboda kommun och Torsås kommun gällande personligt ombud.
Ewa Ekman, tidigare socialchef inledde en dialog med de tre kommunerna
för att få till stånd ett samarbete gällande personligt ombud. Efter ett antal
möten har Borgholms kommun fått ett erbjudande om att ingå i sam-verkansavtalet. Nybro kommun kommer att ha arbetsgivaransvaret.
Det finns pengar avsatta i budgeten för en tjänst på 50 % som personligt ombud samt att Nybro kommun kommer söka stadsbidrag för uppdraget.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

ge socialchef Anna Hasselbom Trofast i uppdrag att teckna samverkansavtal med Nybro kommun gällande personligt ombud

att

kostnaderna för verksamheten delas mellan de fyra kommunerna enligt modellen kommuninvånarantal

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-03

46-55

Utdragsbestyrkande

46
Datum

1 (2)

2017-03-28
Hillevi Österbo
Verksamhetschef

Socialnämnden

Samverkansavtal gällande personligt ombud
Borgholms kommun har haft ett samverkansavtal tillsammans med
Mörbylånga kommun gällande personligt ombud. Mörbylånga sa i januari
2016 upp avtalet. Kommunerna har delat kostnaden på hälften men
Borgholms kommun har under hela samverkansperioden varit den
kommun som haft det största behovet av personligt ombud.
Sedan avtalet upphörde har Borgholms kommun sökt nya vägar för att
åter kunna erbjuda invånarna personligt ombud.
Flera personer som tidigare hade kontakt med personligt ombud har idag
erbjudits boendestöd. Personliga ombudet ska arbeta på den enskildes
uppdrag vilket inte boendestödet kan göra i samma utsträckning eftersom
det är en insats som är biståndsbedömd.
Insatsen personligt ombud ska arbeta med personer som är över 18 år
och som har betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på
olika livsområden.
Staten anser att det är viktigt att kommuner erbjuder personliga ombud till
vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar varför de bekostar en
del av verksamheten genom stadsbidrag.
Det finns sedan tidigare ett samverkansavtal mellan Nybro kommun,
Emmaboda kommun och Torsås kommun gällande personligt ombud.
Ewa Ekman, tidigare socialchef inledde en dialog med de tre kommunerna
för att få till stånd ett samarbete gällande personligt ombud. Efter ett antal
möten har Borgholms kommun fått ett erbjudande om att ingå i samverkansavtalet.
Nybro kommun kommer att ha arbetsgivaransvaret.
Det finns pengar avsatta i budgeten för en tjänst på 50 % som personligt
ombud samt att Nybro kommun kommer söka stadsbidrag för uppdraget.

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

Box 52
387 21 Borgholm

0485-880 97

0485-880 82

hillevi.osterbo@borgholm.se
www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-04-0330

Förslag till beslut
-

Att ge verksamhetchef Hillevi Österbo i uppdrag att teckna
samverkansavtal med Nybro kommun gällande personligt ombud

-

Att kostnaderna för verksamheten delas mellan de fyra kommunerna
enligt modellen kommuninvånarantal

Socialförvaltningen
Hillevi Österbo
Verksamhetschef

2 (2)
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 46

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-04-03

46-55

Dnr 2017/9-792 SN

Budgetuppföljning mars 2017.
Ärendet utgår då uppföljningen inte är klar.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 1 (6)

Datum

Period

2017-04-11

Mars

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Uppföljning Socialförvaltningen
Efter mars uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på 943 tkr. Budgetavvikelsen exklusive
ensamkommande flyktingbarn uppgår till -2 725 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är
intäkter för avtal med migrationsverket om antal boendeplatser, vilket innebär att vi får intäkter för
lediga platser. Högre kostnader än budgeterat for placeringar inom barn och familj samt inom vård av
missbruk samt högre personalkostnader än budgeterat minskar avvikelsen.

Resultaträkning
(tkr)

Budget
2017

Mars
2017

Intäkter
Kostnader
varav personal
varav drift

-7 964
74 416
56 448
17 968

-8 621
77 799
57 853
19 946

Nettokostnader
Skattemedel

66 452
66 452

69 178
66 452

Resultat exkl EKB
Resultat inkl EKB

Avvikelse

657
-3 383
-1 405
-1 978

-2 725
943

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

sid 2 (6)

Datum

Period

2017-04-11

Mars

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 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
-90
-75
388
365
9
0
0
166
277
-111
0
0
1 354
1 137
217
0
0
1 242
1 024
218
0
0
2 295
2 390
-95
0
0
410
418
-8

-90

-75

5 854

5 610

230

Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på 230 tkr efter mars. Avvikelsen beror på lägre
kostnader än budgeterat för hjälpmedelsverksamheten samt låga personalkostnader på rehabenheten.
Avvikelsen reduceras av högre personalkostnader för sjuksköterskor dag och administrativ personal.

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
-169
0
-263
0
-324
0
-320
-281
-402
0
-226
0
0
-404
0

-61
0
-203
0
-267
0
-331
0
-360
-482
-364
0
-273
-301
0
-378
0

1 357
1 055
1 253
292
1 374
353
1 632
858
1 488
2 174
1 288
1 484
1 209
1 127
880
2 067
591

1 341
1 158
1 277
379
1 362
346
1 586
924
1 607
2 170
1 390
1 563
1 165
1 060
869
2 318
589

77
-103
10
-88
17
7
52
-66
-78
205
-140
-78
91
367
11
-278
3

-2 387

-3 018

20 481

21 102

10

Särskilt boende visar efter mars en budgetavvikelse om 10 tkr. Högre intäkter för perioden jämfört
med budget är den största förklaringen till avvikelsen. Avvikelsen reduceras av högre
personalkostnader. Kostnader för fyllnads- och övertid om 406 tkr, samt kostnader för sjuklön, 282
tkr och semesterlön, 247 tkr bidrar till avvikelsen. 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 (6)

Datum

Period

2017-04-11

Mars

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
Budget 2017 Utfall
0
0
-26
0
-19
-1
-106
-155
-120
-239
0
-252
0
0
-165
-154
-12
0

-1 249

Kostnader
2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
79
251
-172
0
1 850
902
948
-31
276
304
-23
0
5
2
3
-12
262
286
-31
0
44
73
-30
-68
1 537
1 315
184
-297
1 992
3 283
-1 149
0
1 730
1 546
64
-258
2 484
2 316
187
0
67
100
-33
-227
2 511
2 452
35
-15
589
589
15
-2
0
1
1
-240
2 442
2 851
-334
-126
2 179
2 108
42
-5
655
619
27
0
193
29
164

-1 282

18 893

19 027

-101

Ordinärt boende visar efter mars en budgetavvikelse om -101 tkr. Avvikelsen beror på höga
personalkostnader, framför allt inom hemtjänst Löttorp och hemtjänst Långlöt/Rälla. Fördelningen av
personal mellan hemtjänstområdena i norr ska ses över, detta gäller även fördelningen av personal
inom administration ordinärt boende. För perioden uppgår sjuklönekostnader till 577 tkr och kostnader
för fyllnad- och övertid uppgår till 478 tkr.
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 4 (6)

Datum

Period

2017-04-11

Mars

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Omsorgen om funktionsnedsatta
Omsorgen om
funktionsnedsatta (tkr)

Intäkter
Kostnader
Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017

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

-112
0
0
-2 094
0
-45
-89
0
-79
-76
-83
-120
-118
-35
-76
-104
0

-104
0
0
-1 917
0
-30
-49
0
-67
-103
-95
-168
-109
-42
-101
-39
0

0
978
85
3 463
119
912
1 619
551
1 323
1 738
980
1 035
1 132
921
937
1 786
69

34
876
68
3 559
121
1 092
1 676
516
1 498
2 022
1 015
1 171
1 168
971
861
1 246
72

-41
103
17
-272
-2
-195
-97
35
-187
-257
-23
-88
-44
-44
102
475
-3

-3 029

-2 824

17 646

17 963

-522

Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter mars en budgetavvikelse på -522 tkr. För perioden har
driftskostnaderna varit lägre än budgeterat, och avvikelsen beror främst på högre personalkostnader.
Under perioden har kostnaden för sjuklön varit 274 tkr och kostnaden för fyllnad och övertid 283 tkr,
vilket bidrar till avvikelsen. Underskott på Personlig assistans SFB beror till stor del på lägre intäkter
än budgeterat. Det beror till viss del på att avräkning för 2016 har gjorts under 2017.
Placeringar - vård i annan regi LSS
jan och
febSoLmar
Barn och ungdom, LSS:
Vuxna, LSS:
SOL (OFN)

1
1
5

1
1
5

1
1
5

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec
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Datum

Period

2017-04-11

Mars

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
-32
-59
-49
0
0
-1 063

0
0
-66
-101
-43
0
0
-1 168

99
2 475
1 061
2 027
713
104
145
475

38
2 430
1 275
3 764
1 524
5
162
518

62
45
-179
-1 694
-817
99
-18
62

-1 203

-1 379

7 100

9 715

-2 440

Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter en budgetavvikelse på -2 440 tkr. Högre kostnader för
försörjningsstöd bidrar till avvikelsen, men det är främst kostnader för placeringar som är förklaringen
till avvikelsen. Kostnader för externa placeringar överstiger budget med 1 824 tkr inom barn och
familj, och inom vård av missbrukare med 795 tkr.

Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren 2015-2017.
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit i ungefär samma nivå som samma period för 2016.
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Datum

Period

2017-04-11

Mars

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Institutionsplaceringar

jan

Barn och ungdom:
Vuxen:
Missbruk:
Ensamkommande barn

Antal familjehemsplaceringar

feb
7
4
6
3

jan

Barn och ungdom:
Vuxna
Missbruk:
Ensamkommande barn

9
5
6
4

feb

14
3
0
17

14
3
0
16

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

10
6
5
4

mar
14
2
0
14

Ensamkommande flyktingbarn

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

Intäkter
Kostnader
Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
-17 105
0
67
17 038
0
-58
0
1 567
-1 509
0
0
0
871
-871
0
0
0
407
-407
0
-36
0
1 760
-1 724
0
-141
0
3 032
-2 891
0
0
0
508
-508
0
-10
0
2 610
-2 600
0
-43
0
2 901
-2 859

0

-17 392

0

13 724

3 669

Verksamheten uppvisar en budgetavvikelse på 3 669 tkr efter mars. 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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Budget 2018.
Diskussioner kring budget 2018 fördes och medskick kring bilar, utökande av
tjänster, rätt till heltid, placeringar inom IFO, kostnader för sjuktalen m.m.
gjordes.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

ge Anna Hasselbom Torfast, socialchef, i uppdrag att återkomma med
underlag till budget 2018 till socialnämnden 170424.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

