1

KALLELSE
Socialnämnd
Plats och tid för
sammanträdet

Stadshuset i Borgholm, KS-rummet, 2017-06-26, klockan 09:00
Gunilla Johansson
Ordförande
880 09

/

Therese Åhlander
Sekreterare
880 95

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Socialkontoret i Borgholm ……/…… 2017

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid
Öppet sammanträde

1

Upprop

2

Nytillkomna ärenden

3

Godkännande av dagordningen

4

Anmälan om jäv

5

Val av justerare

6

Besök av Förebyggande teamet

7

Budgetuppföljning maj 2017

2017/9

3-10

8

Budget 2018

2017/37

11

9

Budgetflytt av hjälpmedelsverksamheten

2017/67

12

10

Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan

2017/56

13-22

11

Biståndsbedömt GPS- larm till brukare med kognitiv svikt

2017/60

23-24

12

Tak för antal hemtjänsttimmar innan särskilt boende aktualiseras.

2017/59

25-26

13

Revidering av riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen enl SoL

2017/57

27-33

14

Beredning av motion från Per Lublin (nÖP), sex timmars arbetsdag
med bibehållen lön inom kommunens äldreboenden.

2017/49

34-37

15

Uppföljning av utökning av HSV bilpark, 170105

2017/2

38-39

16

Lägesrapport Ensamkommande flyktingbarn, juni 2017

2017/61

40-47

17

Arbetsbelastning inom Individ och familjeomsorgen 2017

2017/26

48-52

2
18

Beslut från IVO gällande inspektion av Ekbacka ungdomsboende och
Nya Ekbacka HVB
Stängt sammanträde

2017/47

53-59

19

Information från socialchef, 2017

2017/8

60

20

Sjukfrånvaroanalys Tertial 1 2017, ÄO

2017/58

61-67

3

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 72

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

70-85

Dnr 2017/9-792 SN

Budgetuppföljning april 2017.
Efter maj uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -4 609 tkr. Budgetavvikelsen exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -8 357 tkr. Den
främsta förklaringen till underskottet är högre kostnader än budgeterat for
placeringar inom barn och familj samt inom vård av missbruk. Högre personalkostnader inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Intäkter inom ensamkommande flyktingbarn för avtal med migrationsverket om antal boendeplatser innebär att vi fick intäkter för lediga platser,
vilket minskar budgetavvikelsen.
Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -10 tkr efter maj. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för hjälpmedelsverksamheten
samt låga personalkostnader på rehab enheten. Avvikelsen reduceras av
högre personalkostnader för sjuksköterskor dag och administrativ personal.
Särskilt boende visar efter maj en budgetavvikelse om -851 tkr. Högre personalkostnader för perioden jämfört med budget är den största förklaringen till
avvikelsen. Avvikelsen reduceras av högre intäkter. Kostnader för fyllnadsoch övertid om 672 tkr, samt kostnader för sjuklön, 464 tkr och semesterlön,
583 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.
Ordinärt boende visar efter maj en budgetavvikelse om -170 tkr. Avvikelsen
beror på höga personalkostnader, framför allt inom hemtjänst Löttorp och
hemtjänst Långlöt/Rälla. Fördelningen av personal mellan hemtjänstområdena i norr ses över, detta gäller även fördelningen av personal inom administration ordinärt boende. För perioden uppgår sjuklönekostnader till 765 tkr och
kostnader för fyllnad- och övertid uppgår till 799 tkr.
Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter maj en budgetavvikelse på 1 635 tkr. För perioden har driftskostnaderna varit lägre än budgeterat, och
avvikelsen beror främst på högre personalkostnader. Under perioden har
kostnaden för sjuklön varit 398 tkr och kostnaden för fyllnad och övertid 454
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.
Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter en budgetavvikelse på -5 570 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 3 970 tkr inom barn och familj,
och inom vård av missbrukare med 1 338 tkr.
Kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit i ungefär samma nivå som samma period för 2016.
Utdragsbestyrkande
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Ensamkommande flyktingbarn uppvisar en budgetavvikelse på 3 748 tkr efter
maj. Avtal med migrationsverket om antal boendeplatser innebär att vi fick intäkter för lediga platser, vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

uppdra till Anna Hasselbom Trofast att till socialnämnden 170828 se
över eventuellt budgetäskande för placeringar inom IFO och OFN.

att

godkänna budgetuppföljningen för maj 2017 och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen
Datum

2017-06-12

sid 1 (6)

Period

Maj

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

Uppföljning Socialförvaltningen
Efter maj uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -4 021 tkr. Budgetavvikelsen exklusive
ensamkommande flyktingbarn uppgår till -7 770 tkr. Den främsta förklaringen till underskottet är
högre kostnader än budgeterat for placeringar inom barn och familj samt inom vård av missbruk.
Högre personalkostnader inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Intäkter
inom ensamkommande flyktingbarn för avtal med migrationsverket om antal boendeplatser innebär att
vi fick intäkter för lediga platser, vilket minskar budgetavvikelsen.

Resultaträkning
(tkr)

Budget
2017

Maj
2017

Intäkter
Kostnader
varav personal
varav drift

-13 336
124 745
95 252
29 493

-14 616
133 794
98 089
35 705

Nettokostnader
Skattemedel

111 408
111 408

119 178
111 408

Resultat exkl EKB
Resultat inkl EKB

Avvikelse

1 280
-9 050
-2 837
-6 212

-7 770
-4 021

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

sid 2 (6)

Datum

Period

2017-06-12

Maj

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
-152
-136
646
752
-121
0
0
280
505
-225
0
0
2 285
1 837
449
0
0
2 079
1 963
117
0
0
3 873
4 045
-172
0
0
691
707
-16

-152

-136

9 855

9 808

31

Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på +31 tkr efter maj. 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
-283
0
-438
0
-542
0
-534
-470
-671
0
-378
0
0
-674
0

-116
0
-314
0
-437
0
-563
0
-565
-801
-623
0
-448
-511
0
-636
0

2 032
1 781
2 111
492
2 316
596
2 750
1 448
2 508
3 652
2 173
2 505
2 035
1 899
1 484
3 475
998

2 441
1 984
2 065
592
2 350
572
2 757
1 483
2 679
3 624
2 444
2 596
1 988
1 762
1 466
3 899
998

-294
-203
77
-100
-35
24
13
-35
-140
359
-319
-91
117
647
19
-462
0

-3 991

-5 014

34 254

35 698

-421

Särskilt boende visar efter maj en budgetavvikelse om -421 tkr. Högre personalkostnader för perioden
jämfört med budget är den största förklaringen till avvikelsen. Avvikelsen reduceras av högre intäkter.
Kostnader för fyllnads- och övertid om 672 tkr, samt kostnader för sjuklön, 464 tkr och semesterlön,
583 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

2017-06-12

Maj

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
-43
0
-32
-2
-181
-264
-205
-407
0
-428
0
0
-281
-263
-21
0

-2 126

Kostnader
2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
132
414
-282
0
3 121
1 970
1 151
-51
465
519
-47
0
8
10
-1
-29
441
483
-45
-2
75
122
-47
-143
2 590
2 500
53
-466
3 361
5 316
-1 753
-1
2 916
2 510
202
-434
4 190
3 873
344
0
111
141
-30
-377
4 237
3 916
270
-35
993
1 028
-1
-2
0
1
1
-354
4 117
4 468
-278
-255
3 673
3 666
-1
-9
1 104
1 022
70
0
325
29
296

-2 158

31 859

31 988

-97

Ordinärt boende visar efter maj en budgetavvikelse om -97 tkr. Avvikelsen beror på höga
personalkostnader, framför allt inom hemtjänst Löttorp och hemtjänst Långlöt/Rälla. Fördelningen av
personal mellan hemtjänstområdena i norr ses över, detta gäller även fördelningen av personal inom
administration ordinärt boende. För perioden uppgår sjuklönekostnader till 765 tkr och kostnader för
fyllnad- och övertid uppgår till 799 tkr.
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 4 (6)

Datum

Period

2017-06-12

Maj

Joakim Rödin/My Nilsson
Controller

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
-188
0
0
-3 490
0
-75
-149
0
-132
-126
-138
-200
-197
-58
-126
-173
0

-180
0
0
-3 409
0
-52
-81
-1
-124
-155
-149
-320
-216
-65
-152
-76
0

0
1 649
143
5 812
201
1 524
2 720
925
2 224
2 918
1 650
1 740
1 908
1 552
1 575
2 978
115

33
1 468
121
6 112
194
1 839
2 848
1 082
2 551
3 474
1 736
2 013
2 042
1 665
1 599
2 261
119

-42
181
22
-381
7
-338
-196
-156
-334
-527
-75
-154
-115
-106
2
620
-3

-5 051

-4 977

29 634

31 155

-1 595

Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter maj en budgetavvikelse på -1 595 tkr. För perioden
har driftskostnaderna varit lägre än budgeterat, och avvikelsen beror främst på högre
personalkostnader. Under perioden har kostnaden för sjuklön varit 398 tkr och kostnaden för fyllnad
och övertid 454 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.
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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 5 (6)

Datum

Period

2017-06-12

Maj

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
-53
-98
-82
0
0
-1 772

0
-4
-76
-245
-82
0
0
-1 876

166
4 177
1 745
3 391
1 021
173
243
792

108
4 504
2 242
7 192
2 378
17
279
819

59
-323
-474
-3 655
-1 357
156
-36
77

-2 006

-2 283

11 707

17 538

-5 554

Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter en budgetavvikelse på -5 554 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 3 970 tkr inom barn och
familj, och inom vård av missbrukare med 1 338 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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UPPFÖLJNING
Socialförvaltningen

sid 6 (6)

Datum

Period

2017-06-12

Maj

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
Ekbacka Stöd

Intäkter
Kostnader
Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017
0
-24 923
0
193
24 731
0
-146
0
2 460
-2 314
0
0
0
1 442
-1 442
0
2
0
671
-673
0
-49
0
2 243
-2 194
0
-264
0
4 834
-4 570
0
0
0
861
-861
0
-14
0
4 573
-4 559
0
-86
0
4 455
-4 370

0

-25 479

0

21 731

3 748

Verksamheten uppvisar en budgetavvikelse på 3 748 tkr efter maj. Avtal med migrationsverket om
antal boendeplatser innebär att vi fick intäkter för lediga platser, vilket är den främsta förklaringen till
avvikelsen.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer
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70-85

Dnr 2017/37-792 SN

Budget 2018
Följande äskanden till budget 2018 har lagts fram till budgetberedningen:
-

4 enhetschefer (3 ÄO och 1 OFN)

-

1 tjänst till Förebyggande teamet

-

1 utredningslägenhet till IFO

-

1 bil till Boendestödet.

Ytterligare äskande som inte har lagts fram till budgetberednigen är:
-

1 tjänst systemförvaltare/e-hälsosamordnare.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

fastställa ovanstående äskanden för 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

1 (1)

2017-06-16
Handläggare

My Nilsson
Controller
Socialnämnden

Flytt av budget
Förslag till beslut
Ekonomiavdelningen föreslår flytt av budget enligt underlag nedan.
Sammanfattning av ärendet
Då kostnaderna för larm har övergått från hjälpmedelsverksamheten till centralt
ordinärt boende bör även budget för detta flyttas, 482,8 tkr.
Kostnad för bilskötsel inom hemtjänst budgeteras centralt ordinärt boende, 419,1
tkr.
Kostnad för 0,5 tjänst budgeteras Strömgården DB, 258,7 tkr.
Intäkt budgeteras Soldalen ÄB, -677,8 tkr.
Socialförvaltningens totala ram förändras inte av budgetflytten.
Ansvar

Budget 2017 Förändring Ny budget 2017
7204 Hjälpmedelsverksamheten
4 986 391
-482 800
4 503 591
7342 Soldalen ÄB
4 633 424
-677 784
3 955 640
7351 Strömgården DB
6 842 790
258 672
7 101 462
7400 Centralt obo
288 666
901 912
1 190 578
Totalt
16 751 271
0
16 751 271

My Nilsson
Controller

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

387 21 Borgholm

0485-88 022

0485-129 35

my.nilsson@borgholm.se
www.borgholm.se
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Dnr 2017/56-700 SN

Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan.
Bakgrund
På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och
angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar gälla 1 januari 2018. Nuvarande Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av
god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller
landstingets öppna hälso- och sjukvård.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

2017-06-04

Missiv

Förslag till beslut
Förslag till beslut är att anta Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Bakgrund
På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande
område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i
Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar att gälla 1 januari 2018. Nuvarande
Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att
gälla.
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård.
Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna
är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård
och socialtjänst. Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en
god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp
årligen för att nå målet.
Kalmarmodellen bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den
enskildes och de närståendes bästa. Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och
uppbyggnad av effektiva processer. Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018.
Utvärderingen klar 31 december 2018, parallellt med utvärderingen tas en ny
överenskommelse fram. Denna överenskommelse gäller från 2018-01-01 till 2018-12-31.
Kalmar läns kommunfullmäktigeförsamlingar samt landstingsfullmäktige väntas fatta beslut
gällande överenskommelsen under hösten 2017.
Överenskommelsen är framtagen och godkänd av Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård.

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län
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15
Praktiska anvisningar kopplat till den nya lagen om samverkan

Parallellt med framtagandet av överenskommelsen har en ny arbetsgrupp bildats med
kompetens att ta fram praktiska anvisningar kopplat till överenskommelsen och den nya
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Kalmar län. Dessa
anvisningar syftar till att understödja processerna för implementering av den nya lagen utifrån
länets överenskommelse.
Beredningsgruppen för Länsgemensam ledning i samverkan ansvarar för arbetet gällande
implementering av överenskommelsen.
Kontaktperson: Camilla Freedeke, Regionförbundet i Kalmar län, csn@rfkl.se, tfn: 0480- 44
83 84

Ordförande
Gudrun Johnsson

Vice ordförande
Sofia Hartz
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Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna
i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Beslutad av Länsgemensam ledning i samverkan 170512

1. Överenskommelsens parter














Landstinget Kalmar län
Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun

Kommunerna kallas nedan gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommunen”.
Landstinget Kalmar län kallas ”landstinget”. Kommunerna och Landstinget gemensamt kallas
nedan ”parterna”.

2. Inledning
Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs d.v.s. patienten är utskrivningsklar.
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet leder till att den enskilde känner sig
trygg och delaktig. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning
i slutenvården undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet.

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län
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Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att den enskilde i ökad omfattning
kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.
Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Ansvaret för landstingets
öppna vård i hemmet belyses särskilt.
Denna överenskommelse avseende somatiska och psykiatriska sjukdomar träder i kraft 1/1
2018.
Under 2018 utvärderas överenskommelsen och revideras.

3. Definitioner
Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt
landstingets öppenvårdsmottagningar. I avtalet kallad den enskilde eller patienten.

Fast vårdkontakt
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården enligt 6:e kap
2 § Patientlagen (2014:821).

Utskrivningsklar
Den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom
den slutna vården (Socialstyrelsens termer och begrepp).

Hemmet
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende.

Landstingets öppenvård
Innefattar specialistvård, psykiatri och primärvård.

Samordnad individuell plan (SIP)
Vård och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från
både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård och
omsorgsplanering (Socialstyrelsens termer och begrepp).

Samtycke
Samtycke till informationsöverföring mellan huvudmän och medgivande till hembesök och
hemsjukvård ska inhämtas. Det räcker med ett muntligt samtycke som ska dokumenteras i
patientens journal. Den aktuella vårdgivaren ansvarar för att inhämta patientens samtycke.
Presumtivt samtycke bygger på att personalen förutsätter att patienten vill att en åtgärd ska
genomföras utan att samtycke kan uttryckas muntligt eller skriftligt.
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4. Syfte och Mål
Syfte
Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv
vård- och omsorg där denne känner sig trygg och delaktig.
Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte
längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara dagar. Indikator sätts och följs upp
årligen för att nå målet.

5. Parternas ansvar
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att den enskilde kan komma
hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att
SIP utförs utifrån vad som är bäst för den enskilde, företrädesvis i hemmet. Det är
landstingets öppenvård som kallar till SIP. I undantagsfall kan någon av de andra parterna
kalla till SIP under sjukhusvistelsen. Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en
SIP upprättas och följs upp.

Kommunens ansvar



Ansvarar för att patienten kan lämna sjukhuset när denne meddelats utskrivningsklar.
Har skyldighet att medverka när landstinget kallar till SIP.

Landstingets ansvar
Slutenvård









Inskrivningsmeddelande skickas till kommun och berörda öppenvårdsenheter i
landstinget inom 24 timmar efter inskrivning på sjukhus. Inskrivningsmeddelandet ska
innehålla personuppgifter och beräknad utskrivningsdag.
Behandlande läkaren bedömer att patienten är utskrivningsklar.
Patienten får skriftlig information inför hemgång.
Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst
överförs till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande.
Specialisthjälpmedel och medicinteknisk utrustning utifrån Landstingets ansvar ska
vara tillgängliga för patienten.
Har skyldighet att medverka när öppenvård eller kommun kallar till SIP.

Öppenvård





Fast vårdkontakt ska ha utsetts i landstingets öppenvård innan patienten skrivs ut från
den slutna vården.
Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till SIP senast tre dagar efter att en
underrättelse mottagits om att patienten är utskrivningsklar.
Har skyldighet att medverka när kommun kallar till SIP.
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Klar för hemgång





Landstingets ansvar enligt ovan ska vara uppfyllt innan patienten meddelas
utskrivningsklar till kommunen.
Slutenvården ansvarar för att landstingets ansvar är uppfyllt.
När meddelande utskrivningsklar har skickats börjar utskrivningsklara dagar att
räknas.

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård
Vid överföring av en patient från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård ska en samordnad vårdplan bifogas ansökan till förvaltningsdomstolen
som beslutar. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) respektive lagen om
rättspsykiatrisk vård (1991:1129).




Chefsöverläkaren inom psykiatrin ansvarar för kallelse och genomförande av en
samordnad vårdplan.
Den enskilde behöver inte ge sitt samtycke.
Av den samordnande vårdplanen ska det framgå vilka behov patienten har av insatser,
vilka enheter vid landsting, kommun eller annan huvudman som svarar för respektive
insats.

6. Processen om samverkan vid utskrivning
Processen ska stödjas av Praktiska anvisningar – samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård som fastställs och beslutas av Länsgemensam ledning i samverkan senast den 31
december 2017.

7. Kalmar läns modell
Kalmar läns modell bygger på tillit och förtroende mellan huvudmännen med fokus på den
enskildes och de närståendes bästa.
En förutsättning för att uppnå ovanstående är att samtliga parter tar sin del av ansvaret och
bygger upp effektiva processer och rutiner.
Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och uppbyggnad av effektiva processer.
Uppföljning sker gällande genomsnittligt antal dagar per län inom somatisk vård. Kalmar län
hade under 2016 i genomsnitt 2,68 utskrivningsklara dagar. Uppföljningsindikatorn
utskrivningsklara dagar för 2018 (enl. punkt 4) är 2,0. Länsgemensam ledning beslutar årligen
om nivån för indikatorn utskrivningsklara dagar.
Antalet utskrivningsklara dagar kommer följas per kommun och månadsvis.
Halvårsvis sker uppföljning av genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar per kommun. Vid
negativ utveckling ska aktuella verksamhetsansvariga från landsting och kommun analysera
orsaker samt genomföra åtgärder.
Utskrivningsklara dagar inom den psykiatriska vården redovisas separat.
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Statistik hämtas från Kvalitetsportalen www.kvalitetsportal.se. Detta kommer successivt
flyttas över till Vården i siffror www.vardenisiffror.se. Under 2018 kommer även statistik från
den psykiatriska vården att redovisas från SKL.
Uppföljning sker av antalet SIP:ar som görs mellan landstinget och kommunerna, redovisas
halvårsvis. Individens upplevda delaktighet följs i nationella mätningar så som nationella
patientenkäter och öppna jämförelser.
Uppföljning av avvikelser sker halvårsvis.
Beredningsgruppen i Länsgemensam ledning har ansvar att sammanställa ovanstående samt
redovisa i Länsgemensam ledning som en stående punkt på dagordningen.

Ekonomisk reglering
För de kommuner som har mer än tre utskrivningsklara dagar i genomsnitt under en månad
ska resultatet analyseras tillsammans med landstingets sluten- och öppenvård. Landstinget
ansvarar för att kalla aktuell kommun. I analysen ska orsaken till överskridande
utskrivningsklara dagar tydliggöras utifrån kommunens och landstingets ansvar (se punkt 5
parternas ansvar).
De dagar där landstinget inte uppfyllt sitt ansvar ska exkluderas från totalen och genomsnittet
räknas om. Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter omräkning, fortsatt
överstiger tre per månad sker debitering på individnivå för de dagar som överstiger tre
utskrivningsklara dagar.
Kommunen debiteras 6 285: - per dygn i 2017 års prisnivå, beloppet räknas upp årligen enligt
centrala direktiv. Eventuella kostnader betalas retroaktivt.
Psykiatrin följer reglerna som ovan. Ekonomisk reglering sker dock när utskrivningsklara
dagar överstiger 20 på individnivå under 2018.
Överenskommelsen testas under 2018, beslut om fortsatt ekonomisk överenskommelse tas
inför 2019.

8. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse skall i första hand lösas
av
1. Verksamheterna på tjänstemanna-/chefsnivå
2. Länsgemensam ledning i samverkan
3. Kommunchef/direktör och Landstingsdirektör
4. Primärkommunala nämndens presidium och landstingsstyrelsens presidium
I andra hand skall tvist angående tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse lösas
genom förhandling parterna emellan. Kan tvisten ej lösas skall den hänskjutas till svensk
allmän domstol för avgörande med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Kalmar.
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9. Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen
Uppföljning för år 2018 ska ske senast 31 augusti 2018. Utvärderingen klar 31 december
2018. Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan enligt punkt 7.
Ändring av och/eller tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara
skriftliga samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas
beslutande organ.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av Länsgemensam ledning i samverkan.
Dessa ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen.

10. Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande
Denna överenskommelse gäller från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31.
Överenskommelsen förlängs automatiskt 1 år i taget och revideras vid behov, under
förutsättning
att den godkänns av landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige genom beslut som vinner
laga kraft, samt
att samtliga kommuner i Kalmar län, var för sig, ingår samma överenskommelse med
landstinget.
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet, med en uppsägningstid på 6 månader, och för
samtliga parter, var för sig, efter beslut i landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
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Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna
i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse har upprättats i 13 likalydande exemplar och utväxlats mellan
parterna.
Landstinget Kalmar län

Borgholms kommun

Emmaboda kommun

Hultsfreds kommun

Högsby kommun

Kalmar kommun

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun

Nybro kommun

Oskarshamns kommun

Torsås kommun

Vimmerby kommun

Västerviks kommun

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande

…………………….

…………………….

Namn

Namnförtydligande
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§ 75

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

70-85

Dnr 2017/60-730 SN

Biståndsbedömt GPS-larm till brukare med kognitiv svikt.
Bakgrund
Det är inte ovanligt att personer med kognitiv svikt får svårt att orientera sig i
närmiljön. Målsättningen med larm är att skapa trygghet i den invanda miljön,
röra sig fritt och få hjälp när det behövs.
För personer med kognitiv svikt är det viktigt att säkerhetsutrustningen skall
vara av typen passiva larm. Passiva larm aktiveras utan att man behöver
trycka på en knapp för att tillkalla uppmärksamhet.
GPS larm underlättar för personer med minnesproblem att bo kvar hemma.
Många personer med kognitiv svikt som bor på särskilt boende vill gå ut och
promenera. Ofta följer personalen med men många vill ta sin promenad utan
sällskap. I vissa fall förekommer det till och med att personalen "smyger"
bakom för att se till att inget händer. Detta kan uppfattas kränkande och är
också kostsamt för boendet.
GPS-larm kräver samtycke från den enskilde samt förankring hos närstående. Rutin för hur GPS-larm ska användas är framtagen och ska finnas i socialförvaltningens kvalitetsledningssystem.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

biståndshandläggarna får ge beslut om GPS-larm till brukare med behov samt har demensdiagnos efter att en multiprofessionell bedömning av bakomliggande orsaker gjorts.

att

lägga till beslut om GPS- larm i delegationsordningen för handläggarna.

att

framtagen rutin om GPS-larm finns i kvalitetsledningssystemet.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (1)

2017-06-02
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV
Socialnämnden

Biståndsbedömt GPS-larm till brukare med kognitiv svikt.
Ärendet
Det är inte ovanligt att personer med kognitiv svikt får svårt att orientera sig i
närmiljön. Målsättningen med larm är att skapa trygghet i den invanda miljön,
röra sig fritt och få hjälp när det behövs.
För personer med kognitiv svikt är det viktigt att säkerhetsutrustningen skall vara
av typen passiva larm. Passiva larm aktiveras utan att man behöver trycka på en
knapp för att tillkalla uppmärksamhet.
GPS larm underlättar för personer med minnesproblem att bo kvar hemma.
Många personer med kognitiv svikt som bor på särskilt boende vill gå ut och
promenera. Ofta följer personalen med men många vill ta sin promenad utan
sällskap. I vissa fall förekommer det till och med att personalen "smyger" bakom
för att se till att inget händer. Detta kan uppfattas kränkande och är också
kostsamt för boendet.
GPS-larm kräver samtycke från den enskilde samt förankring hos närstående.
Rutin för hur GPS-larm ska användas är framtagen och ska finnas i
socialförvaltningens kvalitetsledningssystem.
Förslag till beslut
- Att biståndshandläggarna får ge beslut om GPS-larm till brukare med behov
samt har demensdiagnos efter att en multiprofessionell bedömning av
bakomliggande orsaker gjorts.
- Att lägga till beslut om GPS- larm i delegationsordningen för handläggarna.
- Att framtagen rutin om GPS-larm finns i kvalitetsledningssystemet.

Socialförvaltningen
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV

Postadress

Telefon

Box 20
38721 Borgholm

0485-88014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
www.borgholm.se
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

70-85

Dnr 2017/59-730 SN

Tak för antal hemtjänsttimmar innan särskilt boende aktualiseras.
Bakgrund
Kommunens strävan är att respektera brukarens självbestämmande och möjlighet att få bo kvar i sin egen bostad. Handläggarna beviljar de insatser som
behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Gränsen för
vad som är skäligt är svårt att bedöma. Det behöver tydliggöras hur stora
hemtjänstinsatser som ska beviljas innan särskilt boende aktualiseras.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsen - publikationer 2007/Trappan mellan kvarboende och flytt:
”En hörnsten inom svensk äldrepolitik är att underlätta för äldre personer att
leva ett självständigt liv. Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill säga att
kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt och inte i onödan
behöva flytta till en ”institution”, har varit den officiella policyn i decennier.”
Regeringen - prop. 2000/01:80
”Regeringen anser att det är viktigt att markera socialtjänstlagens grundläggande syfte att garantera att medborgarna får sina behov av bistånd tillgodosedda. Nivåerna på insatserna måste därför vara sådana att detta uppfylls. I
detta hänseende blir begreppet skälig levnadsnivå ett uttryck för vissa minimikrav på insatsen vad gäller kvaliteten. Många gånger har begreppet emellertid vållat problem eftersom det har gett upphov till tvister om olika alternativ
och kostnaderna för dessa. Vid bedömningen av vilken insats som kan komma ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom
den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade
insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det
kan enligt regeringens mening inte finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad.”
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna ett inriktningsbeslut på att taket för antalet hemtjänsttimmar
inte bör överskrida 200 timmar per månad.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (1)

2017-06-01
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV
Socialnämnden

Tak för antal hemtjänsttimmar innan särskilt boende aktualiseras.
Ärendet
Kommunens strävan är att respektera brukarens självbestämmande och
möjlighet att få bo kvar i sin egen bostad. Handläggarna beviljar de insatser som
behövs för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Gränsen för vad
som är skäligt är svårt att bedöma. Det behöver tydliggöras hur stora
hemtjänstinsatser som ska beviljas innan särskilt boende aktualiseras.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsen - publikationer 2007/Trappan mellan kvarboende och flytt:
”En hörnsten inom svensk äldrepolitik är att underlätta för äldre personer att leva
ett självständigt liv. Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill säga att kunna
bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt och inte i onödan behöva flytta
till en ”institution”, har varit den officiella policyn i decennier.”
Regeringen - prop. 2000/01:80
”Regeringen anser att det är viktigt att markera socialtjänstlagens grundläggande
syfte att garantera att medborgarna får sina behov av bistånd tillgodosedda.
Nivåerna på insatserna måste därför vara sådana att detta uppfylls. I detta
hänseende blir begreppet skälig levnadsnivå ett uttryck för vissa minimikrav på
insatsen vad gäller kvaliteten. Många gånger har begreppet emellertid vållat
problem eftersom det har gett upphov till tvister om olika alternativ och
kostnaderna för dessa. Vid bedömningen av vilken insats som kan komma ifråga
måste en sammanvägning göras av olika omständigheter såsom den önskade
insatsens lämplighet som sådan, kostnaderna för den önskade insatsen i
jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål. Det kan enligt
regeringens mening inte finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja
sociala tjänster oberoende av kostnad.”
Förslag till beslut
Att godkänna ett inriktningsbeslut på att taket för antalet hemtjänsttimmar inte bör
överskrida 200 timmar per månad.
Socialförvaltningen
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV

Postadress

Telefon

Box 20
38721 Borgholm

0485-88014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
www.borgholm.se
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Revidering av riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen enl. SoL.
Beslutsunderlag
Kommunens biståndsbedömning sker utifrån lagar där formuleringarna ofta
ger utrymme för tolkningar. Riktlinjerna är ett stöd för kommunens biståndshandläggare och ska säkerställa en enhetlig handläggning och likvärdig behovsbedömning.
Handläggarna inom äldreomsorgen utreder och beslutar sedan våren 2017
enligt IBIC, individens behov i centrum. Begreppen som används enl. IBIC
grundar sig i ICF (International Classification of Functioning, Disability and
Health) som är ett nationellt fackspråk för vård och omsorg. Begreppen återfinns numera även i riktlinjerna.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna de reviderade riktlinjerna för bistånd inom äldreomsorgen
enligt SoL.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för bistånd
Inom äldreomsorgen
enligt Socialtjänstlagen
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Inledning
För att kunna erbjuda äldre trygghet, omsorg och bibehållen självständighet tillhandahåller
kommunen biståndsinsatser inom omsorg och serviceinsatser. Insatserna kan ges i form av
hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, särskilt boende eller dagverksamhet för personer
med demenssjukdom.
Kommunens biståndsbedömning sker utifrån lagar där formuleringarna ofta ger utrymme för
tolkningar. Riktlinjerna är ett stöd för kommunens biståndshandläggare och ska säkerställa
en enhetlig handläggning och likvärdig behovsbedömning. Biståndshandläggarna ska tillse
att besluten utformas utifrån den enskildes önskemål och förmåga och säkerställa att
insatserna beslutas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, vård och omsorg på lika villkor.

Hemtjänst
Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som anpassas efter den
enskildes behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett
självständigt liv och att bo kvar i det egna hemmet. Omfattningen på hemtjänstinsatserna kan
variera från enbart hjälp med serviceinsatser till flertalet besök varje dygn för personlig vård.
Hemtjänst kan beviljas den som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala
funktionsnedsättningar eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen
och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt. De beviljade insatserna ska i så stor
utsträckning som möjligt utformas utifrån den enskildes önskemål och förmåga. Brukaren
och hemtjänstutföraren kommer tillsammans överens om hur insatserna ska genomföras och
en individuell genomförandeplan upprättas.
Nedan följer en beskrivning av en del av de insatser som finns att tillhandahålla efter
biståndsbedömning. Begreppen som används grundar sig i ICF (International Classification
of Functioning, Disability and Health) som är ett nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Personlig vård
Stöd med personlig vård syftar till att underlätta för brukaren att bo kvar i det egna hemmet,
även om brukaren inte på egen hand kan sköta den personliga vården. Insatsen kan bestå
av stöd att tvätta sig, sköta toalettbehov, få hjälp med dusch eller bad, stöd med klädsel samt
stöd med kroppsvård. Assistans vid måltid eller matning ingår också inom denna insats.
Personlig vård innefattar även stöd i att sköta sin egen hälsa och säkerhet. Inför beslut om
antal besök och omfattningen av insatsen personlig vård gör en individuell
skälighetsbedömning med utgångspunkt från den enskildes vanor och behov.
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Hemliv
Hemliv är samlingsbegreppet för stöd med skötsel av hemmet som syftar till att underlätta för
brukaren att bo kvar i det egna hemmet även om brukaren inte på egen hand klarar att utföra
praktiska sysslor. Hemliv består av:
Städa bostaden
Städning beviljas av två normalstora rum, badrum och kök. För makar där båda har
hemtjänst i form av städning samt för ensamstående med barn under 15 år kan städning av
tre rum och kök beviljas. Finns det fler rum kan rummen varieras men vid samma tillfälle
städas inte mer än två respektive tre rum och kök. I städningen ingår även rengöringen av
hjälpmedel. Städning beviljas vanligtvis var tredje vecka. Fönsterputs kan beviljas 2 ggr/år till
de brukare som har insatsen städ och byts då ut mot ett städtillfälle.
Hygienstäd
Vid stort omsorgsbehov eller andra särskilda behov kan brukaren få regelbunden hjälp i
hemmet i form av uppsnyggning. Förhållanden som påverkar behovet kan vara allergi,
astma, rullstol som används utomhus, problem med motoriken, svåra synnedsättningar samt
vid kognitiv svikt. Hygienstäd innefattar bland annat att torka av bänkar, rengöring av badrum
och vid behov dammsuga och/eller torka av golven. Omfattningen av hygienstäd kan ske
såväl dagligen som veckorna emellan städtillfället.
Bäddning
Denna insats innefattar såväl hjälp med att bädda och bädda upp sängen samt byta lakan.
Tvätta och torka kläder
Hjälp med tvätt innefattar tvätt av brukarens kläder, sänglinne och handdukar samt strykning
av brukarens kläder. Vid enstaka tillfällen kan även mangling beviljas. Insatsen tvätt beviljas
vanligtvis varje vecka.
Avlägsna avfall
Hjälp med sophantering innefattar hjälp att slänga sopor och/eller sortering av sopor samt att
dra fram och sätta tillbaka soptunnan vid tömning.
Skaffa varor och tjänster
Stöd vid inköp innefattar stöd/hjälp med att planera sina inköp samt att få dem utförda. Inköp
ska om möjligt uträttas i närmaste välsorterade livsmedelsaffär. Inköp kan även behövas ske
från apotek eller annan butik, dock max 2 butiker. Inköp utförs vanligtvis en gång per vecka.
Beroende på hur brukaren vill medverka under insatsen utför personal inköp tillsammans
eller utan brukaren. Vill brukaren medverka och bor långt från en affär får brukaren själv ta
ansvar för att komma till affären.
Bereda måltider
Insatsen innefattar att ta fram mat, tillaga och/eller värma mat, duka, lägga upp mat samt att
plocka undan efter måltid och diska. Insatsen födointag kan beviljas flera gånger per dag.
Ta hand om hemmets föremål
Insatsen innefattar att vattna blommor, rengöring av hjälpmedel, ge mat till små sällskapsdjur
när brukaren är hemma samt rasta hund och byta kattlåda. Detta gäller om djuren fanns
innan beslutet fastställdes. Hundpromenader beviljas inte.

31
3

Förflyttning
Utevistelse
Denna insats innefattar att hemtjänstpersonal gör en promenad med brukaren för att denne
ska få möjlighet att få frisk luft. Insatsen beviljas vanligtvis 1 gång/vecka 60 minuter alt. 2
ggr/vecka 45 minuter/gång. Insatsen omfattar även de moment som ev. sker i samband med
promenad ex. ta på och av ytterkläder, hitta nycklar.

Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv
Social aktivitet
Insatsen social aktivitet beviljas då en brukare inte har möjlighet att delta i kommunens
träffpunktsverksamheter och risk för social isolering finns. Denna insats beviljas till brukare
med stora omfattande psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Insatsen beviljas en
gång/vecka. Social aktivitet innefattar till exempel att hemtjänstpersonal har en samtalsstund
hos brukaren.
Ledsagning
Denna insats gäller för brukare som inte klarar enstaka händelser som är viktiga i den
dagliga livsföringen eller för brukare som kan behöva aktiv hjälp med att bryta isoleringen.
När det gäller ledsagning till läkare eller tandläkare så gäller det personer som ex. inte klarar
förflyttningar, toalettbesök, intag av måltider i samband med besöket eller har kognitiv svikt.
Ledsagning vid fritids-, nöjen eller kulturaktiviteter sker endast i närmiljön.
Ledsagning beviljas främst till brukare som är beviljade omfattande insatser från
hemtjänsten.

Känsla av trygghet
Tillsyn
Denna insats kan innehålla dagliga besök från hemtjänsten för att skapa trygghet hos
brukaren. I första hand ska behovet av trygghet uppnås genom trygghetslarm.
Avlösarservice
Vid tillfällen då kommunens fria avlösartimmar inte räcker till finns det möjlighet att ansöka
om ytterligare avlösarservice. Denna insats kan beviljas då den anhöriga som är brukaren
vanligtvis behjälplig har förhinder. Riktlinjer för kommunens fria avlösartimmar finns i
socialförvaltningens kvalitetsledningssystem.
Egenvård
Enklare sjukvård, läkemedelshantering och behandling ex. medicinsk stödstrumpa som en
person normalt kan utföra själv, betecknas som egenvård. För att kunna bli beviljad
egenvård måste brukaren kunna ge instruktioner till personalen och skall inkomma med
egenvårdsintyg utfärdat av behandlande legitimerad personal.
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Trygghetslarm
Trygghetslarm syftar till att skapa trygghet för den enskilde. Trygghetslarm kan beviljas den
som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annan orsak har förhöjd
fallrisk eller känner stor otrygghet i det egna hemmet. Om personer som är sammanboende
har behov av trygghetslarm ska båda personerna ha beslut på trygghetslarm.
Beslut om GPS-larm kan ges till brukare med behov efter att en multiprofessionell
bedömning av bakomliggande orsaker gjorts.

Biståndsbedömd dagverksamhet
Biståndsbedömd dagverksamhet kan erbjudas personer med demensdiagnos.
Dagverksamheten syftar till att underlätta för personen att bo hemma samt att ha kontakter
med andra. Omfattningen av vistelsen på dagverksamheten anpassas efter brukarens
förmåga, behov och önskemål.

Korttidsboende
Korttidsboende kan beviljas i form av:
– Växelvårdsplats
Insatsen kan beviljas som avlastning för personer som vårdas i hemmet av närstående.
Växelvårdsplats beviljas normalt i intervallerna två veckor på korttidsboende och två veckor i
hemmet. Individuell prövning görs i alla ärenden.
– Återhämtning för att återgå till ordinärt boende
Återhämtning kan beviljas för personer som behöver extra tid för återhämtning efter t.ex.
sjukdom för att sedan kunna återgå till den egna bostaden. Återhämtning beviljas normalt
upp till två veckor.
– Trygghetsplats för omsorg i livets slutskede
Insatsen erbjuds personer som behöver omsorg vid vård i livets slut.
Trygghetsplats för omsorg i livets slut kan beviljas personer som behöver extra vård och
omsorg och inte vill vistas i sitt hem.
– Avvaktan på särskilt boende
Om behoven inte kan tillgodoses genom hemtjänst kan korttidsboende beviljas vid behov i
avvaktan på särskilt boende.
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Särskilt boende
Särskilt boende är till för personer som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och
säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för de
som bor på ett särskilt boende. Borgholms kommun har två typer av särskilt boende,
Äldreboende och Demensboende.
Särskilt boende kan beviljas personer med betydande behov av omsorg och vård dygnet
runt, under förutsättning att behoven inte kan tillgodoses i den egna bostaden. För att kunna
beviljas ett särskilt boende ska den enskilde uppfylla de allmänna kriterierna enligt nedan:
- Betydande svårigheter att leva ett självständigt liv i det egna hemmet.
- Omsorg, trygghet och säkerhet kan inte tillgodoses i det egna hemmet, på grund av
fysiska, psykiska eller andra skäl.
- Hemtjänst bedöms inte vara tillräckligt eller att omfattningen av hemtjänst inte anses
som skälig för att säkerställa en god vård och omsorg.
Brukaren hyr eget rum med eget eller delat hygienutrymme och har tillgång till gemensamma
utrymmen. Måltider kan ätas tillsammans. Personal finns dygnet runt. För att kunna erbjudas
bostad i ett demensboende bör brukaren ha en demensdiagnos.

Hemtjänst i särskilt boende
Vid inflyttning till ett särskilt boende görs en utredning och beslut tas om hemtjänstinsatser i
särskilt boende. Detta görs för att tydliggöra vilken hjälp brukaren är i behov av samt har rätt
att få på boendet. Beslut på hemtjänstinsatser i särskilt boende ges tillsvidare men ska följas
upp en gång/år.

Nästa revidering senast 190101
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Svar på motion från Per Lublin (nÖP) om sex timmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen lön
Bakgrund
Medarbetare som arbetar på särskilda boenden har oregelbunden arbetstid.
Via kollektivavtal är veckomåttet 37 timmar för Kommunals avtalsområde om
man har tjänstgöring dag/kväll och 36,33 timmar om man arbetar natt.
Bedömning
Sex timmars arbetsdag innebär ett veckomått på 30 timmar, med bibehållen
lön för 37 timmar. En del medarbetare skulle få bibehållen lön med tjänstgöring på mindre antal timmar, en del skulle få höja sin tjänstgöringstid och också sin lön motsvarande heltidslön. För Borgholms kommun skulle det innebära en kostnadsökning på ca 10 mkr/år för särskilt boende.
I Göteborgs stad har ett projekt kring sextimmars arbetsdag på Svartedalens
äldreboende, ett särskilt boende med 48 lägenheter för äldre och 68 medarbetare, pågått under 2015-2016 projektet utvärderas av följeforskare och
slutgiltiga resultat ska komma. Personalen upplevde mindre stress men sjukfrånvaron minskade endast med 0,6 %. Liknande projekt har genomförts på
andra ställen i Sverige och det är rimligt att tro att resultaten av medarbetarnas upplevelser sammanfattas på ett liknande sätt med minskad sjukfrånvaro
och minskad stress men till betydligt högre kostnader även om man beräknar
minskade kostnader för sjukfrånvaro. De kvalitativa delarna för de äldre behöver belysas ytterligare.
I Borgholms kommun har flera satsningar för Kommunals avtalsområde
gjorts på senare tid. En del satsningar är genomförda, en del är på gång att
genomföras. Satsningarna innebär:
-

Öka bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst

-

”Vägen till heltid som norm” samt minska antalet delade turer inom äldreomsorgen.

-

Öka andelen medarbetare med formell kompetens

-

Arbeta med personalens delaktighet och medbestämmande

-

Minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen, högst inom hemtjänsten.
Sex timmars arbetsdag inom särskilt boende är förknippat med avsevärt högre kostnader, ca 10 miljoner bara för särskilt boende.
Socialnämnden föreslås avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avslå motionen.

_____________________________
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Datum

Beteckning

1 (2)

2017-06-02
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV

Kommunstyrelsen
Svar på motion från Per Lublin (nÖP) om sex timmars arbetsdag inom
äldreboenden med bibehållen lön
Bakgrund
Medarbetare som arbetar på särskilda boenden har oregelbunden arbetstid. Via
kollektivavtal är veckomåttet 37 timmar för Kommunals avtalsområde om man
har tjänstgöring dag/kväll och 36,33 timmar om man arbetar natt.
Bedömning
Sex timmars arbetsdag innebär ett veckomått på 30 timmar, med bibehållen lön
för 37 timmar. En del medarbetare skulle få bibehållen lön med tjänstgöring på
mindre antal timmar, en del skulle få höja sin tjänstgöringstid och också sin lön
motsvarande heltidslön. För Borgholms kommun skulle det innebära en
kostnadsökning på ca 10 mkr/år för särskilt boende.
I Göteborgs stad har ett projekt kring sextimmars arbetsdag på Svartedalens
äldreboende, ett särskilt boende med 48 lägenheter för äldre och 68
medarbetare, pågått under 2015-2016 projektet utvärderas av följeforskare och
slutgiltiga resultat ska komma. Personalen upplevde mindre stress men
sjukfrånvaron minskade endast med 0,6 %. Liknande projekt har genomförts på
andra ställen i Sverige och det är rimligt att tro att resultaten av medarbetarnas
upplevelser sammanfattas på ett liknande sätt med minskad sjukfrånvaro och
minskad stress men till betydligt högre kostnader även om man beräknar
minskade kostnader för sjukfrånvaro. De kvalitativa delarna för de äldre behöver
belysas ytterligare.
I Borgholms kommun har flera satsningar för Kommunals avtalsområde gjorts på
senare tid. En del satsningar är genomförda, en del är på gång att genomföras.
Satsningarna innebär
 Öka bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst
 Vägen till heltid som norm samt minska antalet delade turer inom
äldreomsorgen.
 Öka andelen medarbetare med formell kompetens
 Arbeta med personalens delaktighet och medbestämmande
 Minska sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen, högst inom hemtjänsten.
Sex timmars arbetsdag inom särskilt boende är förknippat med avsevärt högre
kostnader, ca 10 miljoner bara för särskilt boende.

Postadress

Telefon

Box 20
38721 Borgholm

0485-88014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
www.borgholm.se
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Socialnämnden föreslås avslå motionen.

Socialförvaltningen
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV

Datum

Beteckning

2017-06-02

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning
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Dnr 2017/2-792 SN

Uppföljning bilparken inom ÄO/HSV
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i samband med begäran om utökning av hemtjänstens bilpark att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner.
Beslutsunderlag
Område

Antal bilar

Dagpersonal

Kvällpersonal

Cykeltur/ gång/samåkning

Centrum S

2

10

5

8

Centrum N

2

8-9

4-5

6-7

Mellersta K

9

9-10

4

1

Mellersta L

10

10

5

-

Norr B

7

7

5

-

Norr L

2

7-8

1-2

5-6

Norr K

10

10

5

-

HSV C

1

5

1

4

HSV M

3

3-4

(1)

-

HSV N

2

3

(1)

-

Hjälpmedel

3

3

-

Rehab

4

8

-

Summa

55

83-87

30-32

24-26

Bilarna används optimalt vardagar dagtid dock inte under kvällar och helger.
Samåkning sker ibland men det upplevs oftast ineffektivt. Arbetssättet och
schemat ses över regelbundet och det är svårt att få en jämn arbetsbelastning över dygnet då behovet är störst på morgonen samt vid lunchtid. Dialog
förs mellan hemtjänsten, rehab och sjuksköterskorna för att få en så effektiv
bilanvändning som möjligt.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna återrapporteringen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Datum

Beteckning

2017-06-02
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV
Socialnämnden
Uppföljning bilparken inom ÄO/HSV
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i samband med begäran om utökning av
hemtjänstens bilpark att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om
arbetssätt och rutiner.
Beslutsunderlag
Område

Antal bilar

Dagpersonal

Kvällpersonal

Cykeltur/
gång/samåkning

Centrum S

2

10

5

8

Centrum N

2

8-9

4-5

6-7

Mellersta K

9

9-10

4

1

Mellersta L

10

10

5

-

Norr B

7

7

5

-

Norr L

2

7-8

1-2

5-6

Norr K

10

10

5

-

HSV C

1

5

1

4

HSV M

3

3-4

(1)

-

HSV N

2

3

(1)

-

Hjälpmedel

3

3

-

Rehab

4

8

-

Summa

55

83-87

30-32

24-26

Bilarna används optimalt vardagar dagtid dock inte under kvällar och helger.
Samåkning sker ibland men det upplevs oftast ineffektivt. Arbetssättet och
schemat ses över regelbundet och det är svårt att få en jämn arbetsbelastning
över dygnet då behovet är störst på morgonen samt vid lunchtid. Dialog förs
mellan hemtjänsten, rehab och sjuksköterskorna för att få en så effektiv
bilanvändning som möjligt.
Förslag till beslut
Att godkänna återrapporteringen.
Socialförvaltningen
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV

Postadress

Telefon

Box 20
38721 Borgholm

0485-88014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
www.borgholm.se
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Lägesrapport ensamkommande flyktingbarn och unga
Bakgrund
I dagsläget har Borgholms kommun ansvar för 82 ensamkommande barn
och unga. Nio av dem är flickor. Åldern är från 9 år tom 20 år.
Merparten av våra ensamkommande barn och unga har sitt ursprung från Afghanistan och Syrien. Andra länder är Sudan, Somalia, Eritrea och Etiopien.
Merparten av dem som ännu inte fått besked i asylprocessen har sitt ursprung från Afghanistan.
Kommunala boenden
På våra kommunala boenden har vi 47 ensamkommande barn och unga.
Samtliga är pojkar. 21 av dem har PUT eller TUT.
13 av dem fyller 18 år under 2017, tio av dem fyller 18 år 2018 och tre av
dem fyller 18 år 2019. Samtliga väntar på besked i asylprocessen.
Tio av våra ensamkommande ungdomar bor i träningslägenheter eller i andra
hands lägenheter enligt den struktur som byggts upp utifrån den enskildes
behov, mognad och utifrån mål i verksamheten.
När en ensamkommande ungdom har fyllt 18 år och inte har fått besked om
PUT/TUT så hänvisas personen i de allra flesta fall till Migrationsverket. En
bedömning görs i varje specifikt ärende.
Nätverksplaceringar
Flera av de ensamkommande barnen och unga är placerade i nätverkshem,
företrädesvis hos släktingar. I dagsläget har vi 13 barn och unga som bor hos
sitt nätverk på olika platser i Sverige. Främst bor de i närområdet. Nio är pojkar och fyra är flickor. Elva av dem har PUT.
Konsulentstött familjehem
Idag har vi nio placerade ensamkommande barn och unga via konsulentstött
familjehem på olika platser i Sverige. Merparten av dem har bott där sedan
de anvisades till Borgholms kommun då de ej fick plats på våra kommunala
boenden. Andra har omfattande behov. En utav nämnda placeringar är på
väg att sägas upp.
En är flicka resterande är pojkar. En har PUT. Tre av dem fyller 18 år under
2017. Resterande under 2000 och 2001.
Under 2016 och 2017 har vi verkat för att se den enskildes behov kopplat till
vad vi kan erbjuda för stöd på hemmaplan. Under 2016 hade vi 27 placeringar i konsulentstödda familjehem.
Familjehem direkt kontrakterade av Borgholms kommun
Fyra ensamkommande barn och unga är placerade i familjehem vilka är anliUtdragsbestyrkande
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tade direkt av kommunen. Ett av de barnen har PUT. Familjerna finns på
Öland. Samtliga är pojkar.
HVB extern placering
Vi har fyra ungdomar placerade på externa HVB. En placering är enl LVU.
Övriga är enligt LVU liknande förhållanden men samtycker till vård. Två av
dem har PUT. En är flicka och resterande är pojkar.

Andra insatser
Socialförvaltningen har ansvar för ytterligare fem personer. En av dem har
PUT och får stöd via vuxen och försörjningsenheten. Övriga är snart 18 år
och bedömningen har gjorts att de kan sammanbo med anhöriga och make/maka. Insatsen för dem är stöd av socialsekreterare där kontinuerliga
uppföljningar görs.
Ersättningar från Migrationsverket
From 1 juli träder nya regler in kring ersättningen från Migrationsverket. Sammanfattningsvis handlar det om att kommunen kan återsöka:
Asylsökande och PUT <18 år: 1 350 kr/dygn
PUT 18-20 år 750 kr/dygn
Faktisk vårdkostnad vid placering enl LVU eller motsvarande placering enl
Sol.
Beskrivning av våra kommunala boenden gällande personaltäthet
Den 1 november 2016 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55) i kraft.
Nya Ekbacka HVB tom 170630
Antal platser: 28
Fördelning: 18 platser inne på boendet, 5 träningslägenheter på Muraregatan
och 5 andrahandslägenheter på stan.
Antal ungdomar idag: 27
Personal: Antal: 12 om totalt 10.4 årsarbetare + vakant
Bemanning: Ca 13 årsarbetare/ 27 ungdomar = 0.47 i bemanning
Planering Nya Ekbacka stödboende from 170701
Antal platser: 28
Fördelning: 18 platser inne på boendet, 5 träningslägenheter på Muraregatan
och 5 andrahandslägenheter på stan.
Personal: Antal: 10 om totalt 9.4 årsarbetare
Bemanning: 10.4 årsarbetare/ 28 ungdomar = 0.37 i bemanning
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Gamla Ekbacka HVB
Antal ungdomar idag: 20
Personal: Antal 14 om totalt 14,25 årsarbetare
Bemanning: ca 14,25 årsarbetare/ 20 ungdomar= 0,71 i bemanning.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna lägesrapporten och lämna över den till socialnämnden.

_____________________________
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Camilla Areskog
Enhetschef
Socialnämnden

Lägesrapport ensamkommande barn och unga
Ärendet
I dagsläget har Borgholms kommun ansvar för 82 ensamkommande barn och
unga. Nio av dem är flickor. Åldern är från 9 år tom 20 år.
Merparten av våra ensamkommande barn och unga har sitt ursprung från
Afghanistan och Syrien. Andra länder är Sudan, Somalia, Eritrea och Etiopien.
Merparten av dem som ännu inte fått besked i asylprocessen har sitt ursprung
från Afghanistan.
Kommunala boenden
På våra kommunala boenden har vi 47 ensamkommande barn och unga.
Samtliga är pojkar. 21 av dem har PUT eller TUT.
13 av dem fyller 18 år under 2017, tio av dem fyller 18 år 2018 och tre av dem
fyller 18 år 2019. Samtliga väntar på besked i asylprocessen.
Tio av våra ensamkommande ungdomar bor i träningslägenheter eller i andra
hands lägenheter enligt den struktur som byggts upp utifrån den enskildes behov,
mognad och utifrån mål i verksamheten.
När en ensamkommande ungdom har fyllt 18 år och inte har fått besked om
PUT/TUT så hänvisas personen i de allra flesta fall till Migrationsverket. En
bedömning görs i varje specifikt ärende.
Nätverksplaceringar
Flera av de ensamkommande barnen och unga är placerade i nätverkshem,
företrädesvis hos släktingar. I dagsläget har vi 13 barn och unga som bor hos sitt
nätverk på olika platser i Sverige. Främst bor de i närområdet. Nio är pojkar och
fyra är flickor. Elva av dem har PUT.
Konsulentstött familjehem
Idag har vi nio placerade ensamkommande barn och unga via konsulentstött
familjehem på olika platser i Sverige. Merparten av dem har bott där sedan de
anvisades till Borgholms kommun då de ej fick plats på våra kommunala
boenden. Andra har omfattande behov. En utav nämnda placeringar är på väg att
sägas upp.
Postadress

Telefon

Box 52
387 21 Borgholm

0485-88 421

Telefax

e-mail / www

Camilla.Areskog@borgholm.se
www.borgholm.se
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En är flicka resterande är pojkar. En har PUT. Tre av dem fyller 18 år under
2017. Resterande under 2000 och 2001.
Under 2016 och 2017 har vi verkat för att se den enskildes behov kopplat till vad
vi kan erbjuda för stöd på hemmaplan. Under 2016 hade vi 27 placeringar i
konsulentstödda familjehem.
Familjehem direkt kontrakterade av Borgholms kommun
Fyra ensamkommande barn och unga är placerade i familjehem vilka är anlitade
direkt av kommunen. Ett av de barnen har PUT. Familjerna finns på Öland.
Samtliga är pojkar.
HVB extern placering
Vi har fyra ungdomar placerade på externa HVB. En placering är enl LVU. Övriga
är enligt LVU liknande förhållanden men samtycker till vård. Två av dem har
PUT. En är flicka och resterande är pojkar.
Andra insatser
Socialförvaltningen har ansvar för ytterligare fem personer. En av dem har PUT
och får stöd via vuxen och försörjningsenheten. Övriga är snart 18 år och
bedömningen har gjorts att de kan sammanbo med anhöriga och make/maka.
Insatsen för dem är stöd av socialsekreterare där kontinuerliga uppföljningar
görs.

Ersättningar från Migrationsverket
From 1 juli träder nya regler in kring ersättningen från Migrationsverket.
Sammanfattningsvis handlar det om att kommunen kan återsöka:
Asylsökande och PUT <18 år: 1 350 kr/dygn
PUT 18-20 år 750 kr/dygn
Faktisk vårdkostnad vid placering enl LVU eller motsvarande placering enl Sol.

Beskrivning av våra kommunala boenden gällande personaltäthet
Den 1 november 2016 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55) i kraft.
Nya Ekbacka HVB
Antal platser: 28
Fördelning:
18 platser inne på boendet, 5 träningslägenheter på Muraregatan och 5
andrahandslägenheter på stan.
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Antal ungdomar idag: 27
Personal: Antal: 12 om totalt 10.4 årsarbetare + vakant
Bemanning: Ca 13 årsarbetare/ 27 ungdomar = 0.47 i bemanning
Planering Ekbacka STÖDBOENDE from 170701
Antal platser: 28
Fördelning:
18 platser inne på boendet, 5 träningslägenheter på Muraregatan och 5
andrahandslägenheter på stan.
Personal: Antal: 10 om totalt 9.4 årsarbetare
Bemanning: 10.4 årsarbetare/ 28 ungdomar = 0.37 i bemanning
Gamla Ekbacka HVB
Antal ungdomar idag: 20
Personal: Antal 14 om totalt 14,25 årsarbetare
Bemanning: ca 14,25 årsarbetare/ 20 ungdomar= 0,71 i bemanning.

Socialförvaltningen

Camilla Areskog
Enhetschef
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Joakim Rödin
Controller
Socialnämnden

Planering av verksamheten för ensamkommande
Nytt ersättningssystem
Från och med 1/7 2017 gäller ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga. I och med denna förändring krävs också att organisationen
för mottagandet av ensamkommande barn och unga förändras. År 2017 kommer inte att
påverkas i samma utsträckning som 2018 kommer att göra då vi under 2017 hanterar två
olika ersättningssystem. Därför har vi valt att redan nu lägga upp en prognos på hur
budgeten för 2018 skulle kunna se ut, det första året vi behöver hantera det nya
ersättningssystemet fullt ut. Det nya ersättningssystemet skulle enligt den prognos vi ser idag
ge intäkter enligt tabellen nedan.
Verksamhet

Intäkter

Drift

Personal

Totalt

Externa placeringar

-

3 321 300

6 891 200

-

Externa placeringar LVU

-

6 624 750

6 624 750

-

Ekbacka HVB

-

7 696 200

845 940

7 207 797

Ekbacka Stödboende

-

7 791 900

702 660

5 702 168

1 387 072

Nätverksplaceringar

-

8 796 300

2 100 000

6 696 300

Asylfamiljer

-

4 896 000

Schablonersättningar

-

2 600 000

4 896 000

-

427 200

Ekonomiskt bistånd

-

1 610 400

Totalt

- 41 726 450

21 998 150

3 569 900
-

-

357 537

-

-

Administration

-

-

-

1 951 039

-

1 610 400

4 123 839
19 133 803

594 497

Intäkter
För 2018 beräknas intäkterna uppgå till 41,7 mkr. Intäkter för externa placeringar enligt LVU
eller som liknar LVU och asylfamiljer är beräknade till samma nivå som dess kostnader.
Intäkter för Externa placeringar, Ekbacka HVB, Ekbacka Stöd och nätverksplaceringar är
beräknade till 1350:- per dygn för barn/unga under 18 år, och 750:- per dygn för de över 18
år med PUT. Schablonersättningar är beräknade efter utfall jan-maj för 2017.

Postadress

Telefon

Box 52
387 21 Borgholm

0485 88220

Telefax

e-mail / www

Joakim.rodin1@borgholm.se
www.borgholm.se
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Driftkostnader
Kostnader för drift beräknas till 22,0 mkr för 2018. Där utgår vi från det antal externa
placeringar vi har idag och samma kostnad per dygn som vi har i dagsläget. För Ekbacka
HVB, Ekbacka stödboende och Administration har vi utgått från behov under 2017.
Personalkostnader
Personalen är fördelad enligt förslaget nedan. Antal tjänster på administrativ personal är
framtagen efter förväntat behov. Och antalet tjänster på Ekbacka HVB och Ekbacka
stödboende är bemannade efter en bemanningsnyckel och antalet platser. För Ekbacka HVB
och Ekbacka stödboende är även kostnad för OB, jour och vikarier beräknat.
Förslag 2018
Antal tjänster
7802 Adm pers. ensamkommande

Föreståndare

1,00

7802 Adm pers. ensamkommande

Samordnare

1,00

7802 Adm pers. ensamkommande

Administration

1,00

7802 Adm pers. ensamkommande

Förste Socialsekreterare

1,00

7802 Adm pers. ensamkommande

Socialsekreterare

1,00

7802 Adm pers. ensamkommande

Socialsekreterare

1,00

7802 Adm pers. ensamkommande

Försörjningsstöd

1,00

7802 Adm pers. ensamkommande

Totalt

7,00

7850 Ekbacka HVB

Ordinarie personal

12,20

7852 Ekbacka Stödboende

Ordinarie personal

9,38

Socialförvaltningen
Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Joakim Rödin
Controller
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Återkoppling av situationen rörande arbetsbelastning inom Individ och
familjeomsorgen, konsult samt underlag för utökad tjänst 2018
Sammanfattning av ärendet
Sedan vintern 2017 har det inkommit flera orosanmälningar än tidigare rörande barn och unga som far illa. Så gott som samtliga utredningar jml 11:1 SoL
är komplexa och tunga gällande, våld, övergrepp, missbruk, anknytningsproblem, omsorgsvikt och flera kontaktytor såsom föräldrar, skola, hälso-sjukvård och polis. Utifrån den förhöjda arbetsbelastningen, påverkan på arbetsmiljön, rättssäkerheten och konsekvenserna för utsatta barn lämnades en
tjänsteskrivelse till Socialnämnden i mars 2017 om förslaget att hyra två konsulter under fyra månaders tid samt att efter två månader återkoppla situationen till socialnämnden för att ge underlag till ev. ökad budgetram 2018. Förslaget bifölls och en återkoppling skulle lämnas efter två månader vilket tas
med i denna skrivelse.
I ovannämnda tjänsteskrivelse beskrevs även att ärendena var så pass allvarliga att placeringar övervägdes och även planerades för flera av ärendena. Under 2017 kommer en genomlysning att ske av IFO där målet är att
bygga en hållbar struktur. Analysen ska ske på operativ nivå i verksamheterna, beskrivning av arbetsprocesserna men också en belysning av de organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningarna att bedriva en effektiv,
rättssäker och ekonomisk verksamhet.
Utredargruppen
I utredargruppen finns en förste socialsekreterare; som fördelar och leder det
vardagliga arbetet, samt fem socialsekreterartjänster. From 1 maj har vi enbart tre socialsekreterare i utredargruppen då en socialsekreterare har gått till
annan tjänst inom verksamheten och en har avslutat sin tjänst. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge är det svårt att rekrytera socionomer vilket stämmer
överens med läget i länet och även nationellt. Vi har utannonserat tjänster inom utredargruppen vid tre tillfällen men det har ännu inte varit några sökanden med rätt kompetens. Flera kommuner i Kalmar län såsom Oskarshamn,
Vimmerby, Högsby, Kalmar och Mörbylånga har tvingats ta in konsulter. Enligt lag krävs socionomkompetens för att handlägga barnavårdsutredningar.
I dagsläget har vi gemensamt med konsulterna 60 utredningar. Målvärdet är
maximalt nio utredningar per handläggare. Vi har tre socialsekreterare och
två konsulter samt en arbetsledare som arbetar inom utredargruppen. En socialsekreterare arbetar deltid på grund av sjukskrivning.
Förutom ovannämnda utredningar så har vi flera anmälningar där vi ansvarar
för förhandsbedömningar. Vi har även familjerättsliga arbetsuppgifter såsom t
ex samarbetssamtal och avtal. Därmed är arbetsbelastningen fortfarande
hög men i dagsläget görs bedömningen att vi ändå kan hantera arbetsmängden utifrån att vi har konsulter men uppföljning sker kontinuerligt. När konsulternas avtal löper ut kommer arbetsmängden öka och de vakanta tjänsterna
är ej tillsatta och sökanden är ej aktuella utifrån kompetens.
Utdragsbestyrkande
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Insatsteamet
I insatsteamet finns två socialsekreterartjänster vilka har till uppgift att följa
upp de insatser som har beviljats. Utifrån att ärendemängden inom utredargruppen har stigit, där även inflödet fortsättningsvis fortsätter, blir konsekvensen att beslut om insatser inom SoL och LVU har ökat och ökar. Följden blir
därmed att än fler insatser är i behov av att följas upp. Insatserna är på hemmaplan men även externt vilket medföljer resor. När en insats följs upp och
avslutas skall målen för insatsen granskas och risk och skyddsbedömningar
ska göras under insats samt vid avslut av insats för att tydliggöra barnets behov. Kompetenskrav är socionom.
I dagsläget ansvarar två socialsekreterarna för 50 enskilda ärenden. Utifrån
lagstiftarens krav, barnets/den unges behov och arbetsbelastningen för den
enskilda handläggaren behövs en kortsiktig lösning genom en konsult under
fyra månader vilket socialnämnden tagit beslut på den 29 maj 2017. Det behövs även en långsiktig lösning med en utökning av ytterligare en tjänst för
2018 vilket motsvarar en kostnad på 520 000 kr per år.
Sammanfattande bedömning
Socialtjänstlagens intentioner är att barn och unga ska få rätt insatser i rätt
tid, vilket ska erbjudas med hög rättssäkerhet och med barnets/den unges
bästa som mål vilket kräver hög komptens och stabilitet inom socialtjänsten.
Vi ska särskilt beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver.
För att säkerställa kvalitén, säkra personalförsörjningen, kunna leva upp till
socialtjänstlagens intentioner, vara ekonomiska samt kunna erbjuda kommunens invånare stöd, hjälp och skydd krävs ett långsiktigt arbete på bred front.
Förslag till beslut:
Att ta in en konsult inom barn- och familj som socialsekreterare i utredargruppen under fyra månader from augusti 2017 till en kostnad av 350 000 kr.
Att i budgetarbetet för 2018: utökning av ytterligare en tjänst för 2018 vilket
motsvarar en kostnad på 520 000 kr per år.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

förlänga avtalet med en av konsulterna inom barn- och familj som socialsekreterare i utredargruppen under fyra månader from augustin
2017 till en kostnad av 350 tkr.

att

avvakta en utökning av ytterligare en tjänst för 2018 till insatsteamet
tills genomlysningen av IFO är gjord.

_____________________________
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Camilla Areskog
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Återkoppling av situationen rörande arbetsbelastning inom Individ och
familjeomsorgen, konsult samt underlag för utökad tjänst 2018
Sammanfattning av ärendet
Sedan vintern 2017 har det inkommit flera orosanmälningar än tidigare rörande
barn och unga som far illa. Så gott som samtliga utredningar jml 11:1 SoL är
komplexa och tunga gällande, våld, övergrepp, missbruk, anknytningsproblem,
omsorgsvikt och flera kontaktytor såsom föräldrar, skola, hälso-sjukvård och
polis. Utifrån den förhöjda arbetsbelastningen, påverkan på arbetsmiljön,
rättssäkerheten och konsekvenserna för utsatta barn lämnades en
tjänsteskrivelse till Socialnämnden i mars 2017 om förslaget att hyra två konsulter
under fyra månaders tid samt att efter två månader återkoppla situationen till
socialnämnden för att ge underlag till ev. ökad budgetram 2018. Förslaget bifölls
och en återkoppling skulle lämnas efter två månader vilket tas med i denna
skrivelse.
I ovannämnda tjänsteskrivelse beskrevs även att ärendena var så pass
allvarliga att placeringar övervägdes och även planerades för flera av ärendena.
Under 2017 kommer en genomlysning att ske av IFO där målet är att bygga en
hållbar struktur. Analysen ska ske på operativ nivå i verksamheterna,
beskrivning av arbetsprocesserna men också en belysning av de
organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningarna att bedriva en
effektiv, rättssäker och ekonomisk verksamhet.

Utredargruppen
I utredargruppen finns en förste socialsekreterare; som fördelar och leder det
vardagliga arbetet, samt fem socialsekreterartjänster. From 1 maj har vi enbart
tre socialsekreterare i utredargruppen då en socialsekreterare har gått till annan
tjänst inom verksamheten och en har avslutat sin tjänst. Utifrån rådande
arbetsmarknadsläge är det svårt att rekrytera socionomer vilket stämmer överens
med läget i länet och även nationellt. Vi har utannonserat tjänster inom
utredargruppen vid tre tillfällen men det har ännu inte varit några sökanden med
rätt kompetens. Flera kommuner i Kalmar län såsom Oskarshamn, Vimmerby,
Högsby, Kalmar och Mörbylånga har tvingats ta in konsulter. Enligt lag krävs
socionomkompetens för att handlägga barnavårdsutredningar.
I dagsläget har vi gemensamt med konsulterna 60 utredningar. Målvärdet är
maximalt nio utredningar per handläggare. Vi har tre socialsekreterare och två
konsulter samt en arbetsledare som arbetar inom utredargruppen. En
socialsekreterare arbetar deltid på grund av sjukskrivning.
Postadress

Telefon

Box 52
387 21 Borgholm

0485-88 421

Telefax

e-mail / www

Camilla.Areskog@borgholm.se
www.borgholm.se
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Förutom ovannämnda utredningar så har vi flera anmälningar där vi ansvarar för
förhandsbedömningar. Vi har även familjerättsliga arbetsuppgifter såsom t ex
samarbetssamtal och avtal. Därmed är arbetsbelastningen fortfarande hög men i
dagsläget görs bedömningen att vi ändå kan hantera arbetsmängden utifrån att vi
har konsulter men uppföljning sker kontinuerligt. När konsulternas avtal löper ut
kommer arbetsmängden öka och de vakanta tjänsterna är ej tillsatta och
sökanden är ej aktuella utifrån kompetens.

Insatsteamet
I insatsteamet finns två socialsekreterartjänster vilka har till uppgift att följa upp
de insatser som har beviljats. Utifrån att ärendemängden inom utredargruppen
har stigit, där även inflödet fortsättningsvis fortsätter, blir konsekvensen att beslut
om insatser inom SoL och LVU har ökat och ökar. Följden blir därmed att än fler
insatser är i behov av att följas upp. Insatserna är på hemmaplan men även
externt vilket medföljer resor. När en insats följs upp och avslutas skall målen för
insatsen granskas och risk och skyddsbedömningar ska göras under insats samt
vid avslut av insats för att tydliggöra barnets behov. Kompetenskrav är socionom.
I dagsläget ansvarar två socialsekreterarna för 50 enskilda ärenden. Utifrån
lagstiftarens krav, barnets/den unges behov och arbetsbelastningen för den
enskilda handläggaren behövs en kortsiktig lösning genom en konsult under fyra
månader vilket socialnämnden tagit beslut på den 29 maj 2017. Det behövs även
en långsiktig lösning med en utökning av ytterligare en tjänst för 2018 vilket
motsvarar en kostnad på 520 000 kr per år.

Sammanfattande bedömning
Socialtjänstlagens intentioner är att barn och unga ska få rätt insatser i rätt tid,
vilket ska erbjudas med hög rättssäkerhet och med barnets/den unges bästa som
mål vilket kräver hög komptens och stabilitet inom socialtjänsten. Vi ska särskilt
beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver.
För att säkerställa kvalitén, säkra personalförsörjningen, kunna leva upp till
socialtjänstlagens intentioner, vara ekonomiska samt kunna erbjuda kommunens
invånare stöd, hjälp och skydd krävs ett långsiktigt arbete på bred front.
Förslag på beslut
Att ta in en konsult inom barn- och familj som socialsekreterare i utredargruppen
under fyra månader from augusti 2017 till en kostnad av 350 000 kr.
Att i budgetarbetet för 2018: utökning av ytterligare en tjänst för 2018 vilket
motsvarar en kostnad på 520 000 kr per år.
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Konsekvensanalys
Risken är att barn och unga som far illa i Borgholms kommun inte får det stöd,
hjälp och skydd som de behöver.
Nuvarande höga arbetsbelastning för socialsekreterarna påverkar redan idag
arbetsmiljön vilket kan leda till sjukskrivningar och uppsägningar.

Camilla Areskog
Enhetschef
Individ och Familjeomsorgen
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

70-85

Dnr 2017/47-746 SN

Inspektion av Ekbacka ungdomsboende och Nya Ekbacka HVB
Inkommit beslut från IVO gällande utförd tillsyn 9-10 maj 2017. IVO avslutar
ärendet.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

54

55

56

57

58

59

60 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 71

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

70-85

Dnr 2017/8-700 SN

Information från socialchef
-

Lena Ahlstedt ska göra en genomlysning av IFO.

-

Ingela Möller, tf verksamhetschef OFN avslutar sin tjänst i kommunen
170930.

-

Johanna Karlsson tillträder som tf verksamhetschef OFN under hösten.

-

Rekrytering av MAS 50 % och verksamhetsutvecklare 50 % pågår.

-

Rekrytering av SAS 100 % pågår.

-

Rekrytering av systemförvaltare/e-hälsosamordnare 100 % är önskvärt.

-

Sommarens vikarier till norr är inte klart.

-

Ny enhetschef till hemtjänsten centrum, Annika Rylander börjar 170901.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr 2017/58-792 SN

Uppföljning sjukfrånvaro/kostnader inom ÄO/HSV
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/3 2016 samt 1/1-31/3 2017 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen

ÄO

Kort
frånvaro
2016
(%)

Kort
frånvaro
2017
Diff.
(%)
(%)

Total
frånvaro
2016 (%)

Total
frånvaro
2017 (%)

Diff.
(%)

Kostnad
(kr)

Kostnad
(kr)

Diff. (kr)

Ekbacka 2, 4,
natt

4,41

6,91

2,5

8,07

7,89 – 0,18

38 737

73 636

34 899

Ekbacka 5/6

4,01

2,43 – 1,58

16,28

7,45 – 8,83

64 165

45 361

– 18 804

Strömgården

4,86

3,68 – 1,18

10,91

5,25 – 5,66

48 335

35 800

– 12 535

Soldalen
Åkerbohemmet

2,97

1,56 – 1,41

6,61

5,72 – 0,89

31 233

18 922

– 12 311

4,09

3,55 – 0,51

15,33

13,21 – 2,12

59 920

44 663

– 15 257

Htj Centrum

7,26

6,68 – 0,58

16,39

13,7 – 2,69

181 438

165 526

– 15 912

Htj Mellersta

6,83

6,77 – 0,06

13,69

14

0,31

145 283

158 787

13 504

Htj Norr

3,08

6,35

12,55

14,64

2,09

97 134

202 031

104 897

3,27

78 481

Hälso-och sjukvården
SSK dag

3,2

3,17 – 0,03

8,55

8,52 – 0,03

28 923

48 634

19 711

SSK natt

3,51

0 – 3,51

4,67

0 – 4,67

9 503

0

– 9 503

Rehab

2,25

0,9 – 1,35

2,28

6,72

4,44

15 184

9 668

– 5 516

Tekniska

1,71

1,71

2,74

1,02

4 705

5 154

449

2,74

1,03

5 141

Analys
Korttidsfrånvaro:
- Korttidsfrånvaron minskar på de flesta enheterna.
- Negativ avvikelse på Ekbacka 2/4 beror på svår maginfluensa under febru
ari månad samt en sjukskiven nattpersonal.
- Hemtjänsten norr har haft en hård belastning med ökade hemtjänsttimmar
samt svårigheter att rekrytera personal vilket har medfört att ordinarie personal har belastats hårt. Svår influensa drabbade personalen under månadskiftet januari – februari.
- En viss ökning ses på tekniska hjälpmedel men de har fortfarande en låg
frånvaro.
Total frånvaro:
- Totala frånvaron minskar inom äldreomsorgen förutom inom hemtjänsten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-12

70-85

norr samt mellersta.
- Hemtjänsten norr har haft en hård belastning med ökade hemtjänsttimmar
samt svårigheter att rekrytera personal vilket har medfört att ordinarie personal har belastats hårt.
- Ekbacka 5/6 och Strömgårdens frånvaro har minskat betydligt. Närvarande
ledarskap samt en viss ökning av bemanningen kan vara anledning till
minskad frånvaro. En långtidssjukskriven personal har slutat i kommunen
vilket påverkar siffrorna positivt.
- Soldalens sjukskrivningstal fortsätter att sjunka. De arbetar aktivt med be
mötandeplaner vilket har medfört ökad sammanhållning i arbetsgruppen.
Personalen har en hög arbetsmoral. En viss ökning i bemanningen har
medfört ökad kontinuitet för brukarna och mindre belastning för personalen.
- Kommunrehabs totala frånvaro har stigit men drygt 4 % vilket beror på fyra
vakanta tjänster som är svåra att tillsätta samt få vikarier att tillgå.
Sjuklönekostnader:
- Sjuklönekostnaden ökar inom både äldreomsorgen och Hälso-och sjuk
vårdsenheten.
- Den ökade kostnaden inom äldreomsorgen beror på ökad korttidsfrånvaron
på Ekbacka 2, 4 samt Hemtjänsten norr.
- Förklaringen till ökad kostnad, trots minskad sjukfrånvaro inom Hälso-och
sjukvårdsenheten, är att arbetsgivaren får, för dem som tjänar mer än 62,5
% av prisbasbeloppet (ca 28 000 kronor/månad), betala skillnaden mellan
77,6 % av lönebortfallet och ersättningen från FK.
Fortsatta åtgärder:
- Sjukfrånvaron är fortfarande för hög och arbetet med att sänka den fortgår.
- Särskild boende startar till hösten upp ett samarbete med Kalmar Läns mu
seum där personalen får stöd i utvecklings- och förändringsarbete.
- Inom ordinärt boende fortsätter arbetet med mindre arbetsgrupper och ökad
delaktighet i planeringen.
- Socialförvaltningen påbörjar projektet ”Vägen till heltid som norm.”
- Kommunrehab ska under hösten arbeta med grupputveckling och vi hoppas
även på nyrekryteringar.
- Analysera sjukfrånvaron regelbundet och sprida goda exempel mellan en
heterna.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna uppföljningen med kompletteringar av IFO, OFN och STAB
till socialnämndens sammanträde 170626.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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2017-06-19
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HoSV
Socialnämnden

Uppföljning sjukfrånvaro/kostnader inom ÄO/HSV
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/3 2016 samt 1/1-31/3 2017 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen
Ärendet

ÄO

Kort
Kort
frånvaro frånvaro Diff.
2016 (%) 2017 (%) (%)

Total
frånvaro
2016 (%)

Total
frånvaro
2017 (%)

Diff.
(%)

Kostnad
(kr)

Kostnad
(kr)

Diff. (kr)

Ekbacka 2, 4,
natt

4,41

6,91

2,5

8,07

7,89

– 0,18

38 737

73 636

34 899

Ekbacka 5/6

4,01

2,43 – 1,58

16,28

7,45

– 8,83

64 165

45 361

– 18 804

Strömgården

4,86

3,68 – 1,18

10,91

5,25

– 5,66

48 335

35 800

– 12 535

Soldalen

2,97

1,56 – 1,41

6,61

5,72

– 0,89

31 233

18 922

– 12 311

Åkerbohemmet

4,09

3,55 – 0,51

15,33

13,21

– 2,12

59 920

44 663

– 15 257

Htj Centrum

7,26

6,68 – 0,58

16,39

13,7

– 2,69

181 438

165 526

– 15 912

Htj Mellersta

6,83

6,77 – 0,06

13,69

14

0,31

145 283

158 787

13 504

Htj Norr

3,08

6,35

12,55

14,64

2,09

97 134

202 031

104 897

3,27

78 481

Hälso-och sjukvården
SSK dag

3,2

3,17 – 0,03

8,55

SSK natt
Rehab
Tekniska

1,71

3,51

0 – 3,51

2,25

0,9 – 1,35
2,74

1,03

8,52

– 0,03

28 923

48 634

19 711

4,67

0

– 4,67

2,28

6,72

4,44

9 503

0

– 9 503

15 184

9 668

– 5 516

1,71

2,74

1,02

4 705

5 154

449
5 141

Postadress

Telefon

Box 20
38721 Borgholm

0485-88014

Telefax

e-mail / www

maria.svanborg@borgholm.se
www.borgholm.se
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Analys
Korttidsfrånvaro:
- Korttidsfrånvaron minskar på de flesta enheterna.
- Negativ avvikelse på Ekbacka 2/4 beror på svår maginfluensa under februari
månad samt en sjukskiven nattpersonal.
- Hemtjänsten norr har haft en hård belastning med ökade hemtjänsttimmar
samt svårigheter att rekrytera personal vilket har medfört att ordinarie
personal har belastats hårt. Svår influensa drabbade personalen under
månadskiftet januari – februari.
- En viss ökning ses på tekniska hjälpmedel men de har fortfarande en låg
frånvaro.
Total frånvaro:
- Totala frånvaron minskar inom äldreomsorgen förutom inom hemtjänsten
norr samt mellersta.
- Hemtjänsten norr har haft en hård belastning med ökade hemtjänsttimmar
samt svårigheter att rekrytera personal vilket har medfört att ordinarie
personal har belastats hårt.
- Ekbacka 5/6 och Strömgårdens frånvaro har minskat betydligt. Närvarande
ledarskap samt en viss ökning av bemanningen kan vara anledning till
minskad frånvaro. En långtidssjukskriven personal har slutat i kommunen
vilket påverkar siffrorna positivt.
- Soldalens sjukskrivningstal fortsätter att sjunka. De arbetar aktivt med
bemötandeplaner vilket har medfört ökad sammanhållning i arbetsgruppen.
Personalen har en hög arbetsmoral. En viss ökning i bemanningen har
medfört ökad kontinuitet för brukarna och mindre belastning för personalen.
- Kommunrehabs totala frånvaro har stigit men drygt 4 % vilket beror på fyra
vakanta tjänster som är svåra att tillsätta samt få vikarier att tillgå.
Sjuklönekostnader:
- Sjuklönekostnaden ökar inom både äldreomsorgen och Hälso-och
sjukvårdsenheten.
- Den ökade kostnaden inom äldreomsorgen beror på ökad korttidsfrånvaron
på Ekbacka 2, 4 samt Hemtjänsten norr.
- Förklaringen till ökad kostnad, trots minskad sjukfrånvaro inom Hälso-och
sjukvårdsenheten, är att arbetsgivaren får, för dem som tjänar mer än 62,5
% av prisbasbeloppet (ca 28 000 kronor/månad), betala skillnaden mellan
77,6 % av lönebortfallet och ersättningen från FK.

2 (5)

65
TJÄNSTESKRIVELSE
3 (5)

Datum

Beteckning

2017-06-19

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

Fortsatta åtgärder
Sjukfrånvaron är fortfarande för hög och arbetet med att sänka den fortgår.
- Särskild boende startar till hösten upp ett samarbete med Kalmar Läns
museum där personalen får stöd i utvecklings- och förändringsarbete.
- Inom ordinärt boende fortsätter arbetet med mindre arbetsgrupper och ökad
delaktighet i planeringen.
- Socialförvaltningen påbörjar projektet ”Vägen till heltid som norm.”
- Kommunrehab ska under hösten arbeta med grupputveckling och vi hoppas
även på nyrekryteringar.
- Analysera sjukfrånvaron regelbundet och sprida goda exempel mellan
enheterna.

Sjukskrivna inom STABEN:
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/3 2016 samt 1/1-31/3 2017 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen
Kort
frånvaro
Kort
frånvaro 2017
2016 (%) (%)
STAB

3,27

2,38

IFO

1,65

1,37

OFN

4,1

4,27

Diff
(%)

0,89
0,25
0,17

Total
frånvaro
2016 (%)

Total
frånvaro
2017 (%)

6,97

5,56

8,02

9,69

12,97

11,9

Diff
(%)

1,41
1,67
1,07

Kostnad

Kostnad

125 033

72 691

27 117

47 480

200 390

228 888

Diff (kr)

52 342
20 363
28 498
3 481

Sjukskrivningarna minskar då rehabplanerna med långsiktigt mål att återgå till
arbetet följs med positivt resultat.
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Sjukskrivna inom IFO:
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/3 2016 samt 1/1-31/3 2017 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen
Kort
frånvaro
Kort
frånvaro 2017
2016 (%) (%)
STAB

3,27

2,38

IFO

1,65

1,37

OFN

4,1

4,27

Diff
(%)

0,89
0,25
0,17

Total
frånvaro
2016 (%)

Total
frånvaro
2017 (%)

6,97

5,56

8,02

9,69

12,97

11,9

Diff
(%)

1,41
1,67
1,07

Kostnad

Kostnad

125 033

72 691

27 117

47 480

200 390

228 888

Diff (kr)

52 342
20 363
28 498
3 481

Analysen av sjukfrånvaron är kopplat till en hög arbetsbelastning över tid.
Åtgärden är att tillsätta tjänster och få medarbetare att vara kvar och trivas. En
långsiktig planering för det finns redan med flera olika åtgärder.
Sjukskrivningar inom OFN.
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/3 2016 samt 1/1-31/3 2017 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen
Kort
frånvaro
Kort
frånvaro 2017
2016 (%) (%)
STAB

3,27

2,38

IFO

1,65

1,37

OFN

4,1

4,27

Diff
(%)

0,89
0,25
0,17

Total
frånvaro
2016 (%)

Total
frånvaro
2017 (%)

6,97

5,56

8,02

9,69

12,97

11,9

Diff
(%)

1,41
1,67
1,07

Kostnad

Kostnad

125 033

72 691

27 117

47 480

200 390

228 888

Diff (kr)

52 342
20 363
28 498
3 481

Kostnaderna för sjukskrivningar inom OFN för första tertialet 2017 ligger på 287 000
kronor och omfattningen av sjukfrånvaron ligger på 10,97 % varav korttidsfrånvaron
omfattar 3,88 %.
Omfattningen av sjukfrånvaron första tertialet är i stort sett identiskt med det totala
utfallet för helåret 2016.
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Vid en närmare analys av sjukfrånvaron framträder en tämligen spretig bild med
stora skillnader mellan verksamheterna. För att verksamheten ska kunna jobba med
rätt åtgärder krävs att man tittar på varje enhet för sig så att man kan sätta in rätt
insatser beroende på orsakerna till sjukskrivningarna.
OFN har två gruppbostäder samt personlig assistans där den totala sjukfrånvaron
ligger under 4%. Utmärkande för de två gruppbostäderna är att de har haft en
kontinuitet i personalgruppen under lång tid och majoriteten av personalen har
adekvat utbildning.
I fyra verksamheter har vi en korttidsfrånvaro på mindre än 3 %.
Vi har tre medarbetare i verksamheten där rehabiliteringen är avslutad och där
personerna i fråga väntar på beslut om sjukersättning från försäkringskassan.
Dessa personer står för 3% av den totala sjukfrånvaron.
Om man exkluderar dessa personer där vi har mycket liten möjlighet att påverka
hamnar OFNs totala sjukfrånvaro på 7,97 %.
Under första tertialet har vi haft ytterligare en medarbetare helt sjukskriven av
medicinska skäl som ej är arbetsrelaterade. Detta förklarar ytterligare en procent av
den totala sjukskrivningen inom OFN.
Inom OFN finns idag tre eller möjligen fyra medarbetare som är sjukskrivna pga
delvis arbetsrelaterade besvär med diagnos inom stress och utmattning. För dessa
personer krävs en väl upplagd rehabilitering.
Vid fem verksamheter där korttidsfrånvaron ligger över 4 % krävs ett mer
omfattande arbete med ett närvarande ledarskap och med ett uttalat mål om att
minska korttidsfrånvaron.

Förslag till beslut
Att godkänna återrapporteringen av sjukfrånvaro för ÄO/HSV, Staben, IFO och
OFN.
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