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Sammanställning

1 Sammanställning
För januari är avvikelsen -1,4 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till omsorgen om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorgen.


Inom OFN övergick under hösten 2017 ett assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning finns inte för detta och beräknat underskott för 2018 kommer att vara cirka 1,0 mkr.



Boendestödet har utökat öppettiderna främst på kväll och helg. Budget har
täckt en del av utökningen men behovet har varit högre, åtgärd 5.5.



Bemanningen på gruppbostäderna ses över för att motsvara behovet. Omfördelningen av resurser har dock tagit längre tid än beräknat, åtgärd 5.3.



En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar budgettäckning, beräknat underskott för 2018 är 1,2 mkr, åtgärd 5.4.



IFOs underskott är framförallt konsulentstödda familjehemsplaceringar.
Då det idag finns för få kommunala familjehem behöver verksamheten köpa externa placeringar. Placeringar inom barn- och familj har ökat sedan
föregående år samma period, åtgärd 5.4, 5.6 och 5.9.



Utöver placeringarna har verksamheten konsulter inhyrda som socialsekreterare. Dessa avslutas under våren men beräknas ge en merkostnad för förvaltningen om cirka 2,0 mkr utöver budget.



Underskott för försörjningsstöd har i huvudsak uppstått som följd av att
flera nyanlända nu går ur sin etableringsverksamhet utan möjligheter att
komma ut på arbetsmarknaden. Detta har förutspåtts en längre tid och väntas inte sjunka inom närmsta tiden. Om utfallet fortsatt har dessa nivåer
skulle det bidra till ett underskott som överstiger 3,0 mkr för året, åtgärd
5.7.



Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden. Inom hemtjänsten har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit till följd av
bortfall i verksamheten. Resursfördelningsmodellen för hemtjänsten visar
att verksamheterna i mellersta och norr bör visa mer överskott än vad de
gör på grund av ett lägre behov än vad som budgeterats.



Verksamheten för ensamkommande barn och unga uppvisar överskott.
Detta beror på att verksamheten anpassas efter behovet. Intäkterna minskar
för verksamheten vilket tvingar verksamheten att antingen avveckla eller
utvecklas till något annat, åtgärd 5.9.

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga åtgärder
vidtas för placeringar är prognosen för 2018 -19,8 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för försörjningsstöd, högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta.
Två miljoner härleds till beslut inom LSS som har övergått till kommunal regi.
Utöver detta har förvaltningen konsultkostnader för Individ – och familjeomsorgen som inte inryms i budget.
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2 Analys av verksamheten
2.1 Centralt
E-hälsosamordnare och systemansvarig arbetar aktivt med att omförhandla flertalet av de avtal som förvaltningen har för system. Detta kommer under året att
mynna ut i en samlad avtalshantering samt förhoppning om sänkta kostnader och
effektivisera arbetssätten i verksamheterna.
En sjunkande trend av antalet ensamkommande barn och unga medför att färre
återsökningar som görs till Migrationsverket sker.
Socialförvaltningens flytt till nya lokaler genomfördes i december förra året och
verksamheten har nu funnit sig till rätta.

2.2 Äldreomsorg
BAL Betalningsansvarslagen övergick 1 januari till Lagen om samverkan för utskrivningsklara. Lagen kräver en ökad samverkan och planering med hälsocentralen, Hälso- och sjukvård samt slutenvården. Processen har fungerat väl under januari. Samverkansmöte med handläggare, Hälso- och sjukvård samt hälsocentralen sker varje månad där förbättringsmöjligheter diskuteras. Konsekvenser av den
nya utskrivningslagen och fortsatt utveckling av Hemsjukhuset innebär en högre
belastning på sjuksköterskorna. Hjälpmedelsverksamheten har en positiv avvikelse på hjälpmedel, ny besiktning av taklyftar har utförts vilket tyvärr visar att flertalet bör bytas ut.
Kontinuiteten i hemtjänsten är fortsatt förbättrad och flera enheter når 2018 års
mål på maximalt 12 personal per 14 dagar hos en brukare. Arbetsgrupperna delas
upp i mindre grupper för att öka delaktigheten hos medarbetarna samt skapa en
lugnare arbetsmiljö. Ökad belastning i hemtjänsten samt i nattpatrullen har krävt
mer resurser i centrala området. En arbetsmiljöanmälan har lämnats in från hemtjänsten i mellersta på grund av dålig arbetsmiljö. Verksamheterna har högre personalkostnader till följd av en fortsatt hög sjukfrånvaro.
Alla medarbetare inom särskilt boende har gått en halvdagsutbildning på Ekerum
alternativt Kalk med Kalmar Läns museum. Syftet med utbildningen är att lyfta in
kultur och aktivitet i verksamheten. Samarbetet med museet fortsätter i vår med
studiebesök samt studiegrupper, bestående av medarbetare från de olika enheterna. Ekbacka 2 och Åkerbohemmet har haft en hög vårdtyngd som krävt extra personal. Behovet av ökade resurser analyseras regelbundet. Verksamheterna har
högre personalkostnader till följd av en fortsatt hög sjukfrånvaro.

2.3 Omsorg om funktionsnedsatta
Omsorgen om funktionsnedsatta har haft hög omsättning på enhetschefer vilket
har gjort att verksamheterna har haft svårt att bli stabila både arbetsmiljömässigt
och budgetmässigt.
I arbetet för att kunna minska kostnaden för externa placeringar pågår en genomlysning där biståndshandläggarna ser över de placeringar som finns externt för att
se om någon av dessa kan placeras på hemmaplan. I dagsläget är det en placering
som förväntas kunna verkställas på hemmaplan från och med april eller maj.
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Uppföljning januari
Borgholms Kommun

4

7

Analys av verksamheten

Bemanningskravet förändrades på en av verksamhetens gruppbostäder under slutet på förra året. Omfördelningen av personalresurser har tagit längre tid än förväntat och ett aktivt arbete pågår för att få till en förändring så snart som möjligt.
Boendestödet har sedan december 2017 utökat sina arbetstider för att kunna utföra
beviljade insatser. Det innebär i dagsläget att boendestödet arbetar både dag,
kväll, och helg vilket innebär en ökad personalkostnad, del av dessa kostnader
täcks inom budgeterad ram.

2.4 Individ- och familjeomsorg
Inom Barn och familj har utredargruppen under januari blivit fullbemannade för
första gången på flera år. Inom ensamkommande barn och unga har antalet ensamkommande minskat till den grad att en socialsekreterare inom ensamkommande
barn och unga går över till Vuxen och Försörjningsstöd.
Inom missbruk arbetar verksamheten för att öka antalet hemmaplanslösningar och
minska antalet placeringar. Förste socialsekreterare har nyligen tillträtt, och gruppen är på god väg att stabiliseras efter en längre orolig period med obemannade
tjänster.
Enligt ny lag 2018 ska även socialförvaltningen erbjuda behandling till de med
spelberoende där pengar är inblandat. Detta kan göra att fler från denna målgrupp
kommer söka behandling och kostnaderna inom missbruk kommer öka trots fler
hemmaplanslösningar.

2.5 Ensamkommande flyktingbarn
Under januari 2018 har antalet ungdomar i verksamheten minskat från 34 till 31.
Fem av dessa har behov av mer stöd, vård och omsorg än övriga och kan därmed
inte bo på stödboende. På grund av detta bedrivs hem för vård och boende för
dessa i Gamla Ekbackas lokaler under ett kvartal. Antagandet är att antalet ungdomar fortsätter att minska, därmed pågår planering av en viss verksamhetsförändring till en våning med förstärkt stöd på stödboendet. Inventering pågår om möjlighet att bedriva annan verksamhet i nuvarande lokaler på gamla Ekbacka med
befintlig personal för att tillgodose andra behov i socialförvaltningen.
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3 Personaluppföljning
På grund av utbildning av alla medarbetare inom särskilt boende har behovet av
bemanningsenheten ökat med 2,4 årsarbetare under januari månad. Generellt visar
verksamheterna höga kostnader för vikarier samt höga kostnader för semester
vilket beror på att kostnaderna fördröjs en månad samt ovan nämnda utbildning av
personalen. Det är svårt att rekrytera och behålla timvikarier i flera delar av organisationen. Nyrekrytering har skett inom rehab av en arbetsterapeut samt en fysikterapeut.
Inom försörjningsstöd verksamheten haft obemannade tjänster en längre tid, under
januari började en nyutexaminerad och i slutet av februari kommer en socialsekreterare från EKB att istället tillsätta den sista vakanta tjänsten.
Sjukfrånvaroanalys görs i separat handling för månaden.

Diagrammet kommer att fyllas med arbetad tid mätt i årsarbetare. Januari månad
kommer att presenteras i februariuppföljningen då statistiken tillhandahålls en
månad i efterskott. Till nästa månad kommer också fyllnad- och övertid analyseras.
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4 Ekonomiuppföljning
För januari är avvikelsen -1,4 mkr mot budget (se tabell under punkt 4.1). I texten
nedan redovisas underskottet i storleksordning med störst underskott först. Större
delen av underskottet härleds till omsorgen om funktionsnedsatta samt individoch familjeomsorgen.
Inom omsorgen om funktionsnedsatta övergick under hösten 2017 ett assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning finns inte för detta
och beräknat underskott för 2018 kommer att vara cirka 1,0 mkr. Boendestödet
har utökat öppettiderna främst på kväll och helg. Budget har täckt en del av utökningen men behovet har varit högre. Inom gruppbostäder har bemanningskravet
sänkts för perioden. Omfördelningen av personal har tagit längre tid än beräknat,
vilket gör att personalkostnaderna för januari är samma som december. Åtgärder
är planerade och pågår för att stoppa det växande underskottet i personalbudgeten.
En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar budgettäckning,
beräknat underskott för 2018 är 1,2 mkr.
Det som ligger till grund för individ- och familjeomsorgens underskott är framförallt konsulentstödda familjehemsplaceringar. Då det idag finns för få kommunala familjehem behöver verksamheten köpa externa placeringar. Placeringar inom barn- och familj har ökat sedan föregående år samma period. Utöver placeringarna har verksamheten konsulter inhyrda som socialsekreterare. Dessa avslutas under våren men beräknas ge en merkostnad för förvaltningen om cirka
2,0 mkr utanför budget.

Underskottet på försörjningsstöd har i huvudsak uppstått som följd av att flera
nyanlända nu går ur sin etableringsverksamhet utan möjligheter att komma ut på
arbetsmarknaden. Detta har förutspåtts en längre tid och väntas inte sjunka inom
närmsta tiden. Om utfallet fortsatt har dessa nivåer skulle det bidra till ett underskott som överstiger 3,0 mkr för året.
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Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden. Inom hemtjänsten har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit till följd av bortfall i verksamheten. I mellersta området minskade behovet under förra året och verksamheten har inte anpassats till det nya behovet ännu. Genomlysning av hur väl besluten
överensstämmer med behovet sker löpande. Resursfördelningsmodellen för hemtjänsten visar att verksamheterna i mellersta och norr bör visa mer överskott än
vad de gör på grund av ett lägre behov än vad som budgeterats. Diagrammet nedan visar budgeterade hemtjänsttimmar kontra biståndsbedömda hemtjänsttimmar,
alltså verkligt utfall.

Inom särskilt boende har bemanningen varit högre än vad som budgeterats.
Främst på Åkerbohemmet som har förstärkt bemanningen till följd av ökad vårdtyngd. Kostnader för vikarier under december belastar också negativt. På Ekbacka
5 och 6 har förstärkning funnits vilket bidrar till underskottet. Diagrammet visar
hur många tjänster per boendeplats som funnits under perioden jämfört med budgeterad nivå, i genomsnitt.
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Hemsjukvården uppvisar överskott på grund av vakanser inom rehabenheten.
Budgeten för hjälpmedel hålls för månaden men beräknas bli högre då fler tjänster
kommer att köpas in via Kommunal hjälpmedelssamverkan. Samtidigt sker en
översyn av hjälpmedelshanteringen.

Centralt uppvisar underskott vilket främst beror på kostnader för system och arbetskläder. Översyn av system sker och vissa avtal ska omförhandlas.
Verksamheten för ensamkommande barn och unga uppvisar överskott. Detta beror
på att verksamheten anpassas efter behovet. Intäkterna minskar för verksamheten
vilket tvingar verksamheten att antingen avveckla eller utvecklas till något annat.
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4.1 Driftredovisning
(TKR)
Centralt

Årsbudget janjan

Redovisat janjan

Avvikelse

Prognos 2018

1 514

1 620

-107

-500

117

211

-94

-100

Hälso- och sjukvård

1 989

1 805

184

-200

Särskilt boende

6 510

6 597

-87

0

Hemtjänst och sociala verksamheter

5 957

6 113

-156

0

Omsorgen om funktionsnedsatta

5 297

6 189

-892

-6 260

Individ- och familjeomsorgen

2 353

3 010

-657

-12 700

198

-207

405

0

23 934

25 934

-1 403

-19 760

Bemanningsenheten

Ensamkommande
barn & unga
Total
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5 Åtgärder
5.1

Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet att
sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Genom sänkt sjukfrånvaro minskar kostnader för sjuklön, fyllnadstid och övertid vilket ger en besparing i verksamheten.

5.2

Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer
bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt.

5.3

En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta. Projektgruppen startar under februari och målet
är att en resursfördelningsmodell ska kunna genomföras på en pilotverksamhet under hösten.

5.4

Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan. Troligtvis kan en placering tas
hem till Borgholms kommun under våren.

5.5

Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras
samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.

5.6

Åtgärder som har påbörjats är hemmaplansarbete i större utsträckning för att
förhindra ytterligare placeringar, genom t ex fler familjebehandlare som kan
arbeta med familjerna i hemmiljön. Detta är fördelaktigt för både individen
och ekonomin.

5.7

Prognosen för försörjningsstöd är att den kommer öka då det är många som
skrivs ut från etableringen och det är svårt för dem att få ett arbete/utbildning. För att klara av ökningen resursmässigt med befintlig personal kommer individ- och familjeomsorgen se över hur ansökan kan digitaliseras för
att frigöra tid till att arbeta aktivt med att få ut dem i sysselsättning, vilket i
sin tur gör att fler blir självförsörjande.

5.8

Vidare ska samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen fortsätta där målet
är att de som har försörjningsstöd ska komma ut i sysselsättning och på sikt
bli självförsörjande. Inom försörjningsstöd kommer inte besparing att vara
möjlig med den prognos som finns. Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen planeras tre utbildningsspår för de med
låg utbildning vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av
försörjningsstöd ut på arbetsmarkanden.
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5.9

Åtgärder

En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och
istället utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar
kan komma till stånd. I och med utökningen av en missbrukshandläggare
som även till viss del arbetar med hemmaplanslösningar kan kommande placeringar förhindras.

5.10 Enligt ny lag 2018 ska även socialförvaltningen erbjuda behandling till de
med spelberoende där pengar är inblandat. Detta kan göra att fler från denna
målgrupp kommer söka behandling och kostnaderna inom missbruk kan öka
trots fler hemmaplanslösningar.

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

Uppföljning januari
Borgholms Kommun

12

15 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 17

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25

Dnr 2018/13-792 SN

Budgetuppföljning för januari 2018.
My Nilsson, ekonom redovisar budgetuppföljningen för januari 2018.
Sammanställning
För januari är avvikelsen -1,6 mkr mot budget. Större delen av underskottet
härleds till omsorgen om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorgen.
-

Inom OFN övergick under hösten 2017 ett assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning finns inte för detta och beräknat underskott för 2018 kommer att vara cirka 1,0 mkr.

-

Boendestödet har utökat öppettiderna främst på kväll och helg. Budget
har täckt en del av utökningen men behovet har varit högre, åtgärd 5.5.

-

Bemanningen på gruppbostäderna ses över för att motsvara behovet.
Omfördelningen av resurser har dock tagit längre tid än beräknat, åtgärd
5.3.

-

En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar budgettäckning, beräknat underskott för 2018 är 1,2 mkr, åtgärd 5.4.

-

IFOs underskott är framförallt konsulentstödda familjehemsplaceringar.
Då det idag finns för få kommunala familjehem behöver verksamheten
köpa externa placeringar. Placeringar inom barn- och familj har ökat sedan föregående år samma period, åtgärd 5.4, 5.6 och 5.9.

-

Utöver placeringarna har verksamheten konsulter inhyrda som socialsekreterare. Dessa avslutas under våren men beräknas ge en merkostnad
för förvaltningen om cirka 2,0 mkr utöver budget.

-

Underskott för försörjningsstöd har i huvudsak uppstått som följd av att
flera nyanlända nu går ur sin etableringsverksamhet utan möjligheter att
komma ut på arbetsmarknaden. Detta har förutspåtts en längre tid och
väntas inte sjunka inom närmsta tiden. Om utfallet fortsatt har dessa nivåer skulle det bidra till ett underskott som överstiger 3,0 mkr för året, åtgärd 5.7.

-

Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden. Inom hemtjänsten har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit till följd av
bortfall i verksamheten. Resursfördelningsmodellen för hemtjänsten visar
att verksamheterna i mellersta och norr bör visa mer överskott än vad de
gör på grund av ett lägre behov än vad som budgeterats.

-

Verksamheten för ensamkommande barn och unga uppvisar överskott.
Detta beror på att verksamheten anpassas efter behovet. Intäkterna
minskar för verksamheten vilket tvingar verksamheten att antingen avUtdragsbestyrkande
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veckla eller utvecklas till något annat, åtgärd 5.9.
Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga åtgärder vidtas för placeringar är prognosen för 2018 -19,8 mkr. I prognosen ingår
placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader
för försörjningsstöd, högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta. Två miljoner härleds till beslut inom LSS som har övergått till
kommunal regi. Utöver detta har förvaltningen konsultkostnader för Individ –
och familjeomsorgen som inte inryms i budget.
Åtgärder

5.1 Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet
att sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Genom sänkt sjukfrånvaro minskar
kostnader för sjuklön, fyllnadstid och övertid vilket ger en besparing i verksamheten.
5.2 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är
tillsatt.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen
om funktionsnedsatta. Projektgruppen startar under februari och målet är att
en resursfördelningsmodell ska kunna genomföras på en pilotverksamhet under hösten.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan. Troligtvis kan en placering tas
hem till Borgholms kommun under våren.
5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
5.6 Åtgärder som har påbörjats är hemmaplansarbete i större utsträckning för
att förhindra ytterligare placeringar, genom t ex fler familjebehandlare som
kan arbeta med familjerna i hemmiljön. Detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin.
5.7 Prognosen för försörjningsstöd är att den kommer öka då det är många
som skrivs ut från etableringen och det är svårt för dem att få ett arbete/utbildning. För att klara av ökningen resursmässigt med befintlig personal kommer
individ- och familjeomsorgen se över hur ansökan kan digitaliseras för att frigöra tid till att arbeta aktivt med att få ut dem i sysselsättning, vilket i sin tur
gör att fler blir självförsörjande.
5.8 Vidare ska samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen fortsätta där måUtdragsbestyrkande
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let är att de som har försörjningsstöd ska komma ut i sysselsättning och på
sikt bli självförsörjande. Inom försörjningsstöd kommer inte besparing att vara möjlig med den prognos som finns. Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen planeras tre utbildningsspår för de med låg
utbildning vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på arbetsmarkanden.
5.9 En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och
istället utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar
kan komma till stånd. I och med utökningen av en missbrukshandläggare som
även till viss del arbetar med hemmaplanslösningar kan kommande placeringar förhindras.
5.10 Enligt ny lag 2018 ska även socialförvaltningen erbjuda behandling till
de med spelberoende där pengar är inblandat. Detta kan göra att fler från denna målgrupp kommer söka behandling och kostnaderna inom missbruk kan
öka trots fler hemmaplanslösningar.

Driftredovisning
(TKR)

Årsbudget janjan

Centralt

Redovisat janjan

Avvikelse

Prognos 2018

1 514

1 620

-107

-500

117

211

-94

-100

Hälso- och sjukvård

1 989

1 804

185

-200

Särskilt boende

6 510

6 695

-185

0

Hemtjänst och sociala verksamheter

5 957

6 166

-209

0

Omsorgen om funktionsnedsatta

5 297

6 202

-906

-6 260

Individ- och familjeomsorgen

2 353

3 059

-706

-12 700

198

-190

388

0

23 934

25 568

-1 635

-19 760

Bemanningsenheten

Ensamkommande
barn & unga
Total

Beslut
Utdragsbestyrkande

18 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25

Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över budgetuppföljningen till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/126-041 KS

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige; åtgärdsprogram
för att få utbildningsnämndens och socialnämndens budget i balans.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 181 i samband med behandling av delårsrapporten
att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.
att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsplan för att få en
budget i balans.
Uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
snarast dock senast under februari månad 2018.
Socialnämnden överlämnar 2017-12-18 § 160 redovisad åtgärdsplan 201711-24 för socialnämndens verksamheter till kommunfullmäktige som återrapportering av uppdraget.
Utbildningsnämnden överlämnar 2017-12-19 § 238 redovisat åtgärdsprogram 2017-12-04 till kommunfullmäktige som återrapportering av uppdraget.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss till nämnderna för komplettering
- då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan saknas.
- då konkreta besparingsåtgärder samt siffror för de flesta verksamheterna
samt effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO saknas.
Ordföranden konstaterar att det finns ett återremissyrkande som ska ställas
under proposition.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till nämnderna för komplettering.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet till nämnderna för komplettering
- då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan
saknas.
- då konkreta besparingsåtgärder samt siffror för de flesta verksamheterna samt effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO saknas.

_____________________________
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/9-792 SN

Beslut från KS: Återrapportering av åtgärdsplan för att få budget 2018 i
balans.
Arbetet pågår med att ta fram en åtgärdsplan för att få budget 2018 i balans.
SNAU sammanträder åter 180221 kl 13.00 i denna fråga.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-02-07

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Sjukfrånvaro- statistik och analys
Förslag till beslut
Godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och
familjeomsorgen, äldreomsorgen, Hälso-och sjukvårdsenheten samt OFN
under tertial 3 2017

Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/12 2016 samt 1/1-31/12 2017 och är hämtade ur löne-och
ekonomiportalen

Beslutsunderlag stab och administrativa enheten

Stab
ADMIN

Kort
Kort
frånvaro
Diff
frånvaro
2016
(%)
2017 (%)
(%)
2,43
1,71
-0,72
5,45

0,31

-5,14

Total
frånvaro
2016
(%)
6,70

Total
frånvaro
Kostnad Kostnad
Diff (%)
Diff (kr)
2017
2016
2017
(%)
-114 945
3,53
-3,17 352 579 237 634

13,77

5,47

-8,3

43 537

1 948

-41 589

Analys stab och administrativa enheten:
Korttidsfrånvaro:
Korttidsfrånvaron har minskat tack vare ett positivt utvecklingsarbete inom gruppen.
Gruppen har också utökats med fler medarbetare.
Totala frånvaron:
Den totala frånvaron minskar då en av medarbetarna har minskat sin sjukskrivning och
återrehabiliterats till arbete. Medarbetarens mål är att återgå fullt ut i sysselsättning
inom den administrativa enheten.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax
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Beslutsunderlag ÄO/HSV
Kort
Kort
frånvaro
frånvaro 2017
2016 (%) (%)

Total
frånvaro
2016 (%)

Total
frånvaro
2017 (%)

Ekbacka 2, 4,
natt

2,47

3,22 + 0,75

5

6,84 + 1,84

109 629

Diff
(kr)
+
185 641 76012

Ekbacka 5/6

3,73

3,29 - 0,44

12,7

7,07 - 4,93

265 699

259 832 - 5 867

Strömgården

4,46

3,03 - 1,43

9,19

4,83 - 4,36

197 147

174 015 - 23132

Soldalen

2,14

1,74 - 0,40

5,57

4,66 - 0,91

118 359

99 046 - 19313

Åkerbohemmet

2,71

2,41 - 0,30

14,33

11,57 - 2,76

186 802

173 662 - 13140

Htj Centrum

6,69

5,19 - 1,50

15,85

11,02 - 4,83

657 192

Htj Mellersta

4,69

4,4 - 0,29

11,14

9,92 - 1,22

385 251

3,5

3,84 + 0,34

10,28

8,95 - 1,33

459 410

557 599 - 99593
+
407 617 22366
+
504 391 44981

ÄO

Htj Norr

Diff
(%)

Diff
(%)

Kostnad
2016

Kostnad
2017

2 379 489 2 361 803 - 17686

Hälso-och sjukvården
SSK dag

2,55

1,5 - 1,05

9,71

SSK natt
Rehab
Tekniska

6,81 - 2,9

130 207

113 608 - 16599

1,24

0 - 1,24

1,39

0 - 1,39

9 503

0 - 9 503

2,76

1,93 - 0,83

8,56

12,84 + 4,28

114 571

1,49

3,3 + 1,81

1,5

4,54 + 3,04

15 224

107 527 - 7 044
+
27 841 12597

269 505

248 976 - 20529

Analys ÄO/HSV
Korttidsfrånvaro:
Korttidsfrånvaron har ökat på Ekbacka 2, 4 samt inom Hemtjänsten Norr.
Trolig orsak är en långvarig hög vårdtyngd samt influensaperioder under
januari-februari.
Tekniska (hjälpmedel) har endast 5 medarbetare och med en medarbetares
frånvaro kan resultatet upplevas högt.
Totala frånvaron:
Den totala sjukfrånvaron har minskat på alla enheter förutom inom Kommun
rehab, tekniska hjälpmedel samt på Ekbacka 2,4. Kommun Rehabs ökade
frånvaro beror på vakanta tjänster som är svåra att tillsätta samt få vikarier
att tillgå vilket ökar belastningen på medarbetarna.
Frånvaron på Ekbacka 5/6 och Strömgården har minskat betydligt. Jämnare
fördelning av arbetsmoment samt omfördelade resurser kan vara en trolig
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orsak, även en viss ökning av bemanningen kan bidra till minskad frånvaro.
Att långtidssjukskriven personal har slutat i verksamheten påverkar även
siffrorna positivt.
Hemtjänst Centrum har minskat sin totala sjukfrånvaro genom att driva
utvecklingen med delaktighet, kontinuitet och kontaktmannaskapet framåt.
Hemtjänst norr har under en lång tid haft en hög arbetsbelastning och
svårigheter med rekrytering. Nu är grundbemanningen stabil och den
ordinarie personals övertidsarbete minskar, vilket är en trolig bidragande
orsak till sänkt total frånvaro.

Påbörjade samt planerade åtgärder:
Cheferna har fått mer resurser och kan utföra ett förebyggande arbete med
sjukfrånvaron.
Ett aktivt samarbete med HR avdelningen har påbörjats med hälsosamtal
och hälsoprofiler där planer tagits fram för hur arbetet med att minska
frånvaron tillsammans med den enskilde ska fortsätta. Enheterna har
hälsoinspiratörer som utbildats av Lina på HR.
På flera enheter pågår arbete för att öka personalens delaktighet, ansvar
och engagemang i frågor som rör verksamheterna. Personalen delas även
in i mindre arbetsgrupper för att stärka delaktigheten.
Särskild boende har startat upp ett samarbete med Kalmar Läns
museum där personalen får stöd i utvecklings- och
förändringsarbete.
Socialförvaltningen har påbörjat projektet ”Vägen till heltid som
norm.”
Kommun Rehab har arbetat med grupputveckling vilket fortsätter
under 2018. Rekrytering är klar och gruppen är snart bemannat
fullt ut.
Analys av sjukfrånvaron med spridning av goda exempel mellan
enheterna sker regelbundet.

Beslutsunderlag IFO
Kort
frånvaro
2016 (%)
IFO

1,40

Kort
Diff
frånvaro
(%)
2017 (%)
1,49

0,09

Total
frånvaro
2016 (%)
7,3

Total
frånvaro
2017 (%)
6,42

Diff
(%)

-0,88

Kostnad
2016
80 508

Kostnad
2017
120 894

Diff (kr)

40 386
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Analys IFO
Den korta sjukfrånvaron är i princip oförändrad. Den totala sjukfrånvaron har
minskat något men kostnaderna har ökat. De sjukskrivningar vi har haft
under 2017 har främst varit längre deltidssjukskrivningar som följd av
utmattningssymtom.
IFO har varit hårt belastat en längre tid, vi har varit kort om folk i så gott som
alla områden och har haft stora svårigheter att rekrytera, främst till de
tyngsta tjänsterna. Just nu ser det ut som om IFO kommer att vara fulltaliga
från mars 2018 och förhoppningen är att det också minskar belastningen på
befintlig personal när de nyanställda kommit in i sina jobb. IFO har strävat
efter en jämn fördelning när det gäller erfarenhet för tjänsterna, att det
behöver komma både relativt nyutexaminerade och erfarna till de olika
tjänsterna. De som har önskat att gå ner i tjänstgöringsgrad har i de flesta
fall beviljat detta, detta minskar även riskerna för utmattning och
sjukskrivningar. Att korttidsfrånvaron är oförändrad samt att den totala
sjukskrivningen minskat är positivt. Dock har flera varit deltidssjukskrivna en
längre tid vilket också är förklaringen till ökad kostnad. Kostnaden för
arbetsgivaren är högre då den står i proportion till den lön som den som är
sjuskrivne har.

Påbörjade samt planerade åtgärder:
Socialförvaltningen har inom IFO arbetat hårt under 2017 för att sänka
sjukfrånvaron och effekten kommer främst att synas under 2018 då
tjänsterna förhoppningsvis är tillsatta för att ge stabilitet i grupperna,
jämnare och rimlig arbetsbelastning. Vidare kommer korttidsansställda
konsulter fasas ut under våren. Socialförvaltningen jobbar för att vara en
attraktiv och bra arbetsgivare. Medarbetare inom IFO som har känt av
stressymptom har även erbjudits hälsosamtal med kommunens
hälsosamordnare.

Beslutsunderlag OFN
Kort
frånvaro
2016 (%)
OFN

3,18

Kort
Diff
frånvaro
(%)
2017 (%)
3,09

0,09

Total
frånvaro
2016 (%)
10,77

Total
frånvaro
2017 (%)
9,74

Diff
(%)

1,03

Kostnad
2016
636 528

Analys OFN
Kostnaderna för sjukskrivningar inom OFN under år 2017 är 675 710
kronor och omfattningen av den totala sjukfrånvaron är 9,74% varav
korttidsfrånvaron omfattar 3,09 %.

Kostnad
2017
675 710

Diff
(kr)

39
182

Borgholms kommun

25

Datum

Sida

2018-02-07

5(5)

Omfattningen av sjukfrånvaron för år 2017 jämfört med år 2016 visar på en
minskning av den totala sjukfrånvaron med 1,03%. Även korttidsfrånvaron
har minskat från år 2016 till år 2017 om än med en väldigt liten positiv
avvikelse, 0,09%.
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.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
Vid förra sjukfrånvaroanalysen, efter tertial 2 år 2017 visade särskilt en
gruppbostad på hög korttidsfrånvaro, 5,72% och åtgärden för att komma
tillrätta med den höga korttidsfrånvaron var att enhetschefen flyttade sitt
kontor till den aktuella gruppbostaden för att i ett tidigt skede kunna fånga
upp medarbetare och se tidiga tecken på ohälsa. Vid en analys av
korttidsfrånvaron för 2017 visar det sig att korttidsfrånvaron sjunkit 1,02 %
på enheten vilken är i positiv riktning även om korttidsfrånvaron fortfarande
är relativt hög.
Det är främst långtidssjukskrivningar på små enheter som är den stora
anledningen till att den totala frånvaron är hög. Vi har inom OFN flera
långtidssjukskrivningar där rehabiliteringen är avslutad och där personerna i
fråga väntar på beslut om sjukersättning från försäkringskassan. Vid övriga
sjukskrivningar pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete och flera medarbetare
som varit långtidssjukskrivna under 2017 är åter i arbete eller har påbörjat
arbetsträning i början på 2018. Enhetscheferna är bra på att ta hjälp av
stödfunktionerna på vår HR-avdelning och får gott stöd från bland annat
hälsosamordnaren i rehabiliteringsarbetet. OFN har fått utökat med en
enhetschefstjänst inför 2018 vilket ökar möjligheten för ett verksamhetsnära
ledarskap. Förhoppningen är att enhetscheferna hinner se och bekräfta sina
medarbetare samt fånga upp tidiga tecken på ohälsa samt arbeta
förebyggande så att ohälsa förhindras och därmed även att sjukfrånvaron
minskar.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Dnr 2017/58-700 SN

Sjukfrånvaroanalys för socialförvaltningen, tertial 3 2017.
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna:
1/1-31/12 2016 samt 1/1-31/12 2017 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen
Beslutsunderlag stab och administrativa enheten
Kort
Kort frånTotal
Total
frånvaro
Diff
Kostnad Kostnad
varo 2017
frånvaro frånvaro Diff (%)
Diff (kr)
2016
(%)
2016
2017
(%)
2016 (%) 2017 (%)
(%)
2,43
1,71
-0,72
6,70
3,53
-3,17 352 579
237 634
-114 945

Stab
ADMIN

4,88

0,42

-4,46

29,3

0,42

-28,88

18 908

988

-17 920

Analys stab och administrativa enheten:
Korttidsfrånvaro:
Korttidsfrånvaron har minskat tack vare ett positivt utvecklingsarbete inom
gruppen. Gruppen har också utökats med fler medarbetare.
Totala frånvaron:
Den totala frånvaron minskar då en av medarbetarna har minskat sin sjukskrivning och återrehabiliterats till arbete. Medarbetarens mål är att återgå
fullt ut i sysselsättning inom den administrativa enheten.
Beslutsunderlag ÄO/HSV:

Kort
Kort
frånvaro
frånvaro 2017
2016 (%) (%)

Total
frånvaro
2016 (%)

Total
frånvaro
2017 (%)

Ekbacka 2, 4,
natt

2,47

3,22 + 0,75

5

6,84 + 1,84

109 629

Diff
(kr)
+
185 641 76012

Ekbacka 5/6

3,73

3,29 - 0,44

12,7

7,07 - 4,93

265 699

259 832 - 5 867

Strömgården

4,46

3,03 - 1,43

9,19

4,83 - 4,36

197 147

174 015 - 23132

Soldalen

2,14

1,74 - 0,40

5,57

4,66 - 0,91

118 359

99 046 - 19313

Åkerbohemmet

2,71

2,41 - 0,30

14,33

11,57 - 2,76

186 802

173 662 - 13140

Htj Centrum

6,69

5,19 - 1,50

15,85

11,02 - 4,83

657 192

Htj Mellersta

4,69

4,4 - 0,29

11,14

9,92 - 1,22

385 251

3,5

3,84 + 0,34

10,28

8,95 - 1,33

459 410

557 599 - 99593
+
407 617 22366
+
504 391 44981

ÄO

Htj Norr

Diff
(%)

Diff
(%)

Kostnad
2016

Kostnad
2017

2 379 489 2 361 803 - 17686
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Hälso-och sjukvården
SSK dag

2,55

1,5 - 1,05

9,71

SSK natt

1,24

0 - 1,24

1,39

Rehab

2,76

1,93 - 0,83

Tekniska

1,49

3,3 + 1,81

6,81 - 2,9

130 207

113 608 - 16599

0 - 1,39

9 503

0 - 9 503

8,56

12,84 + 4,28

114 571

1,5

4,54 + 3,04

15 224

107 527 - 7 044
+
27 841 12597

269 505

248 976 - 20529

Analys ÄO/HSV
Korttidsfrånvaro:
Korttidsfrånvaron har ökat på Ekbacka 2, 4 samt inom Hemtjänsten Norr.
Trolig orsak är en långvarig hög vårdtyngd samt influensaperioder under januari-februari.
Tekniska (hjälpmedel) har endast 5 medarbetare och med en medarbetares
frånvaro kan resultatet upplevas högt.

Totala frånvaron:
Den totala sjukfrånvaron har minskat på alla enheter förutom inom Kommun
rehab, tekniska hjälpmedel samt på Ekbacka 2,4. Kommun Rehabs ökade
frånvaro beror på vakanta tjänster som är svåra att tillsätta samt få vikarier
att tillgå vilket ökar belastningen på medarbetarna.
Frånvaron på Ekbacka 5/6 och Strömgården har minskat betydligt. Jämnare
fördelning av arbetsmoment samt omfördelade resurser kan vara en trolig orsak, även en viss ökning av bemanningen kan bidra till minskad frånvaro. Att
långtidssjukskriven personal har slutat i verksamheten påverkar även siffrorna positivt.
Hemtjänst Centrum har minskat sin totala sjukfrånvaro genom att driva utvecklingen med delaktighet, kontinuitet och kontaktmannaskapet framåt.
Hemtjänst norr har under en lång tid haft en hög arbetsbelastning och svårigheter med rekrytering. Nu är grundbemanningen stabil och den ordinarie personals övertidsarbete minskar, vilket är en trolig bidragande orsak till sänkt
total frånvaro.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
Cheferna har fått mer resurser och kan utföra ett förebyggande arbete med
sjukfrånvaron.
Ett aktivt samarbete med HR avdelningen har påbörjats med hälsosamtal
och hälsoprofiler där planer tagits fram för hur arbetet med att minska frånvaUtdragsbestyrkande
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ron tillsammans med den enskilde ska fortsätta. Enheterna har hälsoinspiratörer som utbildats av Lina på HR.
På flera enheter pågår arbete för att öka personalens delaktighet, ansvar och
engagemang i frågor som rör verksamheterna. Personalen delas även in i
mindre arbetsgrupper för att stärka delaktigheten.
Särskild boende har startat upp ett samarbete med Kalmar Läns museum där
personalen får stöd i utvecklings- och förändringsarbete.
Socialförvaltningen har påbörjat projektet ”Vägen till heltid som norm.”
Kommun Rehab har arbetat med grupputveckling vilket fortsätter under 2018.
Rekrytering är klar och gruppen är snart bemannat fullt ut.
Analys av sjukfrånvaron med spridning av goda exempel mellan enheterna
sker regelbundet.
Beslutsunderlag IFO:

Kort
Kort
Total
Total
frånvaro
Diff
Diff
Kostnad
Kostnad
frånvaro
frånvaro
frånvaro
Diff (kr)
2016
(%)
(%)
2016
2017
2017 (%)
2016 (%)
2017 (%)
(%)
IFO
1,40
1,49 0,09
7,3
6,42 -0,88
80 508
120 894 40 386

Analys IFO:
Den korta sjukfrånvaron är i princip oförändrad. Den totala sjukfrånvaron har
minskat något men kostnaderna har ökat. De sjukskrivningar vi har haft under 2017 har främst varit längre deltidssjukskrivningar som följd av utmattningssymtom.
IFO har varit hårt belastat en längre tid, vi har varit kort om folk i så gott som
alla områden och har haft stora svårigheter att rekrytera, främst till de tyngsta
tjänsterna. Just nu ser det ut som om IFO kommer att vara fulltaliga från
mars 2018 och förhoppningen är att det också minskar belastningen på befintlig personal när de nyanställda kommit in i sina jobb. IFO har strävat efter
en jämn fördelning när det gäller erfarenhet för tjänsterna, att det behöver
komma både relativt nyutexaminerade och erfarna till de olika tjänsterna. De
som har önskat att gå ner i tjänstgöringsgrad har i de flesta fall beviljat detta,
detta minskar även riskerna för utmattning och sjukskrivningar. Att korttidsfrånvaron är oförändrad samt att den totala sjukskrivningen minskat är positivt. Dock har flera varit deltidssjukskrivna en längre tid vilket också är förklaringen till ökad kostnad. Kostnaden för arbetsgivaren är högre då den står i
proportion till den lön som den som är sjuskrivne har.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
Socialförvaltningen har inom IFO arbetat hårt under 2017 för att sänka sjukfrånvaron och effekten kommer främst att synas under 2018 då tjänsterna
förhoppningsvis är tillsatta för att ge stabilitet i grupperna, jämnare och rimlig
Utdragsbestyrkande
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arbetsbelastning. Vidare kommer korttidsansställda konsulter fasas ut under
våren. Socialförvaltningen jobbar för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare. Medarbetare inom IFO som har känt av stressymptom har även erbjudits
hälsosamtal med kommunens hälsosamordnare.
Beslutsunderlag OFN:
Kort
Kort
frånvaro
Diff
frånvaro
2016
(%)
2017 (%)
(%)
OFN

3,18

3,09

0,09

Total
frånvaro
2016 (%)
10,77

Total
frånvaro
2017 (%)
9,74

Diff
(%)

1,03

Kostnad
2016
636 528

Kostnad
2017
675 710

Diff
(kr)

39
182

Analys OFN
Kostnaderna för sjukskrivningar inom OFN under år 2017 är 675 710 kronor
och omfattningen av den totala sjukfrånvaron är 9,74% varav korttidsfrånvaron omfattar 3,09 %.
Omfattningen av sjukfrånvaron för år 2017 jämfört med år 2016 visar på en
minskning av den totala sjukfrånvaron med 1,03%. Även korttidsfrånvaron
har minskat från år 2016 till år 2017 om än med en väldigt liten positiv avvikelse, 0,09%.
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.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
Vid förra sjukfrånvaroanalysen, efter tertial 2 år 2017 visade särskilt en
gruppbostad på hög korttidsfrånvaro, 5,72% och åtgärden för att komma tillrätta med den höga korttidsfrånvaron var att enhetschefen flyttade sitt kontor
till den aktuella gruppbostaden för att i ett tidigt skede kunna fånga upp medarbetare och se tidiga tecken på ohälsa. Vid en analys av korttidsfrånvaron
för 2017 visar det sig att korttidsfrånvaron sjunkit 1,02 % på enheten vilken är
i positiv riktning även om korttidsfrånvaron fortfarande är relativt hög.
Det är främst långtidssjukskrivningar på små enheter som är den stora anledningen till att den totala frånvaron är hög. Vi har inom OFN flera långtidssjukskrivningar där rehabiliteringen är avslutad och där personerna i fråga väntar
på beslut om sjukersättning från försäkringskassan. Vid övriga sjukskrivningar pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete och flera medarbetare som varit långtidssjukskrivna under 2017 är åter i arbete eller har påbörjat arbetsträning i
början på 2018. Enhetscheferna är bra på att ta hjälp av stödfunktionerna på
vår HR-avdelning och får gott stöd från bland annat hälsosamordnaren i rehabiliteringsarbetet. OFN har fått utökat med en enhetschefstjänst inför 2018
vilket ökar möjligheten för ett verksamhetsnära ledarskap. Förhoppningen är
att enhetscheferna hinner se och bekräfta sina medarbetare samt fånga upp
Utdragsbestyrkande
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tidiga tecken på ohälsa samt arbeta förebyggande så att ohälsa förhindras
och därmed även att sjukfrånvaron minskar.
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta
att

godkänna den positiva trenden i analysen av sjukfrånvaron inom stab,
administration, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälsooch sjukvårdsenheten samt OFN under tertial 3, helår 2017.

_____________________________
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Individ- och Familjeomsorg
Beatrice Solhjort, 0485-884 21
beatrice.solhjort@borgholm.se

Socialförvaltningens behov av lägenheter
Förslag till beslut
Att Socialnämnden påtalar behovet av lägenheter inom Socialförvaltningen
till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ser idag stora behov av fler lägenheter inom flera
verksamheter. Behovet av lägenheter är stort redan nu och prognosen är att
behovet kommer öka. OFN är i dagsläget i behov av 1 lägenhet i anslutning
till kommunens övriga servicebostäder på Sandgatan eller i Guntorp. IFO är
i akut behov av 5 lägenheter för att inte tvingas hyra lägenheter av oseriösa
hyresvärdar men ser även ett kommande behov av ca 8-10 lägenheter inom
en tvåårsperiod. EKB har ett behov av ca 8 lägenheter under år 2018 och
ytterligare 8 lägenheter under nästkommande år för att ungdomarna inte
ska fastna i boendekedjan.
Sammanfattningsvis behövs 6 lägenheter akut idag och ytterligare 25-30
lägenheter under en tvåårsperiod.

Beslutsunderlag
Nuvarande verksamheters situation.

Ärende/bedömning
Socialförvaltningen har flera verksamheter som konstant är i behov av
lägenheter till brukare/klienter. De verksamheter som idag har störst behov
av lägenheter är:


OFN, Omsorgen om funktionsnedsatta.

En servicebostad består av ett antal lägenheter belägna intill varandra och
gemensamma utrymmen där det även finns personal att tillgå för brukarna.
Alla servicebostäder i Borgholms kommun är idag bebodda och ett utrymme
bör finnas då det kontinuerligt fattas nya beslut om servicebostad.


IFO, Individ och familjeomsorgen.

Klienter som har svårt att få bostäder på egen hand t.ex. pga.
skulder/betalningsanmärkningar eller misskötsamhet m.m. är i behov av så
kallade socialt kontrakt via Socialförvaltningen. Socialförvaltningen har på
grund av lägenhetsbrist, tvingats hyra lägenheter av oseriösa hyresvärdar.
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Ungdomar som behöver en lägenhet då det inte är möjligt för dem att bo
kvar i sina hemförhållanden.
Vuxna som behöver skyddat boende.


EKB; Ensamkommande.

Idag finns det 27 ungdomar på Borgholms stödboende. Det finns ett stort
behov av fler utslusslägenheter där ungdomarna kan flytta ut och aktivt
arbeta med att bli självständiga. Fler ungdomar är aktuella att flytta till
stödboendet som nu är fullt.

Konsekvensanalys
Om inte fler bostäder finns till hands för Socialförvaltningen riskerar OFN att
behöva göra externa placeringar, alternativ fatta beslut om mer gynnande
insatser. Det skulle kunna innebära att biståndshandläggarna tvingas fatta
beslut om gruppbostad istället för servicebostad vilket kan hämma
individens utveckling och självständighet. Att brukare placeras externt kan
upplevas vara negativt då personen tvingas flytta från sin hemort. Det är
även väldigt kostsamt att externplacera.
Om inte Socialförvaltningen verkställer beslut i tid kan IVO, inspektion för
vård och omsorg, ansöka om utdömande av en särskild avgift hos
förvaltningsrätten, så kallat vite.
Vid bostadsbrist inom individ och familjeomsorgen kan konsekvensen bli att
Socialförvaltningen tvingas att fortsätta hyra av oseriösa hyresvärdar samt
att de klienter som behöver hjälp inte kan få den hjälpen de behöver och vi
får hemlösa i kommunen. Barnfamiljer och vuxna blir lidande av bristfälliga
lösningar vilket kan skapa psykisk ohälsa.
Flera klienter löser sina boenden under vinterhalvåret men blir bostadslösa
under sommarmånaderna då privata hyresvärdar vill hyra ut sina bostäder
till sommargäster istället.
Stödboendet för ungdomar har en boendekedja där de allt eftersom de
mognar ska få ta eget ansvar för att nå målet att bli en mogen vuxen
medborgare i samhället. De flyttar från ”inne” på stödboendet ut i
träningslägenheter och sedan som sista steg till egna utslusslägenheter.
Idag stoppas kedjan. Socialförvaltningen hade kunnat utveckla
stödboendeformen att inkludera fler ungdomar som idag har annan
placering om det funnits boendelösningar för de som är redo att flytta ut i
egna lägenheter.
Att kommunen inte har något kommunalt bostadsbolag genererar att fler
vänder sig till Vuxenavdelningen för att få hjälp att skaffa bostad då det är
stora svårigheter idag att få ett boende i vår kommun. Vidare mister
Borgholms kommun medborgare och resurser då en del väljer att flytta till
andra kommuner när boendelösning inte finns samt att kommunen inte får
inflyttningar i samma takt.

Borgholms kommun

Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef IFO/EKB

Beslut ska skickas till
[Skriv text här]

33

Datum

Sida

2018-01-19

3(3)

Johanna Karlsson
T.f Verksamhetschef OFN

34 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 19

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25
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Behov av lägenheter inom socialförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ser idag stora behov av fler lägenheter inom flera verksamheter. Behovet av lägenheter är stort redan nu och prognosen är att behovet kommer öka. OFN är i dagsläget i behov av 1 lägenhet i anslutning till
kommunens övriga servicebostäder på Sandgatan eller i Guntorp. IFO är i
akut behov av 5 lägenheter för att inte tvingas hyra lägenheter av oseriösa
hyresvärdar men ser även ett kommande behov av ca 8-10 lägenheter inom
en tvåårsperiod. EKB har ett behov av ca 8 lägenheter under år 2018 och ytterligare 8 lägenheter under nästkommande år för att ungdomarna inte ska
fastna i boendekedjan.
Sammanfattningsvis behövs 6 lägenheter akut idag och ytterligare 25-30 lägenheter inom en tvåårsperiod.
Beslutsunderlag
Nuvarande verksamheters situation.
Ärende/bedömning
Socialförvaltningen har flera verksamheter som konstant är i behov av lägenheter till brukare/klienter. De verksamheter som idag har störst behov av lägenheter är:
-

OFN, Omsorgen om funktionsnedsatta.

En servicebostad består av ett antal lägenheter belägna intill varandra och
gemensamma utrymmen där det även finns personal att tillgå för brukarna.
Alla servicebostäder i Borgholms kommun är idag bebodda och ett utrymme
bör finnas då det kontinuerligt fattas nya beslut om servicebostad.
-

IFO, Individ och familjeomsorgen.

Klienter som har svårt att få bostäder på egen hand t.ex. pga. skulder/betalningsanmärkningar eller misskötsamhet m.m. är i behov av så kallade socialt
kontrakt via Socialförvaltningen. Socialförvaltningen har på grund av lägenhetsbrist, tvingats hyra lägenheter av oseriösa hyresvärdar.
Ungdomar som behöver en lägenhet då det inte är möjligt för dem att bo kvar
i sina hemförhållanden.
Vuxna som behöver skyddat boende.
-

EKB; Ensamkommande.

Idag finns det 27 ungdomar på Borgholms stödboende. Det finns ett stort behov av fler utslusslägenheter där ungdomarna kan flytta ut och aktivt arbeta
med att bli självständiga. Fler ungdomar är aktuella att flytta till stödboendet
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som nu är fullt.
Konsekvensanalys
Om inte fler bostäder finns till hands för Socialförvaltningen riskerar OFN att
behöva göra externa placeringar, alternativ fatta beslut om mer gynnande insatser. Det skulle kunna innebära att biståndshandläggarna tvingas fatta beslut om gruppbostad istället för servicebostad vilket kan hämma individens
utveckling och självständighet. Att brukare placeras externt kan upplevas vara negativt då personen tvingas flytta från sin hemort. Det är även väldigt
kostsamt att externplacera.
Om inte Socialförvaltningen verkställer beslut i tid kan IVO, inspektion för
vård och omsorg, ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten, så kallat vite.
Vid bostadsbrist inom individ och familjeomsorgen kan konsekvensen bli att
Socialförvaltningen tvingas att fortsätta hyra av oseriösa hyresvärdar samt att
de klienter som behöver hjälp inte kan få den hjälpen de behöver och vi får
hemlösa i kommunen. Barnfamiljer och vuxna blir lidande av bristfälliga lösningar vilket kan skapa psykisk ohälsa.
Flera klienter löser sina boenden under vinterhalvåret men blir bostadslösa
under sommarmånaderna då privata hyresvärdar vill hyra ut sina bostäder till
sommargäster istället.
Stödboendet för ungdomar har en boendekedja där de allt eftersom de mognar ska få ta eget ansvar för att nå målet att bli en mogen vuxen medborgare
i samhället. De flyttar från ”inne” på stödboendet ut i träningslägenheter och
sedan som sista steg till egna utslusslägenheter. Idag stoppas kedjan. Socialförvaltningen hade kunnat utveckla stödboendeformen att inkludera fler
ungdomar som idag har annan placering om det funnits boendelösningar för
de som är redo att flytta ut i egna lägenheter.
Att kommunen inte har något kommunalt bostadsbolag genererar att fler vänder sig till Vuxenavdelningen för att få hjälp att skaffa bostad då det är stora
svårigheter idag att få ett boende i vår kommun. Vidare mister Borgholms
kommun medborgare och resurser då en del väljer att flytta till andra kommuner när boendelösning inte finns samt att kommunen inte får inflyttningar i
samma takt.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

påtala behovet av lägenheter inom socialförvaltningen till kommunstyrelsen.

_____________________________
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180124 Borgholm
Ansökan till socialnämnden i Borgholms kommun
Ansökan om medel för att anordna drogfria skolavslutningsfester på Slottskolan samt
Åkerboskolan 2018.
Det har funnits en tradition sedan 2007 att det i kommunen har anordnats drogfria evenemang i
samband med skolavslutningarna. Tidigare år har beviljats 10 000 kr vardera från social- och
utbildningsnämnden.
I Löttorp kommer föräldrarna till eleverna i årskurs 9 tillsammans med fritidsgården stå för
arrangemanget.
I Borgholm är det fritidsgårdarna som har ansvaret.
Under planeringsfas samt under skolavslutningskvällarna är förebyggande teamet med och bidrar
med personal på fältet.
Fritidsgårdarna i kommunen ansöker därmed genom förebyggande teamet om 20 000 kr att
fördela mellan de båda skolorna.
Jonna Hedsved
0485-88280
Förebyggande teamet

Martina Johansson
0485-88257
Förebyggande teamet
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Ansökan om medel för att anordna drogfria skolavslutningsfester på
Slottskolan och Åkerboskolan 2018.
Det har funnits en tradition sedan 2007 att det i kommunen har anordnats
drogfria evenemang i samband med skolavslutningarna. Tidigare år har beviljats 10 000 kr vardera från social- och utbildningsnämnden.
I Löttorp kommer föräldrarna till eleverna i årskurs 9 tillsammans med fritidsgården stå för arrangemanget. I Borgholm är det fritidsgårdarna som har ansvaret.
Under planeringsfas samt under skolavslutningskvällarna är förebyggande
teamet med och bidrar med personal på fältet.
Fritidsgårdarna i kommunen ansöker därmed genom förebyggande teamet
om 20 000 kr att fördela mellan de båda skolorna.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

bevilja 10 000 kr till anordning av drogfri fest i samband med skolavslutningarna i Löttorp och Borgholm.

_____________________________
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Av 3 kapitlet § 14 i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara
för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kap § 4 punkt 3 där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att
verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap § 5 besluta att annan
nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut.

1.2.

Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:


1.3.

Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

Revisionskriterier och avgränsning

Kommunallagen, kommunstyrelsens och nämndernas reglemente samt övriga relevanta
styrdokument.

1.4.

Kontrollmål

Följande kontrollmål ska besvaras av granskningen:


Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse?



Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse?



Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen mot bakgrund
av uppsiktsplikten?

1.5.

Metod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, ärendegranskning och intervjuer.
I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som föranleder en åtgärd, eller
som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen, följts upp.
Granskningen avgränsas till beslut som är tagna av fullmäktige från 1 juli 2015 till och
med 30 juni 2017.
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2.

Iakttagelser

2.1.

Externt regelverk

Av kommunallagen (KL) 3 kap 14 § framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden
och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Av KL 6 kap 1 § framgår att kommunstyrelsen har att leda och samordna kommunens verksamhet samt utöva uppsikt över
nämndernas verksamhet.
Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. Inväntande av beslutets
lagakraftvinnande behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet
kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.
Av KL 5 kap 33 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om hinder föreligger ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt KL 6 kap 27 a § framgår att frågor som väckts genom medborgarförslag ska om
möjligt handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det
väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om
året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket.

2.2.

Interna regelverk

2.2.1.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår hur motioner och medborgarförslag ska
hanteras. Motionen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast ett år från det att
motionen väcktes. Kommunstyrelsen ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober. Medborgarförslag ska
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Ett
medborgarförslag kan överlåtas för ställningstagande och beslut till styrelsen eller till en
annan nämnd. Kommunstyrelsen ska redovisa de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars och oktober.
Vidare framgår det att om fullmäktige inte beslutar något annat så är det styrelsen som
avgör beredningen av de ärenden som fullmäktige ska behandla.
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som fullmäktige lämnat. Detta anges i respektive nämnds reglemente.
Utdrag ur protokoll skickas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.
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2.2.2.

Kommunstyrelsens reglemente

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen styr, leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ska också
ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet.
Kommunstyrelsen ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vidare tillse att redovisning sker till fullmäktige från
samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt övervaka att nämndernas interna
kontroll är tillräcklig.
I överensstämmelse med styrelsens ansvar och rapporteringsskyldighet ska den se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.
Vidare ska styrelsen regelmässigt, minst två gånger per år, till fullmäktige rapportera hur
verksamheten utvecklas.
När det gäller medborgarförslag ska styrelsen fatta beslut, där fullmäktige överlåtit detta,
inom ett år från det att förslaget väcktes.

2.2.3.

Nämndernas reglemente

Av samtliga nämnders reglemente framgår under ansvar och rapporteringsskyldighet att
nämnden regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen ska rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vad gäller
rapportering har nämnden att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna
för kommunens redovisning.
När det gäller medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut,
ska de om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige. Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara
när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen, men inte närvara när beslut
fattas, enligt reglementena.

2.3.

Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/
styrelse?

2.3.1.

Iakttagelser

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv
är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer krav
på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.
Det är av vikt att beslutsfattarna får återkoppling kring att utdelade uppdrag verkställts på
det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte
och ett datum när återrapportering ska ske. Utdelade uppdrag bör noteras så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa
ska återrapporteras.
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Vi har gått igenom beslut i kommunfullmäktige under perioden 1 januari 2015 till 30 juni
2017 för att identifiera vilka beslut som fattats och där det getts ett uppdrag till kommunstyrelsen eller någon nämnd.
När det gäller motioner och medborgarförslag har det upprättats processbeskrivningar
om hur handläggningen ska ske. I dessa fall finns en struktur för hur dessa ärenden ska
hanteras.
Efter genomgång av beslut från den 1 januari 2015 till 30 juni 2017 kan konstateras att
motioner och medborgarförslag hanteras enligt gällande regler och rutiner.
När fullmäktige fattat ett beslut om att uppdra till kommunstyrelsen eller någon nämnd
sker delgivning av kommunfullmäktiges protokoll tillsammans med underlag som tillhör
ärendet. Det kommer att införas en rutin att det i protokollet ska framgå vem som ska
delges beslutet. Idag noteras detta manuellt på protokollet av kommunsekreteraren.
Ärendet förs därefter upp på en ärendebalanslista för bevakning. Uppdrag bevakas i
kommunens ärendehanteringssystem. Styrelsen och samtliga nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden använder sig av detta ärendehanteringssystem.
Det förekommer en stor mängd både medborgarförslag och motioner i kommunen. Dessa
ska enligt fullmäktiges arbetsordning beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Det förekommer både motioner och medborgarförslag
som inte bereds och fattas beslut om inom ett år. Dessa återredovisas till fullmäktige enligt gällande regler.
Av vår granskning av protokoll och handlingar1 framgår följande:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Totalt

Totalt antal ärenden/antalet verkställda
2015
2016
17/17
16/13
2/2
1/1
2/2
2/1
(96 %) 22/21
(83 %) 18/15

2017
5/1/1
2/1
8/2

Av vår granskning framgår att 96 % av besluten från åren 2015 är verkställda och avslutade, motsvarande siffra för år 2016 uppgår till 83 %.
Andra beslut, av mer generell karaktär, som fattas i kommunfullmäktige omfattas inte av
ovanstående rutinbeskrivningar. Detta innebär att dessa ärenden inte omfattas av ärendebalanser och är svårare att följa och se om dessa verkställs eller inte. Exempel på beslut
från år 2017 är:
§ 9 Prioritering av tillfälliga statsbidrag. Av beslutet framgår att särskilda resurser ska
avsättas till kompetensutveckling inom socialförvaltningen, utvecklingspott för förbättringsarbete, akuta åtgärder på Kronomagasinet mm.

1

Se bilagor i slutet av rapporten
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§ 34 Begäran om tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten i Borgholms kommun. Av beslutet framgår att Borgholm Energi AB erhåller ett tilläggsanslag om 150 tkr.
Inga ytterligare direktiv framgår av beslutet.
§ 37 Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”. Av beslutet framgår att det ska tillsättas en fullmäktigeberedning efter sommaren.
§ 69 Äskande av medel, utökning av hälso- och sjukvårdens bilpark. Socialnämnden beviljades en tilläggsbudget för utökning av bilpark med en elbil.
§ 99 Antagande av Trädvårdspolicy för Borgholms kommun. Fullmäktige antog policyn.
När det gäller verkställigheten av prioriteringen av det tillfälliga statsbidrag, har detta
enligt kommunsekreteraren, noterats i kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Protokollet redovisas under meddelande i kommunstyrelsen.
Det framgår inte av ovanstående beslut hur de ska följas upp eller om det ska ske någon
återapportering till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller bolag. Vi har inte
i några protokoll för berörd mottagande styrelse/nämnd/bolag kunnat se att besluten
hanterats. Det finns heller inga tidsangivelser angivna i besluten.

2.4.

Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos
berörda nämnder/styrelse?

2.4.1.

Iakttagelser

För att kunna säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs är det av stor vikt att de verkställande nämnderna har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av att
beslut verkställs. Det är även av stor vikt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll
avseende ärendebalansen inom sin nämnd.
Styrelsen eller nämnd delges av kommunsekretaren när det har kommit ett ärende som
ska beredas. Ärendet skickas till respektive nämndssekreterare som för upp ärendet på en
ärendebalanslista. Detta gäller medborgarförslag och motioner. Bevakningen av dessa
ärenden sker av kommunsekreteraren som skickar påminnelser via kommunens ärendehanteringssystem.
Vi har däremot inte funnit någon rutin som säkerställer att andra beslut som ges till styrelsen/nämnder eller bolag verkställs. Det framgår inte heller av protokoll att dessa ärenden har verkställts eller kommer att verkställas.
Vi har inte i vår granskning funnit att denna typ av generella beslut bevakas eller återrapporteras från respektive förvaltning till berörd nämnd.
Alla kommunstyrelsens protokoll skickas till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Samtliga protokoll publiceras på kommunens externa hemsida.
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2.5.

Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos
kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

2.5.1.

Iakttagelser

Enligt kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, som beskrivs ovan, har styrelsen ett särskilt ansvar att ha uppsikt över övriga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen
ska tillse att de av fullmäktige fastställda målen samt planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. När det gäller medborgarförslag, motioner och andra uppdrag, där det
finns en upprättade rutiner, har kommunstyrelsen via sin beredning inför kommunfullmäktiges beslut en uppsikt över att denna typ av ärenden verkställs.
Vi har inte i vår granskning kunnat notera att kommunstyrelsen för övriga ärenden bedrivit någon uppsikt av ärenden och beslut som fattats av kommunfullmäktige som föranleder en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen. Det förekommer överläggningar mellan kommunstyrelsen och nämnderna men det finns ingen
spårbarhet i kommunstyrelsens handlingar att det finns en uppföljning avseende verkställigheten av fullmäktiges beslut.
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3.

Revisionell bedömning

3.1.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Detta
grundar vi på att det, när gäller medborgarförslag och motioner, finns dokumenterad rutinbeskrivning av hur dessa ärenden ska hanteras och att dessa följs.
Vi anser däremot att andra uppdrag, utöver medborgarförslag och motioner, som beslutas
av fullmäktige inte på samma sätts följs upp varken av kommunstyrelsen eller berörd
nämnd, då det inte finns någon spårbarhet av detta i protokoll och tillhörande handlingar.

3.2.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Sker verkställighet av fullmäktige
fattade beslut om åtgärd eller
uppdrag hos berörd nämnd/ styrelse?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer utifrån vår genomgång av protokoll och handlingar att beslut i fullmäktige till
största delen har verkställts. Enligt vår
granskning är 96 % och 83 % för åren 2016
respektive 2015 verkställda. Detta gäller till
största delen medborgarförslag och motioner
där det finns rutiner hur dessa ska hanteras.
Vi noterar att det förekommer medborgarförslag och motioner som inte har blivit behandlade inom ett år, vilket stadgas i fullmäktiges
arbetsordning.
Däremot så bedömer vi att det finns en osäkerhet i kontrollen av verkställigheten av
andra typer av beslut som fattas i fullmäktige i
form av uppdrag och åtgärder som ska genomföras.

Finns rutin för uppföljning av
verkställighet hos berörd nämnder/styrelse?
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Delvis uppfyllt
Vi bedömer att det finns rutiner för uppföljning av medborgarförslag och motioner då det
finns dokumenterade rutiner för denna typ av
ärenden. Det finns också bevakningslistor som
hanteras av kommunsekreteraren som ska
garantera att denna typ av ärenden hanteras
och återrapporteras till kommunfullmäktige.
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Finns rutin för uppföljning av
verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

Delvis uppfyllt
Vi bedömer att kommunstyrelsen endast till
delar har rutiner för uppföljning av att beslut
som fattas i kommunfullmäktige verkställs.
Ärenden som föranleder en åtgärd eller ett
uppdrag följs inte upp inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

3.3.

Rekommendation

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa en mer systematisk
och transparent uppföljning av ärenden som finns att verkställa inom såväl kommunstyrelsens som nämndernas områden.
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen
3.4.

Beslut år 2015
Verk
ställt

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/199008 KS, 201509-14, § 125

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Bo Sadel) – klistermärke på soptunnor
hos privatpersoner där det
får läggas hundbajspåsar
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Kommunstyrelsen 2015-11-24,
§ 207 – avslår medborgarförslaget
då varje abonnent själv kan märka
upp och upplåta sin soptunna om så
önskas.

ANMÄLAN: Motion (Eddie
Forsman M) – Livskvalitet
– bra boendemiljö året
om.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – avskaffa
delade turerna hos kommunens anställda inom
vård och omsorg snarast
möjligt.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – publicera
alla inkomna medborgarförslag på kommunens
hemsida.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

Dnr 2015/172-109 KS, 201608-22, § 135
KF beslutar att avslå motionen med
hänvisning till att underhållet av
befintliga fastigheter bör prioriteras.

Dnr 2015/172109 KS, 201509-14, § 126

Dnr 2015/205109 KS, 201509-14, § 127

Dnr 2015/223109 KS, 201509-14, § 128

Dnr 2015/185252 KS, 201509-14, § 129
Dnr 2015/256109 KS, 201510-19, § 142
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Förvärv av fastigheten
Borgholm Höken 2
KF beslutar att förvärva fastigheten…
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Norra
Ölands stad

JA
Inkluderat i återrapporteringen till fullmäktige Dnr
2016/53-109 KS, 2016-03-14, §
52

Dnr 2015/205-109 KS, 201603-14, § 56
KF beslutar med 30 ja mot 3 nej att
motionen anses besvarad då dess
förslag kan anses förverkligat sedan
motionen väcktes.

Dnr 2015/223-109 KS, 201603-14, § 57
KF beslutar att bifalla motionen då
arbetet med att lägga ut inkomna
medborgarförslag och beslut på
externa hemsidan redan pågår, men
på grund av arbetsbelastning på
kommunledningskontoret inte har
prioriterats.

JA

JA

JA

JA
Dnr 2015/256-109 KS, 201603-14, § 58
Vid dagens sammanträde meddelar
Per Lublin (nÖP) att motionen åter-
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Dnr 2015/257109 KS, 201510-19, § 143

Dnr 2015/258109 KS, 201510-19, § 144

Dnr 2015/259109 KS, 201510-19, § 145

Dnr 2015/260109 KS, 201510-19, § 146

Dnr 2015/261109 KS, 201510-19, § 147

Dnr 2015/262109 KS, 201510-19, § 148

Dnr 2015/264109 KS, 201510-19, § 150
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KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Borgholms Stad med Ölands
norra kommun.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – byt namn
på kommunen till Borgholm norra Ölands stad
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – upplåtande
av plats för ett
barn/ledamot
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – fria sjukresor
till kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – tandvård till
kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – bidrag till
kommunens kobönder
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lassa
Leijon SD) – fria busskort
till kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

tas.
KF noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare behandling.
Dnr 2015/257-109 KS, 201603-14, § 59
KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och
1 avstår att avslå motionen med
motiveringen att namnet Borgholms stad med Ölands norra
kommun är en korrekt geografisk
beskrivning men kan inte anses
vara ett namn.
KS 2016-02-23 § 35 noterar återtagandet och avslutar ärendet från
vidare hantering.
Återtagandet noterades i redovisningen till KF 2016-03-14 § 52

JA

JA

Dnr 2015/259-109 KS, 201703-13, § 41
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2015/260-109 KS, 201703-13, § 42
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2015/261-109 KS, 2017-0313, § 43
KF beslutar att avslå motionen.

Dnr 2015/262-109 KS, 201609-02, § 156
KF beslutar att avslå motionen så
kommuner enligt Kommunallagen
inte får ge bidrag till enskilda.
Dnr 2015/264-109 KS, 201603-14, § 61
KF beslutar med 19 ja mot 8 nej och
6 avstår att avslå motionen med
hänvisning till de höga kostnaderna
som fria busskort medför.

11 av 20

JA

JA

JA
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Dnr 2015/248008 KS, 201511-16, § 171

ANMÄLAN: Medborgarförslag (Lasse Engström)
– låta Storgatan mellan
Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året
om.
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Dnr 2017/62-109 KS, 2017-0313, § 47
I tjänsteskrivelse 2017-03-03 redovisar kommunledningskontoret
beredningen av oavslutade medborgarförslag och motioner samt
ställningstagande och beslut från
nämnder och styrelser med anledning av behandlade medborgarförslag.

JA

B. Dnr 2015/248-008 – Låta Storgatan mellan Tullgatan och Västra
Kyrkogatan vara gågata året runt:
Lasse Engström Kommunstyrelsen
2017-01-24 § 16 – beslutar avslå
förslaget
Medborgarförslaget har redovisats
till KF.

Dnr 2015/2083 KS, 201511-16, § 176

Dnr 2015/274008 KS, 201512-14, § 192

Dnr 2015/288109 KS, 201512-14, § 193

Slutrapport; Tillfällig
fullmäktigeberedning för
landsbygdsutveckling på
norra Öland
KF beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att…
Bl.a. inleda förhandlingar med
KLT och andra trafikbolag om
förbättrad kollektivtrafik på
norra Öland….
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Maria Franck) –
korttidsboende i gamla
vårdcentralen.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN; Motion (Eva
Wahlgren C) – rena vattnet från läkemedelsrester.
KF tar emot motionen och
överlämnar den till KS för
beredning.

Dnr 2015/2-083 KS, 2016-0215, § 31
KF beslutar att avsluta den tillfälliga fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra
Öland.

Dnr 2015/274-008 KS, 2017-09-26,
165 KS
KS avslår medborgarförslaget
JA

Dnr 2015/288-109 KS, 201604-18, § 85
Ärendet utgår då motionären inte
är närvarande vid dagens sammanträde.
Dnr 2015/288-109 KS, 201605-16, § 106
KF beslutar att avslå motionen med
hänvisning till de kostnader som ett
genomförande av motionen skulle
medföra och att det ännu inte är ett
lagkrav att rena avloppsvattnet.

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

JA

12 av 20

JA

52 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
3.5.

Beslut år 2016
Verk
ställt

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2016/39109 KS, 201602-15, § 17

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon och Kjell-Ivar S
Karlsson SD) – börja åldersbestämma de ensamkommande flyktingbarnen
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C) – bredband
och vägbelysning.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C ) – äldreboendeplatser.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Stig
Bertilsson och Peder
Svensson C ) – fastighetsunderhåll.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Jack Samuelsson)
– att tätorten Borgholm
(Borgholms församling)
återtar beteckningen
Borgholms stad.
KF överlämnar medborgarförslaget till KS för ställningstagande och beslut.

Dnr 2016/39-109 KS, 2016-0912, § 160
Lasse Leijon (SD) meddelar att
motionen återtas.
KF noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare handläggning.

Dnr 2016/15109 KS, 201602-15, § 21

Dnr 2016/19109 KS, 201602-15, § 22

Dnr 2016/20109 KS, 201602-15, § 23

2016/41-008
KS, 2016-0314, § 41

Dnr 2016/15-109 KS, 2016-0912, § 158
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/19-109 KS, 2016-0613, § 125
KF beslutar med 16 ja mot 15 nej att
avslå motionen.

JA

Dnr 2016/20-109 KS, 2016-0912, § 157
KF beslutar att bifalla motionen.
JA

Dnr 2017/62-109, 2017-03-31,
§ 47

I tjänsteskrivelse 2017-03-03
redovisar kommunledningskontoret beredningen av oavslutade
medborgarförslag och motioner
samt ställningstagande och beslut från nämnder och styrelser
med anledning av behandlade
medborgarförslag.
Dnr 2016/41-008 - tätorten
Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms stad: Jack Samuelsson.
Kommunstyrelsen 2017-01-24 §
15 – beslutar avslå förslaget.

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

JA

13 av 20

JA
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Dnr 2016/79109 KS, 201604-18, § 66

Dnr 2016/127109 KS, 201605-16, § 92

Dnr 2016/154109 KS, 201606-13, § 109

Dnr 2016/114008 KS, 201606-13, § 111

Dnr 2016/131008 KS, 201606-13, § 112

Dnr 2016/141008 KS, 201606-13, § 113

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – anordna
självfinansierad mässa.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – åldersbestämning av ensamkommande barn.
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN; Motion (Per
Lublin nÖP) – sextimmars
arbetsdag inom äldreboenden med bibehållen lön.
KF tar emot motionen och
lämnar den till socialnämnden
för beredning.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Åsa Petersson) –
fjärilsträdgård i Borgholms kommun
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Clas Asp) – ta
över ansvar för och skötsel
av badbryggor från byalag,
vägföreningar etc.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS
för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag (Gunnar Ihren) –
bygg krematorium i
Bäckmans park.
KF tar emot medborgarförslaget och överlämnar det till KS

Dnr 2016/79-109 KS, 2016-0822, § 136
KSAU föreslog 2016-05-31 § 206
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen så
det redan finns beslut på att genomföra ett EXPO.

JA

KF beslutar att anse motionen besvarad med att det som föreslås i
motionen nu har beslutats av
kommunstyrelsen.
Dnr 2016/127-109 KS, 201609-12, § 159
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/154 -109 KS, 201703-13, § 40
KF beslutar med 30 ja mot 4 nej att
avslå motionen.

JA

Ej avslutad

Ej avslutad

Dnr 2016/141-008 KS, 2017-04-25,
§ 86
KS beslutar att avslå medborgarförslaget

14 av 20

JA

54 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut

Dnr 2016/186109 KS, 201609-12, § 142

Dnr 2016/187109 KS, 201609-12, § 143

Dnr 2016/188109 KS, 201609-12, § 144

Dnr 2016/160348 KS, 201609-12, § 153

för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – om halalslaktat kött.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – läkarundersök alla immigranter så
fort de ankommer till
kommunen.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
KF överlämnar motionen till
KS för beredning.
Uppdrag – vattenförsörjningsfrågan.
KF uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten

eller formalisera redan pågående arbete för att skyndsamt säkerställa en stadigvarande höjning av grundvattnet och därigenom säkerställa tillgången på råvatten i vattentäkterna i
Borgholms kommun. Till
arbetet föreslås att ett nära
samarbete utvecklas med
LRF och Ölands Vattenråd
och att utredningen görs
omgående för att kunna
hålla kommunfullmäktige
informerad om projektets
utveckling.
Dnr 2016/194109 KS, 201610-17, § 172

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖP) – utbyte av
kommunfullmäktiges
smörgåsar till kvällsmål
som vid äldreboende.
KF överlämnar motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Dnr 2016/186-109 KS, 201703-13, § 45
KF beslutar att avslå motionen.

JA

Dnr 2016/187-109 KS, 2017-0116, § 11
KF beslutar att avslå motionen.
JA

Dnr 2016/188-109 KS, 2017-05-15,
§ 83
KF beslutar att avslå motionen.

JA

Pågående
Kommunstyrelsen beslutar 201610-25 § 177 tillsätta en projektgrupp
med syfte att i enlighet med fullmäktigeberedningens intentioner
arbeta för att trygga vattenförsörjning

Dnr 2016/194-109 KS, 201703-13, § 44
KF beslutar med 31 ja mot 1 nej och
2 avstår att avslå motionen då ett
införande av kvällsmål skulle innebära en kostnadsökning för förtäringen vid fullmäktiges sammanträde.

15 av 20

JA

55 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
3.6.

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Dnr 2017/70109 KS, 201703-13, § 24 KF

ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖp) – undersöka
nyttan av och möjligheten
att skapa en demensby på
Ölland
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
ANMÄLAN: Motion (Per
Lublin nÖp) – allmänhetens frågestund i kommunstyrelsen och alla nämnder
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning.
Inrättande av tillfällig
fullmäktigeberedning
”Sveriges bästa äldreomsorg”
Att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att arbeta fram
en hållbar strategi och skapa
förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”
ANMÄLAN Motion (Per
Lublin nÖP) – se över säkerhet och trafikfrågor
gällande gågatan (Storgatan)
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning
ANMÄLAN Motion (Marcel van Luijn M) – implementera skattekollen på
kommunens hemsida
KF tar emot motionen och
lämnar den till KS för beredning

Dnr 2017/75109 KS, 201703-13, § 25 KF

Dnr 2016/234080 KS, 201703-13, § 32 KF

Dnr 2017/99109 KS, 201704-18, § 55 KF

Dnr 2017/152109 KS, 201706-12, § 93 KF

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verk
ställt

Iakttagelser

16 av 20
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Bilaga 2 – Samhällsbyggnadsnämnden
3.7.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/202003 KS, 201509-14, § 134

Delegation till samhällsbyggnadsnämnden att anta, upphäva och ändra detaljplaner
som inte är av stor vikt eller
har principiell betydelse.
KF beslutar att delegera till samhällsbyggnadsnämnden att anta,
upphäva och ändra detaljplaner
som inte är av stor vikt eller har
principiell betydelse.
ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Britt-Marie Soltorp och Gunnar Hammarsten) – utbyggnad av VA-nätet Bäckalundsområdet (norra Öland)
KF överlämnar medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning inför slutligt avgörande
av KF.

Delegationen är inskriven i reglementet och
återredovisas endast
genom protokollen.

Dnr 2015-269009 KS, 201511-16, § 172

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verk
ställt

JA

Dnr 2015/269-008
KS, 2016-08-22, §
132
KF beslutar med 22 ja
mot 10 nej och 1 avstår
att avslå medborgarförslaget.

JA

17 av 20
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Bilaga 3 – Socialnämnden
3.8.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/263109 KS, 201510-19, § 149

ANMÄLAN: Motion (Lasse
Leijon SD) – skattesänkning
alt höjt bostadsbidrag för
kommunens pensionärer.
KF tar emot motionen och lämnar
den till socialnämnden för beredning.

Dnr 2015/263-109
KS, 2016-03-14, § 60

3.9.

KF beslutar att avslå
motionen då dessa frågor inte ligger inom
kommunens ansvarsområde.

JA

Beslut år 2016

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2016/44008 KS, 201603-24, § 40

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) – måltiderna på de särskilda boendena.
KF överlämnar medborgarförslaget
till socialnämnden för beredning
inför slutligt beslut i KF.
Motion (Ilko Corkovic S) –
införandet av ”Mina timmar”
inom hemtjänsten
KF beslutar att bifalla motionen
och att socialnämnden ska återrapportera till KF om ett år vad som
hänt med anledning av motionen.

Dnr 2016/44-008 KS,
2017-04-18 § 53 KF
KF beslutar att anse
medborgarförslaget
besvarat.

Dnr 2014/20109 KS, 201603-14, § 53

3.10.

Verk
ställt

Verk
ställt

JA

Socialnämnden återrapporterade 2016-12-20 §
159, KF
JA

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2017/79109 KS, 201704-18, § 54 KF

ANMÄLAN: Motion (Per Lublin nÖP)– sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
KF överlämnar motionen till socialnämnden för beredning.

26 juni SN § 87, 29 sept
KF förslag att avslå motionen.

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verk
ställt

JA

18 av 20
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Bilaga 4 – Utbildningsnämnden
3.11.

Beslut år 2015

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2015/231008 KS, 201510-19, § 140

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Julius Sääf) – återför årskurs
6 till de skolor där övriga mellanstadier går.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt
av KF.

Dnr 2015/232008 KS, 201510-19, § 141

ANMÄLAN: Medborgarförslag
(Julius Sääf) – öppna Runsten
skola mm.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för beredning. Förslaget behandlas slutligt av
KF.

Dnr 2015/50-008 UN, §
49
Utbildningsnämnden
beslutar att
förvaltningen ser över
upptagningsområdena
för Köpinge – Gärdslösa
– Rälla inför skolstarten
2018/2019
Dnr 2015/49-008 UN, §
75
Medborgarförslaget
avslås

3.12.

Verk
ställt

JA

Beslut år 2017

Dnr, datum & §

Beslut

Iakttagelser

Dnr 2017/59008 KS, 201704-18, § 51 KF

ANMÄLAN: Medborgarförslag
– utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidra till en
giftfri vardag för barn.
KF överlämna medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.
ANMÄLAN: Medborgarförslag
– främjande av skolträdgårdar
i Borgholms kommun.
KF överlämnar medborgarförslaget
till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.

Under beredning

Dnr 2017/83008 KS, 201704-18, § 52 KF

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC

Verkställt

Dnr 2017/47-008 UN
JA

19 av 20

59 Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut

2018-01-16

Pär Sturesson
Uppdragsledare

Januari 2018
Borgholms kommun
PwC
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Sammanträdesprotokoll
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§ 22

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25

Dnr 2018/15-700 SN

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut
Inkommit rapport från PwC på uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun
där granskning har gjorts av verkställigheten av fullmäktiges beslut.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över rapporten till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-02-14

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Gerd Johnsson 0485 - 88193
Gerd.johnsson.borgholm.se

Lägesrapport ensamkommande barn och unga 180207

Idag bor totalt 31 ungdomar på HVB/ stödboendet. På HVB bor fyra
ungdomar, en av dem är asylsökande. Boendet är bemannat dygnet runt
varav en som sover på boendet. Personalen bär alltid telefon och hotlarm
kopplat till SOS. Vid behov av hjälp och samverkan kan alltid stödboendet
kontaktas.
Inom stödboendet bor 27 ungdomar. En av dessa är asylsökande och har i
dagarna fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och kommer
därmed att flytta till Migrationsverkets vuxenboende. För att behålla
trygghet och lugn nattetid finns en personal som sover på boendet.
Eftersom HVB inte får lämnas obemannat har rutin skapats för samverkan
nattetid mellan stödboendet och den vakna nattresursen på Ekbacka FemSex i händelse av behov av snabb hjälp på stödboendet.
Personalen på stödboendet bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS.
Vid behov av hjälp och samverkan dag/kväll kan alltid HVB kontaktas.
De fyra ungdomar som bor på HVB har ett sämre psykiskt mående samt har
behov av mer stöd och hjälp av personal och kan därmed i dagsläget inte
bo tillsammans med ungdomar på stödboendet enligt besked från IVO.
Därmed bedrivs HVB – verksamhet om fyra – fem platser under första
kvartalet 2018 med en grundbemanning om totalt 6 årsarbetare. Inventering
av personalbehov på vakanta turer sker dagligen för att ev. kunna dra ner
något i bemanning. Under denna tid inventeras fortsatt behov av HVB eller
eventuell möjlighet till viss verksamhetsförändring inom stödboendet till
förstärkt stödboende på ett våningsplan för att kunna flytta in ungdomarna
från nuvarande HVB och om möjligt kunna använda nuvarande HVB-lokaler
samt personal för andra behov.
Alla kommuner är ålagda att ha en beredskap för att kunna ta emot
ensamkommande barn och ungdomar. På Ekbacka HVB finns i dagsläget
fyra - fem platser i beredskap för att snabbt kunna ta emot nya anvisningar
utan att det innebär ytterligare kostnader.
Ekbacka HVB och stödboende har från och med 180101 en ansvarig
enhetschef. Kostnadsansvaren har ändrats från två till ett. I samband med
detta slogs även de två arbetsgrupperna ihop till en, vilket innebär att vi

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se
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bättre kan nyttja personalen mellan boendena och därmed minska
vikariekostnaderna.
Då antalet ungdomar har minskat från 34 till 31 under januari- februari 2018
och de kvarvarande blir mer självständiga minskas bemanningen fom 15/2
med ca 1,5 tjänst från tidigare 10,0 årsarbetare till 8,65 på stödboendet.
Ett flertal ungdomar är i processen med familjeåterförening vilket gör att vi
kan förvänta oss att några av dessa kommer att flytta ut från verksamheten
om/när föräldrarna kommer till Sverige. Uppföljning sker kontinuerligt.

Gerd Johnsson
Enhetschef EKB
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25

Dnr 2018/8-746 SN

Månadsrapport för ensamkommande flyktingbarn, 180207.
Idag bor totalt 31 ungdomar på HVB/ stödboendet. På HVB bor fyra ungdomar, en av dem är asylsökande. Boendet är bemannat dygnet runt varav en
som sover på boendet. Personalen bär alltid telefon och hotlarm kopplat till
SOS. Vid behov av hjälp och samverkan kan alltid stödboendet kontaktas.
Inom stödboendet bor 27 ungdomar. En av dessa är asylsökande och har i
dagarna fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och kommer därmed att flytta till Migrationsverkets vuxenboende. För att behålla trygghet
och lugn nattetid finns en personal som sover på boendet.
Eftersom HVB inte får lämnas obemannat har rutin skapats för samverkan
nattetid mellan stödboendet och den vakna nattresursen på Ekbacka FemSex i händelse av behov av snabb hjälp på stödboendet.
Personalen på stödboendet bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS.
Vid behov av hjälp och samverkan dag/kväll kan alltid HVB kontaktas.
De fyra ungdomar som bor på HVB har ett sämre psykiskt mående samt har
behov av mer stöd och hjälp av personal och kan därmed i dagsläget inte bo
tillsammans med ungdomar på stödboendet enligt besked från IVO. Därmed
bedrivs HVB – verksamhet om fyra – fem platser under första kvartalet 2018.
Under denna tid inventeras fortsatt behov av HVB eller eventuell möjlighet till
viss verksamhetsförändring inom stödboendet till förstärkt stödboende på ett
våningsplan för att kunna flytta in ungdomarna från nuvarande HVB och om
möjligt kunna använda nuvarande HVB-lokaler samt personal för andra behov .
Alla kommuner är ålagda att ha en beredskap för att kunna ta emot ensamkommande barn och ungdomar. På Ekbacka HVB finns i dagsläget fyra fem platser i beredskap för att snabbt kunna ta emot nya anvisningar utan att
det innebär ytterligare kostnader.
Ekbacka HVB och stödboende har från och med 180101 en ansvarig enhetschef. Kostnadsansvaren har ändrats från två till ett. I samband med detta
slogs även de två arbetsgrupperna ihop till en, vilket innebär att vi bättre kan
nyttja personalen mellan boendena och därmed minska vikariekostnaderna.
Då antalet ungdomar har minskat från 34 till 31 under januari- februari 2018
och de kvarvarande blir mer självständiga minskas bemanningen från och
med 15/2 med ca 1,5 tjänst på stödboendet.
Ett flertal ungdomar är i processen med familjeåterförening vilket gör att vi
kan förvänta oss att några av dessa kommer att flytta ut från verksamheten
om/när föräldrarna kommer till Sverige. Uppföljning sker kontinuerligt.
Beslut
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25

Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över månadsrapporten till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-02-16
Edin Dzananovic, 0485-88007
edin.dzananovic@borgholm.se

Möjlighet att läsa dokument digitalt
Förslag till beslut
Att beställa Lenovo Tab4 10 Plus: En android läsplatta, kostnad 3602 kr till
ordinarie ledamöter i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden sitter i nya lokaler som har infrastruktur för att kunna läsa
kallelse och protokoll digital. Detta kommer medföra att vi aktivt jobbar med
digitalisering samt har möjligheten att öka miljöpåverkan inom nämnden.
iOS - Kostnaden 4193kr för en vanlig iPad, 4 462 kr med möjlighet till mobilt
4G.
Android - Kostnad 3602kr för Lenovo Tab4 10 Plus.
Skillnader mellan dessa är en större skärm på Lenovo samt dubbelt så
bättre batteri. Även plats för mobilt 4G ingår som standard i denna modell.
Tillbehör för att skydda läsplattan: ca 300 kr.
Kostnader för utskrifter:
Svart/vitt 5 öre
Färg 17 öre
Snittkostnad för kopiering färg och/eller svartvitt: 12 öre
Antal sidor som kallelsen innehåller ligger på ca 105st/kallelse.
Totalt kopieras det upp 23 kallelser per månad.
Kostnaden per månad blir:
290 kr för papperskopior
Administrativt arbete: 1 000 kr.
Totalt per år: 15 480 kr.

Beslutsunderlag
Borgholms kommuns upphandlade avtal gällande läsplattor.

Ärende/bedömning
Har tagit fram förslag på två olika alternativ. Bägge alternativen ger oss
möjlighet att läsa digitala dokument. Alternativen har olika prissättningar
men också två olika operativsystem.

Hemsida
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Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr
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10 85 00-0
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Borgholms kommun

66

Datum

Sida

2018-02-16

2(2)

Konsekvensanalys
- Ökar miljöpåverkan tack vara minskade antal kopieringar och utskrifter
- Spar administrativ tid.
- Det kan förekomma problem med användavänligheten beroende på
erfarenheten man har kring läsplattor.

Edin Dzananovic
eHälsosamordnare

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 27

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-21

26-27

Dnr 2018/28-700 SN

Läsplatta till ledamöter i socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden sitter i nya lokaler som har infrastruktur för att kunna läsa kallelse och protokoll digital. Detta kommer medföra att vi aktivt jobbar med digitalisering samt har möjligheten att öka miljöpåverkan inom nämnden.
Kostnader för inköp av läsplatta:
iOS - Kostnaden 4193kr för en vanlig iPad, 4 462 kr med möjlighet till mobilt
4G.
Android - Kostnad 3602kr för Lenovo Tab4 10 Plus.
Skillnader mellan dessa är en större skärm på Lenovo samt dubbelt så bättre
batteri. Även plats för mobilt 4G ingår som standard i denna modell.
Tillbehör för att skydda läsplattan: ca 300 kr.
Lenovo och lässkydd: 3902 kr
Total kostnad för inköp av 11 st: 42 920 kr
Kostnader för utskrifter:
Svart/vitt 5 öre
Färg 17 öre
Snittkostnad för kopiering färg och/eller svartvitt: 12 öre
Antal sidor som kallelsen innehåller ligger på ca 105st/kallelse.
Totalt kopieras det upp 23 kallelser per månad.
290 kr för papperskopior
Administrativt arbete: 1 000 kr.
Kostnaden per månad: 1 290 kr
Totalt per år: 15 480 kr.
Total kostnad under en mandatperiod: 61 920 kr
Beslutsunderlag
Borgholms kommuns upphandlade avtal gällande läsplattor.
Ärende/bedömning
Har tagit fram förslag på två olika alternativ. Bägge alternativen ger oss möjlighet att läsa digitala dokument. Alternativen har olika prissättningar men
också två olika operativsystem.
Konsekvensanalys
- Ökar miljöpåverkan tack vara minskade antal kopieringar och utskrifter
- Spar administrativ tid.
Utdragsbestyrkande

68 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-21

26-27

- Det kan förekomma problem med användavänligheten beroende på erfarenheten man har kring läsplattor.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

beställa Lenovo Tab4 10 Plus, en android läsplatta till kostnad av
3602 kr styck till 9 ordinarie ledamöter och 2 extra till ersättare i socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 25

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25

Dnr 2017/99-700 SN

Förslag från Charlotte Håkansson van Luijn (M) om ändrad tid för socialnämndens sammanträden.
Charlotte Håkansson van Luijn (M) föreslår muntligt på socialnämndens sammanträde 180131 att tiden för sammanträdena ska ändras från klockan 13.00
till klockan 09.00.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

inte ändra tiden för socialnämndens sammanträden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

70 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 15

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-14

15-25

Dnr 2018/12-700 SN

Information från socialchef
-

Arbetet är påbörjat sedan innan jul med att rekrytera sommarvikarier för
2018.

-

Förvaltningen har lämnat över ett personalärende till Previa för utredning.

-

Nulägesanalys lämnas gällande pågående fastighetsöversyn.

Beslut
Socialnämndens individutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

