1

KALLELSE
Socialnämnd
Plats och tid för
sammanträdet

Havsörnen, Socialkontoret, Borgholm, 2018-05-02, klockan 13:00
Eddie Forsman
Ordförande

/

Therese Åhlander
Sekreterare
0485-880 95

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

i Borgholm ……/…… 2018

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid
Öppet sammanträde

1

Upprop

2

Nytillkomna ärenden

3

Godkännande av dagordningen

4

Anmälan om jäv

5

Val av justerare

6

Svar på medborgarförslag från Helena Wall Gunnarsson gällande
avgift för bårtransporter från kommunens särskilda boenden.
Anders Gunnarsson medverkar

2017/87 700

3-6

7

Beslut från KS: Utökning av HSV bilpark, 170105

2017/2 792

7-8

8

Statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk
ohälsa. 2018

2018/38 750

9-10

9

Stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barnoch ungdomsvården.

2018/39 750

11-12

10

Arbetsbelastning inom Individ- och familjeomsorgen 2017, resultat av
genomlysning.

2017/26 750

13-19

11

Revidering av riktlinje socialt kontrakt, 180403

2018/43 750

20-24

12

Månadsrapport för ensamkommande flyktingbarn, 180412

2018/8 746

25-28

13

Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg.

2017/109 700

Stängt möte

2
14

Information från socialchef 2018

2018/12 700

29

15

Budgetuppföljning mars 2018

2018/13 792

30-47

16

Budgetunderskott och konsekvensanalys

2018/13 792

48-49

17

Genomlysning och omförhandling av avtal för externa placeringar

2018/13 792

50

18

Redovisning av delegationsärenden samt informationsärenden

3

4

Sida

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-04-04

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Therese Åhlander, 0485-88095
therese.ahlander@borgholm.se

Medborgarförslag (Helena Wall Gunnarsson och
Anders Gunnarsson) - omhändertagna av avlidna.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-07-01, där föreslagställaren vill att
kommunen tar fram en enhetlig taxa för transport av avlidna till bårhus om
någon dör på kommunens särskilda boenden samt att kommunen
upphandlar denna transport hos befintliga transportörer om inte omsorgen
klarar detta själva.

Beslutsunderlag
Dom från Förvaltningsrätten, 2018-02-28, Mål nr: 2965-17.

Bedömning
Socialförvaltningen har en framtagen rutin ”Rutin vid bårtransport av
avliden” fastställd 130923 som gäller vid dödsfall i särskilt boende. Genom
prövning av ärendet i Förvaltningsrätten har Förvaltningsrätten fastställt att
rutinen inte är olaglig i något hänseende som anges i 10 kap 8 § KL.

Therese Åhlander
Administrativ chef

"[Förvaltningschefens namn]"
"[Förvaltningschefens titel]"

Beslut ska skickas till
[Skriv text här]

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Östra Kyrkogatan 31

0485-880 85

0485-880 82

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 48

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-12

38-48

Dnr 2017/87-700 SN

Medborgarförslag från Helena Wall Gunnarsson gällande avgift för bårtransporter från kommunens särskilda boenden.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-07-01, där föreslagställaren vill att
kommunen tar fram en enhetlig taxa för transport av avlidna till bårhus om
någon dör på kommunens särskilda boenden samt att kommunen upphandlar denna transport hos befintliga transportörer om inte omsorgen klarar detta
själva.
Beslutsunderlag
Dom från Förvaltningsrätten, 2018-02-28, Mål nr: 2965-17.
Bedömning
Socialförvaltningen har en framtagen rutin ”Rutin vid bårtransport av avliden”
fastställd 130923 som gäller vid dödsfall i särskilt boende. Genom prövning
av ärendet i Förvaltningsrätten har Förvaltningsrätten fastställt att rutinen inte
är olaglig i något hänseende som anges i 10 kap 8 § KL.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avslå medborgarförslaget.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

§ 114

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-21

111-134

Dnr 2017/183-008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helena Wall Gunnarsson och Anders
Gunnarsson ) – omhändertagande av avlidna.
Helena Wall Gunnarsson och Anders Gunnarsson, Helge Johanssons gata
5, 387 36 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2017-07-01
att kommunen tar fram en enhetlig taxa för transport av avlidna till bårhus
om någon dör på kommunens särskilda boende.
att kommunen upphandlar denna transport hos befintliga transportörer om
inte omsorgen klarar det själva.
Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte
delta.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och lämnar det till socialnämnden för ställningstagande och beslut. Det noteras att om eventuell taxa
föreslås, ska denna slutligt beslutas av kommunfullmäktige.
Förslagsställarna ska bjudas in till socialnämndens sammanträde när medborgarförslaget slutligt behandlas.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 34

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-02-27

31-49

Dnr 2016/163-032 KS

Permanenta utökningen av bilparken, socialnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 151
att godkänna tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar under 2016.
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
att eventuell utökning av hemtjänstens bilpark ska behandlas i budgetberedningen 2017.
Socialnämnden redovisade 2017-06-26 § 88 arbetssätt och rutiner.
Kommunstyrelsen lade 2017-08-29 § 154 socialnämndens utredning om
arbetssätt och rutiner till handlingarna.
Socialnämnden föreslog 2017-12-18 § 157 kommunstyrelsen att permanenta utökningen av hemtjänstens bilpark med två bilar.
Av beslutet framgår att bilarna används optimalt vardagar dagtid dock inte
under kvällar och helger. Samåkning sker ibland men det upplevs oftast ineffektivt. Arbetssättet och schemat ses över regelbundet och det är svårt att få
en jämn arbetsbelastning över dygnet då behovet är störst på morgonen
samt vid lunchtid. Dialog förs mellan hemtjänsten, rehab och sjuksköterskorna för att få en så effektiv bilanvändning som möjligt.
Yrkanden
Andreas Persson (S) yrkar bifall till socialnämndens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna permanent utökning med två klimatsmarta elbilar. Finansieras inom socialnämndens budgetram.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 42

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-12

38-48

Dnr 2017/2-792 SN

Beslut från KS; Utökning av HSV bilpark
Inkommit beslut från KS, 180227, § 34, där KS godkänner den permanenta
utökningen med två klimatsmarta elbilar. Finansieras inom socialnämndens
budget.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-03-25

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

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

Stimulansmedel för 2018 för att stärkt
socialtjänstens insatser för barn och unga med
psykisk ohälsa.
Förslag till beslut
-

Att Socialnämnden rekvirerar medel från Socialstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra att fördela
100 000 000 kr i statsbidrag till kommunerna under 2018 för att stärka
socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa.
Statsbidraget ska användas till ett eller flera av nedan angivna områden.
-

Stärka socialtjänstens insatser till barn och ungas som far illa eller
riskerar att fara illa,

-

Förbättra arbetet mot psykisk ohälsa,

-

Öka socialtjänstens komptetens om barn och unga med psykisk
ohälsa,

-

Stäkra samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver
både hälso- sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom
kommunens egna verksamheter.

Borgholms kommun fördelas att rekvirera 244 590 kr.

Redovisning av stimulansmedel ska ske senast 13 februari 2019.

Beatrice Solhjort
T.f. Verksamhetschef

Beslut ska skickas till

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Badhusgatan 23

0485-880 85

0485-880 82

650-5044

10 85 00-0

212000-0795

10 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 43

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-12

38-48

Dnr 2018/38-750 SN

Statsbidrag för 2018 för att stärka socialtjänstens insatser för barn och
unga med psykisk ohälsa.
Inkommit inbjudan från Socialstyrelsen om att ansöka om statsbidrag för att
stärka insatser inom socialtjänsten för barn och unga med psykisk ohälsa.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra att fördela
100 000 000 kr i statsbidrag till kommunerna under 2018 för att stärka socialtjänstens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Statsbidraget ska
användas till ett eller flera av nedan angivna områden.
-

Stärka socialtjänstens insatser till barn och ungas som far illa eller riskerar att fara illa,

-

Förbättra arbetet mot psykisk ohälsa,

-

Öka socialtjänstens komptetens om barn och unga med psykisk ohälsa,

-

Stärka samverkan mellan landsting och kommun när någon behöver både hälso- sjukvård och stöd från socialtjänsten, men också inom kommunens egna verksamheter.

Borgholms kommun fördelas att rekvirera 244 590 kr.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

rekvirera medel från Socialstyrelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-03-25

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

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

Stimulansmedel för 2018 för stärkt bemanning inom
den sociala barn- och ungdomsvården.
Förslag till beslut
-

Att Socialnämnden rekvirerar medel från Socialstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en
stimulanssatsning under åren 2016-2019 för att stärka bemanningen inom
den social barn- och ungdomsvården. Arbetet med flickor och pojkar som
far illa eller riskerar att fara illa är en av socialtjänstens svåraste uppgifter.
Socialtjänsterna har haft en ansträngd situation under en lång tid och det
har bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal. Det är
nu angeläget att vända utvecklingen inom den sociala barn – och
ungdomsvården och förbättra förutsättningarna att göra ett bra arbete.
Borgholms kommun har under åren 2016-2017 sökt dessa medel och kan
nu även för 2018 rekvirera medel. Satsningen har gjort att Individ och
familjeomsorgen har kunnat ha en högre bemanning av socialsekreterare
och få administrativ hjälp. För 2018 är fördelningsnyckeln 880 000 kr för
Borgholms kommun.

Redovisning av stimulansmedel ska ske senast 6 februari 2019.

Beatrice Solhjort
T.f. Verksamhetschef

Beslut ska skickas till

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Badhusgatan 23

0485-880 85

0485-880 82

650-5044

10 85 00-0

212000-0795

12 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 44

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-12

38-48

Dnr 2018/39-750 SN

Statsbidrag för 2018 för att stärka bemanning inom den sociala barnoch ungdomsvården.
Inkommit inbjudan från Socialstyrelsen om att ansöka om statsbidrag för att
stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under åren 2016-2019 för att stärka bemanningen inom den social
barn- och ungdomsvården. Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller
riskerar att fara illa är en av socialtjänstens svåraste uppgifter. Socialtjänsterna har haft en ansträngd situation under en lång tid och det har bidragit till
svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal. Det är nu angeläget att
vända utvecklingen inom den sociala barn – och ungdomsvården och förbättra förutsättningarna att göra ett bra arbete.
Borgholms kommun har under åren 2016-2017 sökt dessa medel och kan nu
även för 2018 rekvirera medel. Satsningen har gjort att Individ och familjeomsorgen har kunnat ha en högre bemanning av socialsekreterare och få administrativ hjälp. För 2018 är fördelningsnyckeln 880 000 kr för Borgholms
kommun.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

rekvirera medel från Socialstyrelsen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Resultat av genomlysningen
av Individ- och
familjeomsorgen

1
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SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

Uppdrag och genomförande
Uppdraget från socialchefen har varit att beskriva organisation och arbetsprocesser samt att
belysa de verksamhetsmässiga förutsättningarna för att bedriva en effektiv och rättssäker
verksamhet.
Genomlysningen bygger på intervjuer, såväl av IFO:s arbetsgrupper som individuella
intervjuer. Nämndprotokoll, målbeskrivningar och statistikuppgifter har också utgjort underlag
för genomlysningen. Fortlöpande återkoppling till socialchefen har skett under den tid arbetet
med genomlysningen har pågått. De första gruppintervjuerna gjordes i maj och juni 2017 och
de individuella intervjuerna och inhämtning av övriga uppgifter har gjorts under tiden augusti
– december 2017.
Nedan görs en kort redogörelse för resultatet av de viktigaste punkterna i genomlysningen.

Stor personalomsättning, svårigheter att rekrytera ny personal
. ”Det råder i dag stor konkurrens om socionomer i hela landet och många socionomer väljer
andra arbetsgivare än den kommunala socialtjänsten”. (Direktiv för översyn av
socialtjänstlagen 2017:39 sid.5)
Det har varit en stor genomströmning av personal på IFO under det senaste året. Det har
också varit svårt att rekrytera utbildad och erfaren personal. Borgholm är en liten kommun
där de flesta anställda inom IFO pendlar, något som inte underlättar rekryteringen. Det finns
ett pågående arbete inom IFO kring rekrytering och löneutveckling på både kort och lång
sikt.
Problem att rekrytera är inget specifikt för Borgholms kommun. SKL konstaterade redan
2015 i sin rapport ”Rekryteringsläget inom socialtjänsten” att 98 % av kommunerna hade
svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare inom området barn och unga. 86 % av
kommunerna hade svårt att rekrytera nyutexaminerade socialsekreterare inom samma
område. Inom ekonomiskt bistånd var det lättare att rekrytera men det fanns stora
svårigheter även inom det området.
IFO:s personal anser att lönen är en viktig, både ingångslönen för att rekrytera och
löneutveckling för att behålla personal. Men också andra lösningar ses som viktiga,
exempelvis möjligheten att ibland kunna arbeta hemifrån, kompetensutveckling, friskvård och
möjligheten att kunna utföra ett arbete som man själv kan känna sig stolt och nöjd över.
Arbetsmiljön spelar en stor roll för trivseln på arbetsplatsen, och arbetsbelastningen är den
kanske viktigaste frågan gällande arbetsmiljö.
Tilläggas kan att regeringen har beviljat Uppsala kommun medel under 2016 0ch 2017 för att
tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Vision genomföra ett utvecklingsprojekt för
att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är
att vända rekryteringstrenden och bli en attraktiv arbetsgivare för socionomer. Uppdraget
följs av forskare och ska redovisas den 31 mars 2018.
2
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En ökad arbetsbelastning
Ett annat problem som många intervjupersoner har lyft är att IFO:s arbetsbörda hela tiden
tycks öka, inte minst inom området barn och unga.
Arbetsbelastningen påverkas också av personalomsättningen. För socialsekreterare som
stannar kvar när många slutar blir arbetssituationen tyngre. Dels har tjänster ibland varit
obemannade en tid innan ny personal rekryterats och är på plats, dels tar det tid innan
nyanställd personal kan handlägga och ta ansvar på samma sätt som en erfaren
socialsekreterare. Det krävs tid och engagemang för introduktion och handledning av
nyanställda. Personalomsättningen medför kostnader och påverkar förstås även
kontinuiteten för dem som verksamheten är till för.
Men det finns också andra förklaringar till den ökade arbetsbördan. Av tillgänglig statistik
framgår att antalet anmälningar, utredningar och placeringar har ökat. Det gäller såväl i
Borgholms kommun som nationellt. En förklaring till detta skulle kunna vara att fler
människor tar ansvar för att anmäla när de misstänker att barn eller unga far illa. Men det är
bara en tänkbar del av svaret. Vi lever i en tid när många människor mår dåligt, den psykiska
ohälsan är hög. Det påverkar inte minst barnfamiljer, och synliggörs snabbt hos
socialtjänsten.
Socialtjänstens verksamhet måste anpassas efter förändringar i omvärlden. Den
samhällsekonomiska utvecklingen, valfrihets- och konkurrensreformer, demografin och
folkhälsan samt läget på arbetsmarknaden är några av de samhällsförändringar som berör
socialtjänsten mer eller mindre direkt. (Direktiven för översyn av socialtjänstlagen 2017:39).
Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskrev 2015 att utvecklingen i omvärlden har
inneburit att socialtjänsten har fått ansvar för nya grupper och nya arbetsuppgifter. Chefer
och handläggare beskrev allt fler komplicerade arbetsuppgifter ibland utan tillräckliga
förutsättningar för att klara uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Nya bestämmelser och
föreskrifter införs ofta inom socialtjänstens område utan tillräcklig finansiering. Den sociala
barn- och ungdomsvården har exempelvis fått ett utökat uppdrag genom att nya målgrupper
och uppgifter tillkommit eller genom en ”övervältring” av problem då exempelvis skola och
BUP drar ner på sina resurser.
Socialtjänsten ska präglas av en helhetssyn och socialtjänstagen är en ramlag. Men under
senare år har antalet bestämmelser och detaljeringsgraden i socialtjänstlagen och tillhörande
författningar ökat. Mycket av socialtjänstens kraft har lagts på den ärendestyrda
myndighetsutövningen. Det har inneburit att bl.a. det långsiktiga och strukturellt
förebyggande arbetet har fått stå tillbaka. Kraven på både specialisering och helhetssyn har
lett till svårigheter att leva upp till målen i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen har under
många år kompletterats med detaljerade bestämmelser som ökar detaljstyrningen och
minskar utrymmet såväl för den kommunala självstyrelsen som för professionen. (Direktiven
för översyn av socialtjänstlagen 2017:39).
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Regeringen har tagit problemen gällande barn och unga på stort allvar. 2015 tillsattes en
nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve. Hon har
besökt drygt 50 kommuner vid två separata tillfällen. Slutrapporten, ”Barnets och ungdomens
reform – Förslag för en hållbar framtid”, finns tillgänglig på regeringens webbsida. Den
överlämnades den 15 december 2017 till statsrådet Åsa Regnér. I rapporten konstateras att
situationen i den sociala barn- och ungdomsvården går åt rätt håll men att fortsatta krafttag
behövs såväl lokalt som nationellt. Flera förslag till förändring ges i rapporten.
Den 6 april 2017 beslutade regeringen om kommittédirektiv för översyn av socialtjänstlagen
(Dir. 2017:39). Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

Hemmaplanslösningar och förebyggande arbete i stället för placeringar
Statistikens siffror visar ett ökat antal placeringar av barn och unga. Externa placeringar
kostar mycket pengar och de pengarna skulle kunna användas till många insatser på
hemmaplan. Vinsten är då inte enbart ekonomiskt, det är en stor fördel för Borgholms
invånare om de kan erbjudas hjälp i den egna kommunen. En satsning på
hemmaplanslösningar har redan påbörjats i Borgholms kommun. I ett sådant beslut är det
viktigt att vara medveten om att det kommer att krävas en fortsatt satsning inom
hemmaplanslösningar och att det tar tid att fasa ut det gamla arbetssättet och bygga upp det
nya.
I ett arbete med fokus på att ge insatser i ett tidigt skede blir förebyggande arbete en viktig
verksamhet. I dagsläget finns ett team med två personer som arbetar specifikt förebyggande.
De har en nära kontakt med och god kännedom om ungdomar i Borgholm, har ett gott
samarbete med skola och fritidsverksamhet, genomför föräldrautbildningar,
sommarlovsaktiviteter m.m. De har ett samarbete med Fryshuset, som bl.a. hjälpt till att söka
pengar för sommarlovsaktiviteterna.
Fryshuset arbetar i Borgholm genom folkhälsosamordnare och ungdomssamordnare.
Ungdomssamordnarens uppdrag är att se till att ungas röster synliggörs och hörs, att det blir
en samverkan mellan ungdomar, näringsliv och politiker. De arbetar exempelvis med
utbildning i demokratifrågor, nordiskt ungdomsutbyte, jämställdhetsfrågor m.m. och beskrivs
som en kompletterande resurs till befintliga verksamheter. Det bör kanske uppmärksammas
att Fryshuset är en ideell organisation vilket innebär att inte samma lagstiftning gäller som för
socialtjänstens personal. Fryshusets personal har till exempel inte anmälningsplikt när det
gäller oro för att barn far illa. Detta skulle kunna påverka samverkan med kommunens
personal eftersom förebyggande teamet i sitt uppdrag arbetar för att uppmuntra
orosanmälningar från andra verksamheter.
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Missbruksvård
Fokus på förändring, i såväl Borgholm som nationellt, är i hög grad fokuserad på den sociala
barnavården. Det är bra och viktigt, men det är också viktigt att inte glömma övriga
verksamheter, exempelvis missbruksvård för vuxna. Missbruksvården för vuxna i Borgholm
behöver ses över. I dagsläget har en enda socialsekreterare ansvar för missbruksvården i
Borgholm och det är ett ökat inflöde av nya ärenden. Öppenvårdsinsatser saknas, vilket i sin
tur bidrar till att fler placeringar måste göras. Tilläggas kan, utifrån ett barnperspektiv, att
såväl barn (genom föräldrar med missbruksproblem) och ungdomar också berörs av detta
område inom IFO.

Organisation och arbetsledning
Från personalen har det funnits starka önskemål om och behov av en organisation med
verksamhetsnära arbetsledning. Förändringar av organisationen har gjorts för att tillgodose
detta. Nu har en t.f. verksamhetschef ett övergripande ansvar för IFO och ensamkommande
barn. Verksamhetschefen har arbetsledningsansvar för vuxen- och försörjningsstöd och
boenden för ensamkommande. En enhetschef för IFO är arbetsledare för utredningsgruppen
och insatsgruppen för barn och unga. Arbetsgruppen för ensamkommande barn ingår
numera i utredningsgruppen för barn och unga.
I varje arbetsgrupp finns en 1:e socialsekreterare. Det är något som genomgående upplevs
som både positivt och nödvändigt. Ett problem har varit att när det har saknats personal så
har 1:e socialsekreterare fått ta över ärenden och inte kunnat vara arbetsledare i den
utsträckning som är tänkt. På sikt är det viktigt att försöka renodla 1:e socialsekreterarens roll
då den tjänsten annars riskerar att ”ätas upp” av akuta ärenden.

Övriga problem som beskrivits i genomlysningen
Något som framförts av många intervjuade är behovet av struktur, av rutiner och riktlinjer.
Arbetet med att åtgärda detta pågår och har pågått under tiden för genomlysningen. Det är
ett arbete som måste fortsätta kontinuerligt och det är viktigt att klargöra vem som ansvarar
för att bevaka förändringar och uppdatering.
Det har varit stora problem med dokumentationssystemet Procapita. Personalen hade inte
fått utbildning och det fanns inte gemensamma rutiner för hur dokumentation och uppföljning
skulle ske. Under den tid genomlysningen har genomförts har systemet Procapita åtgärdats
och utbildning av personalen har påbörjats. Framöver är det viktigt att ny personal utbildas i
hur Procapita fungerar och att det utses Procapita-ansvariga i verksamheten.
I en liten kommun blir det lätt sårbart på vissa tjänster då det kanske bara finns en person
som kan just de arbetsuppgifterna (t.ex. familjehem, familjerätt missbruksvård). Det är viktigt
att se över hur sårbarheten kan minskas, att det exempelvis finns en plan för vad som ska
ske när en sådan nyckelperson är frånvarande.

5
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Stämningen på IFO
När genomlysningen påbörjades förmedlade personalen en uppgivenhet, en känsla av att
personal och ledning inte hade blivit lyssnade på. Under genomlysningens gång har många
påpekat att det har blivit mycket bättre, att de har blivit lyssnade på av ledning och politiker
och att det har skett många förändringar. En medveten satsning görs från ledningens sida på
att bygga upp självkänsla och god stämning i arbetsgrupperna.

Lena Ahlstedt
Utvecklingsledare

6
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Arbetsbelastning inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 2017, resultat av genomlysning av IFO.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef, redogör för den genomlysning som
gjorts av individ- och familjeomsorgen.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över resultatet av genomlysningen till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Socialt kontrakt
Riktlinje för Vuxen och Försörjningsstöd
Nästa revidering senast

Fastställd

Bakgrund
Socialt kontrakt är en insats främst för barnfamiljer som har stora svårigheter att få och
behålla eget kontrakt och därmed riskerar att bli hemlösa. Denna insats är utifrån
Barnkonventionen där barnperspektivet skall beaktas. Även individer som har en pågående
insats från Socialförvaltningen som är att bedöma att särskilda skäl föreligger för att individen
är i behov av ett socialt kontrakt kan vara aktuella.
Det skall dock alltid först uteslutas att den enskilde inte kan få ett boende med eget
hyresavtal. Den enskilde skall uppmanas att själv söka boende via fastighetsägare och
hyresvärdar.
Aktualisering
När en ansökan om socialt kontrakt inkommer aktualiseras ärendet i Procapita (se separat
lathund för Procapita). Bedömning görs om skälig levnadsnivå uppnås i det boende den
enskilde har vid ansökningstillfället.
Utredning
Utredning dokumenteras i Procapita i utredning benämnd Boendeutredning.
Inventering görs av faktorer som gjort att tidigare boenden misslyckats, t.ex. hyresskulder,
störningar samt hur dessa sett ut, vad de har berott på, hur arbetet ser ut för att dessa
problem skall elimineras etc. Inventering görs av även faktorer som bidrar till att förhindra att
problem uppstår igen, t.ex. ändrad situation, genomgången behandling, pågående insatser.
Hyresvärdarna och deras skäl för att inte ta emot den enskilde som hyresgäst skall redovisas
och utgör en del i underlaget för utredningen.
Utredningsmall, se bilaga.
Beslutsfattare
Ärendet och utredningen görs av aktuell handläggare. Beslut att bevilja eller avslå socialt
kontrakt fattas av 1:e socialsekreterare.
Villkor
Socialt kontrakt villkoras med insatsen ”God man” eller egna medel om socialsekreteraren
gör bedömning att sådant behov finns. I första hand ska då ansökan om ”God man” ställas till
Överförmyndaren och i andra hand ett ”egna medelkonto”. Vid god man skall kopia på
registerutdrag om ställföreträdarskap lämnas och ID-handling skall uppvisas.
Villkor för att få socialt kontrakt är att man tar emot regelbundna inbokade besök genom en
insats eller av socialnämndens representant för tillsyn av bostaden.
Kontrakt
Hyreskontrakt upprättas i två exemplar mellan socialnämnden och hyresvärden. Antal
mottagna nycklar noteras. Det sociala kontraktet upprättas i två exemplar där såväl den
enskilde som socialsekreterare och verksamhetschef undertecknar båda. Den enskilde
tilldelas ett exemplar. Upprättade kontrakt lämnas till assistent på administrativa enheten
som sätter in dem i pärm, vilken förvaras hos assistenten.

Q-nr: xx
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Riktlinje för Vuxen och Försörjningsstöd
Nästa revidering senast

Fastställd

Kontrakt skall skrivas på max ett år i taget och omprövas enligt gällande regler.
Besiktning
Besiktning av bostaden skall alltid genomföras vid in- och utflyttning. Besiktning genomförs
av representant för hyresvärden samt för socialsekreteraren.
Inflyttningsbesiktning är av vikt och skall dokumenteras, då den enskilde annars riskerar att
bli ansvarig för slitage/skador som tidigare hyresgäst orsakat. Den enskilde skall ta del av
besiktningsprotokollet i samband med inflyttningen. Besiktningsprotokollet skall förvaras
tillsammans med hyreskontraktet i boendepärmen på socialtjänsten.
Nycklar
Vid boende med socialt kontrakt har socialtjänsten rätt att gå in med nyckel i de fall det finns
anledning att befara att det föreligger fara för person eller egendom. Socialtjänsten behåller
en av nycklarna som förvaras märkt i socialtjänstens låsta nyckelskåp. Resterande nycklar
kvitteras ut i samband med att kontrakt skrivs, alternativt när den enskilde får tillträde till
bostaden. Antal utlämnade nycklar skall noteras i kontraktet och på nyckelkvittensen.
Om samtliga nycklar inte återlämnas vid avflyttning, skall byte av lås debiteras den enskilde.
Om den enskilde inte fullgör sin betalningsplikt inträder socialnämndens betalningsansvar i
egenskap av hyresgäst. För lås byte kontaktas hyresvärd.
Hemförsäkring
Hemförsäkring skall vara tecknad samma dag som inflyttning sker.
Information lämnas vid avtalsskrivningen av socialsekreteraren. Om den enskilde är aktuell
för försörjningsstöd lämnas information om att kostnaden är att betrakta som en godtagbar
utgift.
Hyresdebitering
Hyresavier skall ställas direkt till Socialförvaltningen som betalar hyran avseende
förstahandskontraktet. Assistenten lämnar sedan en faktura avseende andrahandskontraktet
antingen till den som ansvarar för egna medel kontot eller till den enskilde direkt.
Assistent skall begära in restlängd från ekonomiavdelningen för att kontrollera att samtliga
hyror betalas i rätt tid.
Uppföljning av kontrakt
Kontrakten följs upp vid behov, minst var 6:e månad. Uppföljningen dokumenteras i
Procapita. Boka ett hembesök med den enskilde. Innan hembesöket skall socialsekreteraren
undersöka om kontraktet behöver förlängas. På hembesöket skall boendet, aktuell situation
samt om den enskilde fortsatt har behov av socialt kontrakt följas upp. Vad har den enskilde
gjort för att lösa sin bostadssituation? Om socialsekreteraren bedömer att den enskilde har
förmåga att ta över förstahandskontraktet skall denne ta kontakt med hyresvärden gällande
detta.
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Klagomål på hyresgäst
Assistent tar emot inkomna klagomål, vilka antecknas på blanketten ”Socialt kontrakt”.
Därefter tar aktuell handläggare över och handlägger klagomålet, dokumenterar i Procapita
och på blanketten, vilken sedan lämnas tillbaka till assistent. Assistent skickar informationen
till den klagande. Kopia på blanketten sätts av assistenten in i boendepärmen vid den
enskildes kontrakt.
Uppsägning av kontrakt
Uppsägning skall undertecknas på det sociala kontraktet innan utflyttningsdatum.
Uppsägningen lämnas till verksamhetschef för underskrift.
Även socialnämndens kontrakt med hyresvärden skall sägas upp, vilket görs på kontraktet.
Detta görs av verksamhetschef och skickas därefter av assistent till hyresvärden. När
bekräftelse inkommit sätter assistent in denna i pärm benämnd Uppsagda lägenheter.
Vid flytt
Socialsekreteraren beställer besiktning av bostaden och tillser efter flytt att samtliga nycklar
returneras av den enskilde. Assistent lämnar nycklar till hyresvärd mot kvittenskvitto.
Den enskilde ansvarar för att bostaden är flyttstädad senast på avflyttningsdagen. Om
bostaden vid besiktningen anses vara otillräckligt städad och det inte åtgärdas av den
enskilde, kan socialnämnden låta städbolag utföra flyttstädning. Kostnaden debiteras den
enskilde. Om den enskilde inte fullgör sin betalningsplikt inträder socialnämndens
betalningsansvar i egenskap av hyresgäst.
Målsättning
Målet för den enskilde som beviljats socialt kontrakt är att denne skall kunna klara ett eget
boende och så småningom få eget kontrakt på den öppna bostadsmarknaden.
Det sociala kontraktet skall tidsbegränsas och därefter, om möjligt, övergå till den enskilde.
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Revidering av riktlinjen för handläggning av bistånd i form av sociala
kontrakt.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef, redogör för de förändringar som föreslås i det reviderade dokumentet.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna revideringen av riktlinjen för handläggning av bistånd i form
av sociala kontrakt.

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

Information Ensamkommande
Förslag till beslut
Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 tog Borgholms kommun emot 104 ensamkommande barn.
Under 21017 har kommunen anvistas 1 barn. Antalet ensamkommande
börjar nu minska då flera fyller 18 år och inte har fått uppehållstillstånd,
dessa flyttar då till Migrationsverkets asylförläggningar. Vidare har flera som
har uppehållstillstånd fyllt 18 år och blir mer och mer självgående i vårt
samhälle. De bor idag på kommunens stödboende eller i utslusslägenheter.
Migrationsverket har minskat sina ersättningar till kommunerna för
ensamkommande barn vilket gör att verksamheten ännu mera måste
säkerställa och arbeta för en fungerar verksamhet inom de nya
budgetramarna. Prognosen för 2018 visar att flödet av nya
ensamkommande barn till Sverige är lågt. Prognosen är att Borgholms
kommun kommer ta emot 1-2 ensamkommande barn under 2018. Ett led i
att flera ungdomar blir redo att flytta från HVB till Stödboende är att den
verksamheten måste växa och hela tiden är beroende av utslusslägenheter
för dessa ungdomar som sedan blir vuxna och en del av Borgholms
samhälle.
Beslutsunderlag
Inhämtade rapporter från enhetschefen inom EKB, samt statistik på övriga
placerade EKB.

Ärendet
Borgholms kommun ansvarar idag för 45 ensamkommande barn.
Kommunens egna boenden: Under mars har antalet ungdomar på HVB och
stödboende minskat från 29 till 28 individer. 23 mars flyttade de sista på
HVB ut till Stödboendet med förstärkt bemanning i första stadiet.
Planering, förberedelse och introduktion har skett under mars för
verksamhetsförändring inom Muraregatans fem träningslägenheter för att
avlasta andra verksamheters behov samt att hålla nere externa kostnader.
Denna verksamhetsförändring kommer att starta i april. Denna förändring
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innebär att fyra årsarbetare inom EKB kommer att utföra insatser mot IFO
och LSS. Denna verksamhetsförändring kommer att starta 180402.
Städning och återställning av lokalerna på gamla Ekbacka utförs av befintlig
personal.
Parallellt med detta pågår fortsatt inventering angående möjlighet för HVB i
annan form på gamla Ekbacka med bibehållen personalkompetens för att
tillgodose andra behov.
I samband med detta flyttas verksamheten från våning 1 till våning 2 på
gamla Ekbacka för att möjliggöra plats för annan verksamhet inom
socialförvaltningen på våning 1.
Tre familjeåterföreningar är på gång.

Utanför verksamhetens kommunala boenden:
Utanför de kommunala boendena har Socialnämnden 17 ensamkommande
som är placerade enligt följande: 2 st inom konsulentstötta familjehem. 1 st
på våra egna familjehem. 10 st är nätverksplacerade, d.v.s. familjehem som
är en släkting till barnet. 1 st är gift och bor med sin partner. 3 st är
placerade på externa HVB med SOL beslut dvs ej tvångsplaceringar.

Beatrice Solhjort
T.f. Verksamhetschef

Beslut ska skickas till

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Månadsrapport för ensamkommande flyktingbarn
Sammanfattning av ärendet
Hösten 2015 tog Borgholms kommun emot 104 ensamkommande barn. Under 21017 har kommunen anvistas 1 barn. Antalet ensamkommande börjar
nu minska då flera fyller 18 år och inte har fått uppehållstillstånd, dessa flyttar
då till Migrationsverkets asylförläggningar. Vidare har flera som har uppehållstillstånd fyllt 18 år och blir mer och mer självgående i vårt samhälle. De
bor idag på kommunens stödboende eller i utslusslägenheter. Migrationsverket har minskat sina ersättningar till kommunerna för ensamkommande barn
vilket gör att verksamheten ännu mera måste säkerställa och arbeta för en
fungerar verksamhet inom de nya budgetramarna. Prognosen för 2018 visar
att flödet av nya ensamkommande barn till Sverige är lågt. Prognosen är att
Borgholms kommun kommer ta emot 1-2 ensamkommande barn under 2018.
Ett led i att flera ungdomar blir redo att flytta från HVB till Stödboende är att
den verksamheten måste växa och hela tiden är beroende av utslusslägenheter för dessa ungdomar som sedan blir vuxna och en del av Borgholms
samhälle.
Beslutsunderlag
Inhämtade rapporter från enhetschefen inom EKB, samt statistik på övriga
placerade EKB.
Ärendet
Borgholms kommun ansvarar idag för 45 ensamkommande barn.
Kommunens egna boenden: Under mars har antalet ungdomar på HVB och
stödboende minskat från 29 till 28 individer. 23 mars flyttade de sista på HVB
ut till Stödboendet med förstärkt bemanning i första stadiet.
Planering, förberedelse och introduktion har skett under mars för verksamhetsförändring inom Muraregatans fem träningslägenheter för att avlasta
andra verksamheters behov samt att hålla nere externa kostnader. Denna
verksamhetsförändring kommer att starta i april. Denna förändring innebär att
fyra årsarbetare inom EKB kommer att utföra insatser mot IFO och LSS.
Denna verksamhetsförändring kommer att starta 180402.
Städning och återställning av lokalerna på gamla Ekbacka utförs av befintlig
personal.
Parallellt med detta pågår fortsatt inventering angående möjlighet för HVB i
annan form på gamla Ekbacka med bibehållen personalkompetens för att tillgodose andra behov.
I samband med detta flyttas verksamheten från våning 1 till våning 2 på gamla Ekbacka för att möjliggöra plats för annan verksamhet inom socialförvaltningen på våning 1.
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Tre familjeåterföreningar är på gång.
Utanför verksamhetens kommunala boenden:
Utanför de kommunala boendena har Socialnämnden 17 ensamkommande
som är placerade enligt följande: 2 st inom konsulentstötta familjehem. 1 st
på våra egna familjehem. 10 st är nätverksplacerade, d.v.s. familjehem som
är en släkting till barnet. 1 st är gift och bor med sin partner. 3 st är placerade
på externa HVB med SOL beslut dvs ej tvångsplaceringar.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna och lämna över rapporten till socialnämnden.

_____________________________
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Information från socialchef
-

Det är stort fokus på budgetläget i hela förvaltningen.

-

Det har varit turbulent på Ekbacka stödboende på grund av vissa omflyttningar.

-

Introduktion ges till sommarvikarierna.

-

180410 hade SNAU träff med KSAU.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________
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1 Sammanställning
För mars är avvikelsen -9,5 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till
individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.





Hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen.
Underskott består av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt
försörjningsstöd. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)
30 % av underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta.
Kostnaderna för verksamheten har under 2017 varit högre och tilläggsanslag
erhölls under förra året för att täcka personalkostnader som översteg budget.
Inom gruppbostäderna har mer personalresurser använts än budgeterat delvis på
grund att verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter ett förändrat behov i
slutet på förra året. Två tillkommande placeringar skapar underskott för
verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i
budget. (åtgärd 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8)
Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen. Hög
sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet skapar
underskott. Omställning har skett och kommer ske på boenden som har
övertalighet. Effekt kommer troligen först till sommaren. Hemtjänsten ställer
också om och rutiner för snabbare omställning ska tas fram för att säkerställa att
resurser är rätt fördelade. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8)

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare
åtgärder vidtas för är prognosen för 2018 -20,0 mkr. I prognosen ingår
placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för
försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta.
Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom
missbruk och barn och familj vilket hade genererat en dygnskostnad på 29 tkr om dessa
fem individer hade placerats externt. Eftersom resurser funnits för att kunna erbjuda
hemmaplanslösningar har dygnskostnaden istället blivit 4,6 tkr. Effektiviseringen medför
en minskad kostnad på helårseffekt om 5,8 mkr.
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2 Analys av verksamheten
2.1 Centralt





En sjunkande trend av antalet ensamkommande barn och unga (EKB) vilket
medför lägre intäkter från Migrationsverket. Omfördelning av resurser från EKB
pågår för att kunna arbeta med hemmaplanslösningar. Detta görs genom
öppenvårdsinsatser för personer inom omsorgen om funktionsnedsatta, missbruk,
barn och familj samt försörjningsstöd. Detta leder till färre externa placeringar.
Översyn görs av statistik som lämnas till ekonomiavdelningen och socialstyrelsen
gällande försörjningsstöd.
Återhållsamhet gäller för inköp av kontorsmaterial då det vid flytten
konstaterades att det finns stora lager.

2.2 Äldreomsorg
Hälso- och sjukvård




Samarbete är påbörjat med distriktsrehabiliteringen i Landstinget.
Verksamheterna kommer att ha regelbundna träffar med start under april månad.
Det sker ett fortsatt samarbete med hälsocentralen i Hemsjukhuset och anpassning
till nya utskrivningslagen.
Översyn och omstrukturering av samtliga områden inom hemsjukvården för att
kunna effektivisera och öka patientsäkerheten i sjuksköterskearbetet.

Särskilt boende



Arbetet med bemötandeplaner samt reflektionsstunder, för att hålla planer
levande, ökar på fler enheter med goda resultat som följd. Aktiveringen på
enheterna har ökat i form av bakning, gymnastik, kafferep samt påskbingo.
På Åkerbohemmet samt på Ekbacka 6 planeras ett ökat samarbete mellan
avdelningarna, med gemensamt schema. Arbetsmiljön förväntas bli bättre då
personalen har större möjlighet att påverka sina arbetspass.

Hemtjänst och sociala verksamheter




I norr har de beslutade timmarna ökat vilket gör att planeringen kan
effektiviseras. Arbete pågår fortlöpande för att förbättra kontinuiteten vilket
mottagits positivt av arbetsgrupperna.
Ny samordnare rekryteras i slutet av mars. Arbetet med mindre geografiska
grupper/områden och därmed en effektivare planering pågår. Personalbehovet har
minskat relaterat till minskade beslutade timmar.
Arbetet med förbättrad kontinuitet har resulterat i att en genomsnittlig brukare
träffar 7.8 personal på två veckor i Centrum Norr (målet är maximalt 12) vilket är
ett mycket gott resultat.

2.3 Omsorg om funktionsnedsatta





Flertalet enheter inom omsorgen om funktionsnedsatta visar underskott på
personalbudget. Samtliga enhetschefer har i uppdrag att snarast se över
bemanningskrav och schemaläggning för att komma i budgetbalans.
Inom alla verksamheter sker arbete med att se över samtliga rutiner och riktlinjer
för revidering då det arbetet varit eftersatt under i stort sett hela 2017.
För närvarande finns två lediga platser på gruppbostad Ranstad. Ingen brukare
står på kö för gruppbostad.
Daglig verksamhet planerar för att byta lokaler framöver. Förhoppningen är att
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tre grupper ska kunna samlokaliseras på Ekbacka. Konsekvensanalys är initierad
avseende samlokaliseringen.
Teammöte har startat upp på en av våra gruppbostäder, planeringen är att
teammöte ska komma igång på samtliga gruppbostäder under året, planering
pågår tillsammans med hälso- och sjukvården.
Fastighetsstrateg arbetar med att hitta nya lokaler för Klinta korttid.
Handläggarna arbetar fortsatt med att se över externa placeringar och eventuellt
kan en avslutas under våren för att istället verkställa beslutet på hemmaplan.

2.4 Individ- och familjeomsorg











Aktuell konsult inom missbruksvård avslutas i augusti istället anställs egen
kompetens.
En uppsägning inom utredningsenheten under mars och en i februari månad.
Annons är utlagd.
Omfördelning av arbetsuppgifter från utredargruppen till insatsgruppen för mer
balans i arbetsuppgifterna.
Tillsättning av två tidigare vakanta tjänster har skett, under mars inom Barn och
Familjeenheten.
Två avslutade konsulentstötta familjehem.
En avslutad missbruksplacering.
En ny kvinnojoursplacering och en HVB barn-placering.
Förhandling med pågående konsulentstötta familjehem om övertagande pågår.
Statistik har börjat hämtas in på mer konkret sätt inom försörjningsstöd.
Höga kostnader för försörjningsstöd fortsätter.

2.5 Ensamkommande flyktingbarn



Under mars har antalet ungdomar på HVB och stödboende minskat från 29 till 28
individer.
Planering, förberedelse och introduktion har skett under mars för
verksamhetsförändring inom Muraregatans fem träningslägenheter för att avlasta
andra verksamheters behov samt att hålla nere externa kostnader. Denna
verksamhetsförändring kommer att starta i april.
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3 Personaluppföljning
Antalet årsarbetare följer föregående års kurva och minskar under februari månad.
Minskningen är något större jämfört med 2017.

Fyllnad- och övertidstimmar visar en positiv trend jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron har ökat mellan januari och februari men är fortfarande lägre jämfört med
samma period föregående år.
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4 Ekonomiuppföljning
Efter mars är budgetavvikelsen -9,5 mkr mot budget (se tabell under rubrik 4.1). I texten
nedan redovisas underskottet i storleksordning med störst underskott först. Större delen
av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om
funktionsnedsatta.
Det som ligger till grund för individ- och familjeomsorgens underskott är främst
familjehemsplaceringar. Placeringar inom barn- och familj och missbruk har ökat sedan
föregående år samma period. Verksamheten har under perioden förhindrat ett flertal
placeringar inom missbruk och barn och familj eftersom resurser funnits för att kunna
erbjuda hemmaplanslösningar. 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.

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.
Prognosen gällande nyanlända som lämnar etableringen och inte har någon
sysselsättning/arbete kvarstår, beräknat är att under året kommer 35 nya familjer att
belasta försörjningsstödet.
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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 ökat
jämfört med budget. 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.
Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden. Inom hemtjänsten
har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit till följd av bortfall i verksamheten, under
mars har antalet beviljade timmar ökat vilket gör att hemtjänstenheternas resultat ser
bättre ut för månaden. Den höga sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön och fyllnadoch övertid.

Vikariepoolen uppvisar underskott. Omfördelning av budgeten ska ske för verksamheten
från andra delar av socialförvaltningen. Då verksamhetens inriktning förändrats under
året behövs budget för semester.
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Inom särskilt boende har grundbemanningen varit högre än vad som budgeterats. Främst
till följd av ökat vårdbehov. Diagrammet visar hur många tjänster per boendeplats som
funnits under perioden jämfört med budgeterad nivå, i genomsnitt. Åtgärder har vidtagits
på ett par av boendena för att sänka bemanningskravet. En effekt av detta bör kunna ses
innan sommaren. Underskottet i verksamheten beror också på den fortsatt höga
sjukfrånvaron.
Centralt belastas av installationskostnader samt kostnader för inköp av möbler och ITutrustning till Höken. Kostnaden för kläder inom verksamheterna ligger något över
budget men väntas stabiliseras över året. Kostnader för timanställning som till viss del
kan härledas till lokalflytten påverkar också avvikelsen negativt.
Hälso- och sjukvård uppvisar överskott på grund av vakanta tjänster inom rehab som
under mars är tillsatta. Det är ännu inte känt om kostnader för hjälpmedel kommer hålla
den budget som finns för året. Enligt diagrammet nedan har kostnaderna ökat jämfört
med föregående period.

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. Verksamheten
förbereder för hemmaplanslösningar istället för några av de externa placeringar som finns
idag.
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4.1 Tabell redovisning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

4 526

4 986

-461

-161

348

645

-297

-497

5 914

5 865

49

-135

Total

70

Centralt

71

Bemanningsen
heten

72

Hälso- och
sjukvård

73

Särskilt boende

18 947

19 397

-450

-640

74

Hemtjänst o
sociala verks.

17 500

18 186

-685

-1 052

75

Omsorgen om
funktionsneds.

15 524

18 548

-3 024

-4 670

76

Individ- och
familjeomsorg

7 024

11 657

-4 633

-12 825

78

Ensamkomma
nde barn o
unga

417

374

43

0

79

Projekt

0

0

0

0

70 200

79 659

-9 459

-19 981

Summa
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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.
- Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. mitten av
april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Effekterna som
visas är minskad sjukfrånvaro och medarbetarundersökningen tyder på fler nöjda
medarbetare. Framåt ska den ökade chefstätheten ge ytterligare minskad sjukfrånvaro och
lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med
föregående år.
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.
- Fastighetsavdelningen inväntar beslut från politiken för att kunna påbörja
iordningställandet inför samlokalisering.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om
funktionsnedsatta.
- Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen. När
samtliga chefer är på plats finns förutsättningar för att redan nu arbeta aktivt med
resursfördelning mellan verksamheterna.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut som idag
verkställs externt på hemmaplan.
- Två placeringar tas hem till Borgholms kommun under våren.
5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt
medarbetarnas förståelse för ekonomi.
- Kostnadsmedvetenheten bland medarbetarna har ökat och kommer ge besparingar i
verksamheterna.
5.6 Arbeta med hemmaplanslösningar i större utsträckning för att förhindra ytterligare
placeringar.
- I varje utredning ska det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas
innan en extern placering blir aktuell.
- Genom fler familjebehandlare kan arbetet med familjerna i hemmiljön stärkas och detta
är fördelaktigt för både individen och ekonomin.
- En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och istället utökas
med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar kan verkställas.
- Omförhandla befintliga dygnskostnader för externa placeringar.
5.7 Minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i sysselsättning.
- Digitalisera ansökningar för försörjningsstöd.
- Arbeta än mer aktivt för att få ut individerna i sysselsättning.
- Förvaltningen kommer att träffa Torsås kommun för att ta del av goda exempel i
samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen gällande bl.a. extra
tjänster, stödboende och behandling på hemmaplan.
- Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands gymnasium och
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Arbetsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och omsorg kommit igång vilket på
sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på
arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande. Detta generar även
anställningsbara framtida medarbetare.
5.8 Övergripande besparingsåtgärder genomförs.
- Satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.
- Samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs.
- Omförhandling av samtliga systemkostnader pågår.
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§ 41

Dnr 2018/13-792 SN

Budgetuppföljning mars 2018.
My Nilsson, ekonom informerar att för mars är avvikelsen -9,5 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen
samt omsorgen om funktionsnedsatta.
Hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen.
Underskott består av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt försörjningsstöd. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)
30 % av underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Kostnaderna för verksamheten har under 2017 varit högre och tilläggsanslag erhölls under förra året för att täcka personalkostnader som översteg
budget. Inom gruppbostäderna har mer personalresurser använts än budgeterat delvis på grund att verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter ett
förändrat behov i slutet på förra året. Två tillkommande placeringar skapar
underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan
som inte inryms i budget. (åtgärd 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8)
Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet skapar underskott. Omställning har skett och kommer ske på boenden som har övertalighet. Effekt kommer troligen först till sommaren. Hemtjänsten ställer också om
och rutiner för snabbare omställning ska tas fram för att säkerställa att resurser är rätt fördelade. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8)
Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare åtgärder vidtas för är prognosen för 2018 -20,0 mkr. I prognosen ingår
placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader
för försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om
funktionsnedsatta.
Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom missbruk och barn och familj vilket hade genererat en dygnskostnad på 29 tkr om dessa fem individer hade placerats externt. Eftersom resurser funnits för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar har dygnskostnaden
istället blivit 4,6 tkr. Effektiviseringen medför en minskad kostnad på helårseffekt om 7,4 mkr.
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.
- Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m.
mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på
plats. Effekterna som visas är minskad sjukfrånvaro och medarbetarunderUtdragsbestyrkande

43 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-12

38-48

sökningen tyder på fler nöjda medarbetare. Framåt ska den ökade chefstätheten ge ytterligare minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och
övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med föregående år.
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.
- Fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka
och inflytt planeras så snart som möjligt.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta.
- Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen. När samtliga chefer är på plats finns förutsättningar för att redan
nu arbeta aktivt med resursfördelning mellan verksamheterna.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan.
- Två placeringar tas hem till Borgholms kommun under våren.
5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
- Kostnadsmedvetenheten bland medarbetarna har ökat och kommer ge besparingar i verksamheterna.
5.6 Arbeta med hemmaplanslösningar i större utsträckning för att förhindra
ytterligare placeringar.
- I varje utredning ska det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas
och prövas innan en extern placering blir aktuell.
- Genom fler familjebehandlare kan arbetet med familjerna i hemmiljön stärkas och detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin.
- En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och
istället utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar
kan verkställas.
- Omförhandla befintliga dygnskostnader för externa placeringar.
5.7 Minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i sysselsättning.
- Digitalisera ansökningar för försörjningsstöd.
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- Arbeta än mer aktivt för att få ut individerna i sysselsättning.
- Förvaltningen kommer att träffa Torsås kommun för att ta del av goda exempel i samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen
gällande bl.a. extra tjänster, stödboende och behandling på hemmaplan.
- Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands gymnasium och Arbetsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och omsorg kommit igång
vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande.
Detta generar även anställningsbara framtida medarbetare.
5.8 Övergripande besparingsåtgärder genomförs.
- Satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.
- Samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs.
- Omförhandling av samtliga systemkostnader pågår.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

4 526

4 986

-461

-161

348

645

-297

-497

5 914

5 865

49

-135

Total

70

Centralt

71

Bemanningsenheten

72

Hälso- och sjukvård

73

Särskilt boende

18 947

19 397

-450

-640

74

Hemtjänst o sociala verks.

17 500

18 186

-685

-1 052

75

Omsorgen om funktionsneds.

15 524

18 548

-3 024

-4 670

76

Individ- och familjeomsorg

7 024

11 657

-4 633

-12 825

78

Ensamkommande barn o unga

417

374

43

0

79

Projekt

0

0

0

0

70 200

79 659

-9 459

-19 981

Summa

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

till kommunstyrelsen göra en tilläggsäskning på det uppkomna budgetunderskottet. Progonosen för 2018 är idag -20 mkr och för mars
månad är underskottet -9,5 mkr.

att

ge uppdraget till socialchef att omgående göra en konsekvensanalys
på socialförvaltningens verksamheter.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

att

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-12

38-48

till kommunstyrelsen påtala behovet av ett Återbruk för att minska
kostnaderna för försörjningsstöd och få personer i sysselsättning.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

se över möjligheterna att samlokalisera tre dagligverksamheter inom
OFN till Ekbacka.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Anna Hasselbom Trofast, socialchef att se över alla avtal
rörande externa placeringar och där det är möjligt omförhandla avtalen för att minska kostnaderna. Uppdraget ska delredovisas till socialnämnden 180502.

att

godkänna budgetuppföljningen för mars 2018 som visar -9,5 mkr och
årsprognosen -20,0 mkr och lämna över den till socialnämnden.

_____________________________
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-10

116-130

Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings – och avstämningsmöten 2015-2018; socialnämnden
Till dagens sammanträde är socialnämndens arbetsutskott och socialchef
Anna Hasselbom-Trofast inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndens verksamhet. Socialnämndens arbetsutskott representeras av Jan-Olof Forslund (S) och Mikael Palmqvist (S)
Under mötet diskuteras i första hand ekonomin och de åtgärder på kort och
lång sikt som förvaltningen och nämnden beslutat om, bland annat färre konsultuppdrag, hemmaplanslösningar, sänkt bemanningsnyckel, omfördelning
av resurser, samlokalisering, systemkostnader, omförhandling placeringar.
Socialchef Anna Hasselbom-Trofast redovisar åtgärderna och uppskattade
besparingar.
Frågor ställs om biståndsbedömning och om systemet för försörjningsstöd
ligger på rätt nivå, vilka besvaras av socialchefen.
Kommunledningen påtalar problem med rapportering av sjukfrånvaro och att
information om den ekonomiska situationen måste delges ner till medarbetarna.
HR-chef Ann Nilsson informerar att HR-avdelningen utbildar löneportalsspecialister på enheterna som ska hjälpa chefer och kollegor att registrera frånvaro och övertid rätt i lönesystemet.
Socialchef Anna Hasselbom-Trofast informerar även om att
- projekt hemsjukhuset, som uppmärksammats på riksnivå, kommer att
byggas ut och även omfatta hemtjänsten.
- socialnämndens vision är
- vård, omsorg och stöd ska ske i hemmiljö.
- viktigast att medarbetaren är engagerad.
- ha bra kompetensförsörjning.
- nya chefer inom äldreomsorgen fanns vid årsskiftet, chefer inom omsorg
funktionsnedsatta har tillsatts under första kvartalet, vilket kanske har försenat de åtgärder som planerats för att minska kostnaderna inom verksamheterna.
- ersättningsnivåerna för ensamkommande barn kommer att sänkas för
dem som fyllt 20 år.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar de åtgärder som socialnämnden beslutat om och uppmanar socialnämnden
att

vidta nödvändiga åtgärder för att få budget i balans.

att

utförlig åtgärdsplan ska återrapporteras i budgetuppföljning till komUtdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-04-10

116-130

munstyrelsen varje månad.
Nästa avstämningsmöte är bestämt till 12 juni klockan 13:00-15:00.
_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-04-24
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Budgetunderskott och konsekvensanalys
Förslag till beslut
Att överlämna konsekvensanalysen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen visar på en prognostiserad avvikelse om -20 mkr för
2018. Avvikelse per mars månad uppgår till -9,5 mkr. Följande åtgärder är
vidtagna för att komma till rätta med kostnadsökningar inom samtliga
områden.
•

Hemmaplanslösningar där arbetet utökas aktivt med att erbjuda
vård, omsorg och stöd i egen regi.

•

Behålla chefstätheten med minskad storlek på arbetsgrupper, med
syfte att uppnå god kvalitet och bättre kontinuitet i
kärnverksamheterna.

•

Omställning av resurser mellan verksamheterna utan att utöka
grundbemanningen.

•

Månadsuppföljningen ger en fördjupad kunskap och delaktighet
bland cheferna och medarbetarna som ger ett ekonomiskt
förhållningssätt.

Nämndens prioriteringar och fokus är att insatserna ska vara av god kvalitet,
uppfylla krav och mål enligt lagar samt andra föreskrifter

Kortsiktiga effektiviseringar som ger resultat under 2018 är utökad
momsersättning avseende andrahandsbostäder inom LSS-verksamheten
om 0,5 mkr, placeringskostnader som utgår och i stället verkställs i
Borgholms kommun om 2,3 mkr, korrekt inrapporterad sjukfrånvaro om 1,0
mkr samt prioritering av enbart effektiviserande utbildningar om 0,5 mkr.
Totalt sänker dessa effektiviseringar förvaltningens prognos med 4,3 mkr.
Ny prognos för socialförvaltningen för 2018 uppgår då till -15,7 mkr.
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Konsekvensanalys
Det prognostiserade underskottet härleds främst till individ- och
familjeomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. För att förvaltningen
ska kunna hantera en avvikelse om -15,7 mkr för 2018 behöver samtliga
verksamheter ses över.
Referenskostnaderna från senaste mätningen visar att Borgholms kommun
ligger något lägre i kostnad per invånare avseende äldreomsorgen, däremot
är referenskostnaden för individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om
funktionsnedsatta högre än snittet. Detta visar på att kommunen bedriver en
äldreomsorg som är i paritet med resterande av landets kommuner vilket är
i linje med budget och politiska satsningar.
Inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta
bedriver kommunen således en dyrare vård jämfört med resten av landets
kommuner.
En besparing inom socialförvaltningens verksamheter skulle leda till
kortsiktig kostnadsminskning men på lång sikt en ökad kostnad. En
minskning av resurser inom dessa verksamheter innebär försämrad kvalitet
av service och stöd för kommunmedborgarna och om tidiga insatser upphör
eller minskas riskerar det att anhöriga och närstående får ta ett större
ansvar. Det kan leda till större vårdbehov för fler grupper. Externa
placeringar ökar för att behov inte upptäcks i tidigt skede samt en ökad
arbetsbelastning vilket leder till sämre arbetsmiljö.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-04-24
Socialnämnd
Anna Hasselbom Trofast
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Genomlysning och omförhandling av avtal för
externa placeringar
Förslag till beslut
Att överlämna genomlysning och omförhandling av avtal för externa
placeringar till kommunstyrelsen.

Ärende/bedömning
Totalt antal avtal med externa aktörer avseende placering av individ är 25
stycken, varav 7 stycken är uppsagda och kommer avslutas inom kort. För
resterande avtal pågår omförhandling av dygnspris, uppsägningstid samt
vilka insatser som ingår i avtalet.
Gällande de konsulentstödda familjehemsplaceringarna har en leverantör
gått med på att Borgholms kommun får ta över familjehemmet. Detta
kommer gälla från och med november 2019.
Ytterligare en leverantör har lämnat ett förslag på att Borgholms kommun
ska ta över familjehemmet samt prisjustering för syskonplacering.
Kontakt har tagits med en leverantör som erbjuder hem för vård och boende
där omförhandling av pris, uppsägningstid samt vårdinsats pågår.
En leverantör har själv sagt upp platsen och utredning pågår inom
förvaltningen för att hitta en lösning.

Anna Hasselbom Trofast
Förvaltningschef

Beatrice Solhjort
Tf. verksamhetschef Individ- och
familjeomsorgen
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