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Kommunens verksamheter

1 Kommunens verksamheter
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre, funktionsnedsatta och ensamkommande barn
och unga, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, samt socialpsykiatri.
Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin
vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

1.1 Nämnden i korthet
Rambudget 2018

282 690 tkr

Budgetavvikelse 2018

april - 9 819 tkr (årsprognos -16 670 tkr)

Ordförande

Magnus Ståhl

Förvaltningschef

Anna Hasselbom Trofast

1.2 Viktiga händelser under året
Förändringar i såväl lagstiftningen och arbetssätt ökar kravet på samverkan och anpassning.


Betalningsansvarslagen övergick 1 januari till Lagen om samverkan för
utskrivningsklara. Lagen kräver en ökad samverkan och planering med hälsocentralen,
Hälso- och sjukvård samt slutenvården. Hälso- och sjukvård för patienter som är
inskrivna i hemsjukvården ska vara av god kvalitet och vara lättillgänglig. I Borgholm
har arbetsnamnet "Hemsjukhuset" tagits fram som ett utvecklingsarbete i samverkan
mellan hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den kommunala
hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan en organisation för
hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt till sjukvård i hemmet få rätt
vård i rätt tid av professionella utövare så som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter och undersköterskor. Arbetet främjar kompetensutveckling inom
professionerna och bidrar framförallt till att medborgare som är äldre och sköra
undviker onödiga besök i slutenvården genom att få vård och omsorg i det egna
hemmet, det är ett arbetssätt som räddar liv.
Kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt önskad
tjänstgöringsgrad är viktiga komponenter fortsättningsvis för att vara en bra arbetsgivare.
Förvaltningen behöver satsa på goda arbetsplatser där det skapas en arbetsmiljö med
närvarande chefer och medarbetare som är delaktiga och engagerade. Det leder i sin tur till
ökad kreativitet och välmående vilket behövs för att uppnå verksamhets- och personlig
utveckling. Arbetet kommer att fortsätta med vägen till heltid som norm, detta är ett uppdrag
från politiken.
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har övergått till en annan form där
verksamheten ser framtida behov av stöd- och HVB-boende då anvisningar till kommunen i
stort sett upphört. Ersättningsnivåerna är betydligt lägre, boendeformer förändras och
ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat antal beslut om uppskrivning av ålder samt
familjeåterföring som leder till att utskrivning ur vårdkedjan sker och fortsättningsvis
förväntas ske från Migrationsverket under 2018.


Framtidens hemtjänst, hemsjukvård, socialpsykiatri och omsorg innebär förändringar
som tar tid att genomföra och behöver beaktas redan idag. Lokaler behöver anpassas
för att bättre leva upp till dagens krav för både personal och brukare, gamla som unga.
Enligt beslut ska hemtjänsten i Köpingsvik flytta till nyrenoverade lokaler på Ekbacka
i Borgholm. Inflyttning förväntas bli under hösten.
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1.3 Nämndsmål
1.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Vi har delaktighet och inflytande
Kommentar
Socialnämnd
Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med
delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss
förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för medarbetare och brukare
att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande.
Vi har samverkan för insyn och lika villkor.
Kommentar
Alla personer med försörjningsstöd ska ha en plan för att bli självförsörjande.
Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras för att på sikt bli
självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Ölands gymnasium och
Arbetsmarkandsavdelningen har startat för att kunna erbjuda korta utbildningar för dessa personer. Det är inte
fullt ut igång men våren 2019 förväntas tredje utbildningen starta.
Beräknat utifrån hur många som Vuxen och Försörjningsstöd i samverkan, har bidragit till att en aktivitet för
den enskilde startar, för att på sikt bli självförsörjande. Prognosen är att verksamheten inte kommer nå
målvärdet 50%. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus, extratjänst, resursjobb, praktik,
språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning m.m. Idag har 18% en aktivitet/insats.
En stor anledning till att verksamheten inte når målvärdet är att många som uppbär försörjningsstöd är psykisk
sjuka och långt från arbetsmarknaden. För dessa människor skulle tex ett Återbruk -med meningsfull
sysselsättning vara ett steg mot att må bättre och på sikt bli självförsörjande.
Försörjningsstöd ska under hösten utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt. Syftet är att
frigöra administrativa resurser för att kunna omfördela dessa till arbeta mer aktivt med socialt arbete,
utbildning- och arbetsmarknadsfrågor.
Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter
Kommentar
Övervägande goda resultat i våra uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Att ta vara på resultaten är
en av chefernas viktigaste uppgifter för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur de utför sina uppgifter
samt som underlag för utveckling och ständiga förbättringar. Fortsatta satsningar behöver göras i arbete med
bemötande/bemötandeplan och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Arbetsgivaren har
arbetskläder inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvård och har fortsatt att satsa på arbetskläder inom
omsorgen om funktionsnedsatta. Detta kan vara en motivationsfaktor för förbättrad kvalitet.
Genom arbetet med mindre arbetsgrupper knutna till fasta brukare har verksamheterna uppnått en
personalkontinuitet på runt 12 personer, målvärde som SKL rekommenderar är 15 personer. Personalen
känner sina brukare väl, detta ger brukarna trygghet och omsorg av god kvalitet.
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till att
verksamheterna kan arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättrar och säkerställer kvalitén.

1.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi har kostnadsmedvetna medarbetare
Kommentar
Inom äldreomsorgens hemtjänst används en modell för resursfördelning (RFM) som följer SKLs
rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen leder i sin tur
till ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. RFM för koll på hemtjänsten följs upp varje månad och
bemanningen styrs efter det. Biståndshandläggarnas beslut har följts upp regelbundet och veckoteam har
genomförts enligt rutin. Vi har arbetat tillsammans på arbetsplatsträffar med en förbättrad och mer effektiv
planering av besöken.
Arbetet med att inventera och effektivisera inköpen av hjälpmedel är påbörjat, ökat samarbete med
hjälpmedelsnämnden i Kalmar län (KHS) då vi även gör avtal gällande sänghantering samt ökar
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Nämndsmål
leveransdagarna till tre dagar istället för två.
Kostnadsökningar finns inom externa placeringar främst inom individ och familjeomsorgen. Här har en
genomlysning och inventering påbörjats av verksamheten för att se över möjligheter till alternativa lösningar.
Målet är att styra om resurserna för att starta upp och bygga stöd och omsorg med tidiga insatser inom individoch familjeomsorgen för att så långt som möjligt undvika externa placeringar.

1.3.3 Företagande
Nämndsmål
Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer
Kommentar
Samarbetet med de frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med bidrag till föreningar som främjar
medborgare som har behov av våra verksamheter. Daglig verksamhet är den enhet som främst arbetar med
samverkan med frivilligorganisationer. Målet med samverkan är delvis uppnådd. Samverkan med polis och
förebyggande team är uppstartad och fungerar bra.

1.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet.
Kommentar
Antalet chefer har förstärkts och det bidrar till ökad kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och
delaktiga chefer. Detta leder till att arbetsgrupperna har blivit mindre och det ger ytterligare effekt för en ökad
kontinuitet.
I samarbete med personalavdelningen har det tagits fram ett ledarutvecklingsprogram på individ- och
gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland
annat arbetsmiljö, ekonomi och arbetsrätt. Arbete har påbörjats för att ta fram uppdragsbeskrivningar inom
först och främst chefsbefattningar, detta för att tydliggöra roller och ansvar samt ha en struktur och stödfunktion
i sitt uppdrag.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har upprättat en handlingsplan för arbetsmiljö.Verksamheten har arbetat
aktivt med att tillsätta vakanta tjänster. Verksamheten har därmed fått en fortsatt trend av sjunkande sjuktal.
Vidare sker täta uppföljningar med de medarbetare som har stressymtom, motivera till pauser i arbetet. Verka
för att ge gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. Personalen erbjuds
hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare. Till våren kommer några gå en utbildning via Previa för att få
verktyg att hantera stressiga situationer på ett bra sätt.

1.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare.
Kommentar
Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Möjligheter till
sopsortering har ökat och fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad
användning av engångsartiklar sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.
Ett samarbete har påbörjats med Kalmar läns museum. Alla enhetschefer, verksamhetschef och socialchef har
gått en heldagsutbildning inför baspersonalens utbildning som sker i januari 2018. Alla medarbetare blir då
inbjudna till en halvdagsutbildning. Syftet med samarbetet är att personalen ska få stöd i sitt arbete med våra
äldre gällande bemötande, aktivering, samtalsämnen och tidsresor.

1.4 Ekonomisk analys
För perioden januari till april uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse om - 9,8 mkr (se
tabell nedan).
Socialförvaltningens budgetram uppgår till 282,7 mkr för 2018. I budgeterad ram ingår
Socialnämnd
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satsningar om totalt 10,6 mkr för budgetåret.





Ökade kostnader för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, 5,0 mkr.
Ökning av två familjebehandlare samt en utredningslägenhet för öppenvårdsinsatser
på hemmaplan, 1,0 mkr.
Prioritering av projektet rätt till heltid samt äldreomsorgens kvalitetspris, 2,0 mkr.
Prioritering av minskade arbetsgrupper genom ökad chefstäthet, 2,6 mkr.

Socialkontoret har under slutet av föregående år flyttat till nya lokaler, vilket till stor del
förklarar avvikelsen centralt då nya möbler samt verksamhetsanpassad utrustning köpts in.
Även högre kostnader för arbetskläder påverkar avvikelsen, dock förväntas dessa kostnader
jämnas ut under året. Åtgärder som vidtas är:




Översyn och omförhandling av systemkostnader
Återhållsamhet av inköp av material
Enbart utbildningar som genererar effektiviseringar prioriteras

Inom hälso- och sjukvård härleds avvikelsen till hög sjukfrånvaro inom sjuksköterskegruppen
vilket leder till höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Kostnaderna för hjälpmedel
förväntas öka under året till följd av utökade tjänsteköp från Kalmar kommun. Åtgärder som
vidtas är:



Översyn av inköpsorganisationen
Översyn och förändring av rutin för tidrapportering

Särskilt boendes avvikelse beror på hög sjukfrånvaro för perioden där verksamheten har
ökade kostnader både för timvikarie, över- och fyllnadstid. Högre bemanningsnyckel till följd
av hög vårdtyngd påverkar också avvikelsen negativt. Åtgärder som vidtas är:





Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut
Enheter slås ihop för att minska eventuella förstärkningsturer samt resursfördela
personalen efter behov
Genomlysning av driftkostnader
Medvetandegöra ekonomin för personalen samt arbeta med trivsel

Hemtjänstens avvikelse beror på både höga timvikariekostnader samt ökade kostnader för
fyllnadstid till följd av hög sjukfrånvaro. Flera enheter har haft svårt att ställa om resurserna
efter behoven då dessa minskat under föregående år. Åtgärder som vidtas är:





Vakanta tjänster tillsätts inte fullt ut och samarbetet mellan enheterna ökar då rutin för
snabbare omfördelning av resurser upprättas
Beviljad tid ska överensstämma med behovet samt ska schemaplaneringen regelbundet
ses över
Arbete för att öka medvetenheten och gynna ett likvärdigt arbetssätt för samordnarna
Arbetsmiljöarbete för att reducera sjukfrånvaron ytterligare

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har verksamheterna inte anpassat resurserna efter
behoven tillräckligt snabbt. Detta samt hög sjukfrånvaro ger höga personalkostnader för
perioden. Ett assistansärende som tidigare finansierats av Försäkringskassan fick under
föregående år avslag vilket medför en högre kostnad för kommunen då ersättning uteblir.
Antalet externa placeringar har ökat vid ingången av året vilket medför en högre kostnad.
Åtgärder som vidtas är:



Fördela resurserna efter behoven och samverka mellan enheterna
Medvetandegöra ekonomin för personalen samt arbeta aktivt för att minska
sjukfrånvaron
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Verkställa insatser i kommunen istället för genom externa placeringar

Individ- och familjeomsorgens avvikelse härleds till fler placeringar än budgeterat. Då
kommunen inte har kunnat erbjuda familjehemsplaceringar i egen regi har individerna
placerats i konsulentstötta familjehem, vilket är ett mer kostsamt alternativ. Verksamheten har
även anlitat konsulter som socialsekreterare vilket inte ryms inom budgeterad ram. Dessa
avslutas under maj månad. Kostnaden för försörjningsstöd har varit betydligt högre än tidigare
år, detta förklaras av att många nyanlända går ur etableringen utan möjlighet att komma ut på
arbetsmarknaden, större familjer samt fler personer med psykisk sjukdom. Åtgärder som
vidtas är:





Verkställa insatser i kommunen istället för genom externa placeringar
Omförhandla avtal för befintliga externa placeringar
Digitalisera ansökningar för försörjningsstöd
Samverka både internt och externt för att få ut individer med behov av
försörjningsstöd i sysselsättning

Verksamheten för ensamkommande barn och unga finansieras inte av kommunala medel utan
avvikelsen som uppvisas efter april avser den fordran som kommunen har mot
Migrationsverket. Verksamheten har under året anpassats efter det sjunkande antal barn och
unga inom verksamheten.
Helårsprognosen för förvaltningen visar på en avvikelse om -16,7 mkr. I prognosen ingår
kostnader för konsulter inom individ- och familjeomsorgen, kostnader för externa placeringar
samt högre kostnad än budgeterat för försörjningsstöd. Inom missbruk och vuxenvård har
flera externa placeringar kunnat verkställas i kommunen vilket sänker dygnskostnaden och
påverkar avvikelsen positivt. Omsorgen om funktionsnedsatta beräknas kunna sänka
personalkostnaderna då anpassning efter behov sker, dock kommer verksamheten inte kunna
hämta in hela underskottet. Två externa placeringar kommer att verkställas i kommunen vilket
medför en lägre dygnskostnad, något som påverkar avvikelsen positivt. Hemtjänstens
verksamheter arbetar aktivt med att omfördela resurserna efter behoven, något som tagit
längre tid än förväntat och bidrar negativt till avvikelsen. Inom särskilt boende har
bemanningen återgått till den politiskt beslutade nyckeln och verksamheterna förväntas ha ett
överskott i slutet av året. Verksamheten för ensamkommande barn och unga förväntas hålla
budget då verksamheten har och fortsatt kommer anpassa sig efter behovet.

1.4.1 Ekonomisk sammanställning
Stratsys uppf ansv 2 pos
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

6 026

6 779

-753

-389

462

827

-365

-550

7 849

7 877

-28

-435

Total

70

Centralt

71

Bemanningsenhet
en

72

Hälso- och
sjukvård

73

Särskilt boende

24 925

25 937

-1 012

272

74

Hemtjänst o
sociala verks.

23 073

24 187

-1 115

-684

75

Omsorgen om
funktionsneds.

20 488

23 559

-3 071

-4 695

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

Tertialbokslut 2018
Borgholms Kommun

7

11
76

Individ- och
familjeomsorg

78

Ensamkommande
barn o unga

79

Projekt
Summa
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Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

9 365

15 105

-5 740

-10 190

561

-1 703

2 264

0

0

0

0

0

92 749

102 569

-9 819

-16 670

1.5 Framtid
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska överbryggas är bland
annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till följd av ändrad lagstiftning samt de
politiska beslut som ska implementeras. Fokus råder på ekonomisk hushållning med
bibehållen kvalitet i verksamheten.
Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården tillsammans med
hälsocentralen och landstingsdriven primärvård, går in ett mer aktivt läge 2018 där
rehabenheten och hemtjänsten ska involveras i högre utsträckning för att bygga vidare på en
fungerande modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt.
Arbetet med att ständigt utveckla och förbättra samarbetet i hemsjukhuset blir än mer
angeläget inför framtidens utmaningar, som dels handlar om ökat antal äldre men också om
den nya lagen, Lagen om effektiv utskrivning från sluten vård. Den nya lagen ställer ännu
högre krav på samverkan, god framförhållning och planering av vården kring patienten.
Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med
arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet delade turer fortsätter under 2018.
Medarbetarna är engagerade i verksamheten. Deras kraft och engagemang är framtidens
viktigaste resurs. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny kunskap och mer
stöd för att leda verksamheterna framöver. Återkoppling av resultat efterfrågas i större
utsträckning och kvalitetsledning ger systematisk uppföljning, analys och utveckling.
Förvaltningen arbetar fram ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som följer
föreskrifterna för SOSFS 2011:9.
E-Hälsa och teknik i människans tjänst, kommer i framtiden att vara mer utvecklat i vår
kommun. Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Tillsynsbesök via
webbkamera kommer att erbjudas brukare under den närmaste tiden, en av flera tjänster som
sannolikt behövs inom framtidens socialtjänst. Att kunna ansöka digitalt via en e-tjänst inom
försörjningsstöd, öppnar upp för möjligheten att omfördela resurser från administrativ
handläggning till mer socialt-, arbetsmarknads- och utbildningsarbete.
Utmaningen för Individ- och familjeomsorgen är personalförsörjningen och att behålla
kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade utredningar och
behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna
för placeringarna samt uppbyggnad av att kunna erbjuda öppenvård i olika former för att
stärka individerna att bli så självständiga som möjligt samt undvika slutenvård om det inte
bedöms var en självklar vårdinsats.
Utmaningen inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rör en förändring av
befintlig verksamhet till att omfatta flera tjänster i kommunal regi som tidigare köpts av
externa aktörer. Exempelvis placeringar inom barn och familj och missbruk. Samtidigt ska de
unga som får permanent uppehållstillstånd, ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett
bra sätt i det svenska samhället. Detta genom ett tätare samarbete med
integrationssamordnare.
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Tertialbokslut 2018
Borgholms Kommun
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2018-05-08

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

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

Åtgärder för budget i balans
Åtgärder:
- Schemaläggning: Cheferna är ansvariga och ska godkänna scheman.
Schemaläggare lägger grunden och chefen godkänner utifrån verksamhetens
behov.
- Omställning av personal: måste ske fortare, när behovet minskar ska resurserna
omfördelas.
- Ökad grundbemanning: för att kunna täcka vid frånvaro, med arbetssättet vägen
till heltid som norm.
- Minska bemanning inom SÄBO: på de enheter där bemanning har varit högre än
beslutad bemanningsnyckel.
- Effektiv användning av vikarier under sommaren: för att minska
vikariekostnader.
Ökade kostnader inom försörjningsstödet.
Hur hanteras de som går ur etableringen?
Förebyggande åtgärder: Samverkan med arbetsmarknadsavdelningen har påbörjats
kring bland annat extratjänster. Även ökat samarbete för att kunna öka antalet
resursjobb för att därmed minska kostnad för försörjningsstöd.
Placeringskostnader har setts över:
Avslut av 18 placeringar planeras och/eller erbjuds stöd, vård och omsorg i egen
regi. 7 placeringar har redan verkställts och resterande 11 ska genomföras senast
180831.
Förebyggande arbete ska göras för att undvika nya placeringar. Kommunens
möjligheter att placera i egen regi har förändrats mot tidigare. Socialförvaltningen
ska bygga en struktur med kompetens och arbetsmetod för att ha öppenvård i egen
regi. Den kompetens som saknas upphandlas för inköp av de timmar det finns
behov av, bland annat inom psykiatri.
En av förvaltningens socialsekreterare har steg 1 och planen är att vidareutbilda sig
till steg 2, vilket innebär egen behörighet till att bedriva behandling. Det finns även
en arbetsterapeut med steg 1 som förvaltningen internt kan använda i utbyggnad av
öppenvårdsinsatser. Fortsatt inventering av kompetens: Vad behöver vi i egen regi
och vad bör vi upphandla?
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Skapa tydliga riktlinjer och rutiner vid en utredning, uppföljning och även i övriga
processer genom processkartläggning för att tydliggöra olika
funktioners/professioners ansvarfördelning och uppdrag.
Vidare ska förvaltningen även se över:
- Sjukfrånvaron
- Vidareutbildning inom äldreomsorgen och koppla på rehabenheten för att
vidareutveckla modellen och arbetssättet med samverkan inom hemsjukhuset.
I prognosen för förvaltningen ingår de kortsiktiga besparingsåtgärder som
presenteras i tabellen nedan.

Kortsiktiga besparingar
Hemtagna placeringar
Missbruk
Konsulentstötta familjehem
Missbruk
HVB (hem för vård och boende)
Konsulentstötta familjehem
Konsulentstötta familjehem
Missbruk
OFN (omsorgen om funktionsnedsatta)
HVB (hem för vård och boende)
Missbruk
Missbruk
Placering psykiatri (SoL)
Missbruk
Kvinnojour
Total/dygn

1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

Avslut
180222
180315
180321
180331
180415
180415
180421
180512
180517
180601
180617
180701
180731
180831

Kostnad i egen regi
0
0
0
1900
0
0
0
0
6890
0
0
0
0
0

Besparing/dygn
2 600
3 000
1 750
2 300
2 300
2 300
2 459
2 117
8 110
1 800
2 590
2 020
3 952
600
37 898

7 konsulentstötta placeringar kvar där förvaltningen arbetar med att på längre sikt kunna ta över i egen regi.

Therese Åhlander
Administrativ chef

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Åtgärdsplan för att få budget i balans.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef redogör för framtagna åtgärder:
Åtgärder:
- Schemaläggning: cheferna är ansvariga och ska godkänna scheman.
Schemaläggare ska lägga grunden och chefen ska godkänna utifrån verksamhetens behov.
- Omställning av personal: måste ske fortare, så fort behovet minskar ska
resurserna omfördelas.
- Ökad grundbemanning: för att kunna täcka vid frånvaro, med arbetssättet
vägen till heltid som norm.
- Minska bemanning inom SÄBO: på de enheter där bemanning har varit
högre än fastställd bemanningsnyckeln.
- Effektiv användning av vikarier under sommaren: för att minska vikariekostnader.
Ökade kostnader inom försörjningsstödet.
Hur hanteras de som går ur etableringen?
Förebyggande åtgärder: Samverkan med arbetsmarknadsavdelningen har
påbörjats kring bland annat extratjänster. Även ökat samarbete för att kunna
öka antal resursjobb för att därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd.
Placeringskostnader har setts över:
18 placeringar planeras att avslutas och/eller erbjudas stöd, vård och omsorg
i egen regi. 7placeringar har redan verkställts och resterande 11 ska vara
klara senast 180831.
Förebyggande arbete ska göras för att undvika nya placeringar. Kommunens
möjligheter att placera i egen regi har förändrats mot hur det var tidigare.
Socialförvaltningen ska bygga en struktur med kompetens och arbetsmetod
för att ha öppenvård i egen regi. Den kompetens vi saknar upphandlas för inköp av de timmar det finns behov av bland annat inom psykiatri.
En av förvaltningens socialsekreterare har steg 1 och planen är att vidareutbilda sig till steg 2, vilket innebär egen behörighet till att bedriva behandling.
Det finns även en arbetsterapeut med steg 1 som förvaltningen internt kan
använda i utbyggnad av öppenvårdsinsatser. Fortsatt inventering av kompetens: Vad behöver vi i egen regi och vad bör vi upphandla?
Skapa tydliga riktlinjer och rutiner vid en utredning, uppföljning och även i övriga processer genom processkartläggning för att tydliggöra olika funktioners/professioners ansvarfördelning och uppdrag.
Vidare ska förvaltningen även se över:
- Sjukfrånvaron
- Vidareutbildning inom äldreomsorgen och koppla på rehabenheten för att
Utdragsbestyrkande
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vidareutveckla modellen och arbetssättet med samverkan inom hemsjuk
huset.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna över åtgärdsplanen till socialnämnden för fortsatt arbete med
de föreslagna åtgärderna.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/13-792 SN

Upphandling av placeringar
Eddie Forsman, ordförande önskar bättre rutiner och redovisningar av placeringsärenden som behandlas i socialnämndens individutskott.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

uppdra till Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, att ta fram en utredningsrutin över externa placeringar SoL som beslutas i individutskottet.

att

uppdra till Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, att ta fram en rutin för avtalsskrivningar för placeringar.

att

uppdra till Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, att ta fram en rutin för uppföljningar på avtalen gällande placeringar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-05-07

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

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

Taxor för vård och omsorg 2019
Förslag till beslut
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår
följande justeringar av avgifterna inför år 2019:
Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt
boende som inte omfattas av hyreslagen.
Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service
följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande
Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel,
se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.
Att avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om
hemtjänsttimme som tas i socialnämnden inför 2019.
Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma
belopp som kostnaden för en hemtjänsttimme.
Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs till från 123 kr till 130 kr per dag
(3900 kr per månad).
Att kostnaden för sänglinne i särskilt boende höjs från 200 kr till 258 kr per
månad.
Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet
utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

Sammanfattning av ärendet
Taxorna för vård och omsorg ses över årligen. Socialnämnden lämnar
förslag till beslut som tas av fullmäktige.

Beslutsunderlag
-

Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.
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-

Beräkning från My Nilsson, ekonomiavdelningen gällande
förvaltningens kostnader för larm, sänglinne och avgift för
hjälpmedel.

-

Beräkning från Åsa Amnér, BEAB gällande matkostnader på
dagverksamheter och i särskilt boende.

Konsekvensanalys
-

De föreslagna justeringarna påverkar endast de brukare som har ett
avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala.

-

För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en
höjning genomföras.

Therese Åhlander
Administrativ chef

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Dnr 2018/56-706 SN

Taxor för vård och omsorg 2019
Sammanfattning av ärendet
Taxorna för vård och omsorg ses över årligen. Socialnämnden lämnar förslag
till beslut som tas av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp,
högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte
omfattas av hyreslagen.
Beräkning från My Nilsson, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens
kostnader för larm, sänglinne och avgift för hjälpmedel.
Beräkning från Åsa Amnér, BEAB gällande matkostnader på
dagverksamheter och i särskilt boende.
Konsekvensanalys
De föreslagna justeringarna påverkar endast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala.
För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genomföras.
Förslag till beslut
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2019:
Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt
boende som inte omfattas av hyreslagen.
Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service
följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se
Meddelandeblad från Socialstyrelsen.
Att avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme
som tas i socialnämnden inför 2019.
Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp
som kostnaden för en hemtjänsttimme.
Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs till från 123 kr till 130 kr per dag
(3900 kr per månad).
Att kostnaden för sänglinne i särskilt boende höjs från 200 kr till 258 kr per
månad.

Utdragsbestyrkande
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Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

att

måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen
gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

att

avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som tas i socialnämnden inför 2019.

att

månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som kostnaden för en hemtjänsttimme.

att

kostnaden för mat i särskilt boende höjs till från 123 kr till 130 kr per
dag (3900 kr per månad).

att

kostnaden för sänglinne i särskilt boende höjs från 200 kr till 258 kr
per månad.

att

kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/57-700 SN

Begärd dokumentation för ekonomisk styrning och uppföljning av socialnämndens verksamhet under 2017.
Inkommit från Borgholms kommuns revisorer önskan om att få beslutsparagrafer som berör ekonomisk uppföljning 2017samt tillhörande handlingar i
ärendet.
Therese Åhlander, förvaltningssekreterar har via mail skickat dokumentationen (108 sidor) till revisorerna.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/93-298 KS

Information om behov av lägenheter inom socialförvaltningen
Socialnämnden beslutade 2018-03-07 § 24 påtala 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 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.

Utdragsbestyrkande
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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 utslussningslägenheter. 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.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar socialnämndens behov och överlämnar beslutet till fastighetsavdelningen dels för beaktande i planering och
dels i samband med eventuell försäljning av kommunala bostadsrätter. Innan
försäljning ska socialnämnden/förvaltningen kontaktas med fråga om behov
av lägenheter.
Utdragsbestyrkande
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_____________________________
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Dnr 2018/10-700 SN

Behov av lägenheter inom socialförvaltningen, beslut från KSAU
Socialnämnden beslutade 2018-03-07 § 24 påtala behovet av lägenheter
inom socialförvaltningen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 180410, § 130:
”Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar socialnämndens behov och överlämnar beslutet till fastighetsavdelningen dels för beaktande i planering och
dels i samband med eventuell försäljning av kommunala bostadsrätter. Innan
försäljning ska socialnämnden/förvaltningen kontaktas med fråga om behov
av lägenheter.”
Socialnämnden kommer att fortsätta följa frågan om behovet av bostäder då
det är en förutsättning för att kunna arbeta med hemmaplanslösningar.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2018 till kommuner för habiliteringsersättning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning).

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2018. Hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för 2018
framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen,
enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Vilka kan rekvirera medlen?
Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till dem som
deltar i daglig verksamhet.

Vad kan ni rekvirera medel för?
Statsbidraget får rekvireras för att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning).

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till och med
den 31 december 2018.

Hur får ni del av medlen?
Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen.
1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller och publicerar på Socialstyrelsens webbsida
för statsbidraget.
2. Av Socialstyrelsens fördelningsnyckel framgår hur mycket medel som
varje kommun kan rekvirera för 2018.
3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen.
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni
2018 och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive
kommun. Behörig företrädare framgår av er delegationsordning.

Om inte alla medel rekvireras?
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2018 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Under våren 2019 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt
2018 års medel. Ett formulär för återrapportering kommer att skickas till er i
december. Frågorna gäller i huvudsak vilka aktiviteter som ni har genomfört och
hur aktiviteterna, och i den mån det är möjligt hur resultatet, förhåller sig till de
ändamål som anges ovan.
Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari – den 31
december 2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli
återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen
meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Information
Frågor om statsbidraget kan ställas till
utredare Peter Redving, telefon 075-247 39 92,
e-post peter.redving@socialstyrelsen.se
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Ref: mfalk

Rekvisition av statsbidrag för 2018 till
kommuner för habiliteringsersättning
Endast en rekvisition per kommun ska lämnas in. Den ifyllda och undertecknade
blanketten ska ha kommit in i original senast den 1 juni 2018 till:
Socialstyrelsen, Ekonomienheten, 106 30 Stockholm.
Betalningsmottagare
Organisationsnummer
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Belopp

Markera med ett kryss om kommunen vill rekvirera det
beräknade beloppet per kommun, vilket framgår av
Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet.
Ange i kronor önskat belopp om kommunen i stället vill
rekvirera ett lägre belopp än ovan:
kr
Markera med ett kryss om kommunen vill ta del av
medel som inte har rekvirerats

Bidraget betalas ut till
(välj ett av två alternativ)

Plusgiro nr:
Bankgiro nr:

Betalningsreferens
(max 10 tecken)
Kontaktperson för uppföljning av
bidragets användning (ev. ändringar
ska löpande meddelas till Social-styrelsen)
Befattning kontaktperson
Telefon kontaktperson

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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E-post kontaktperson
Ort
Datum
Underskrift av behörig företrädare
för kommunen (enligt er delegationsordning)
Namnförtydligande
Befattning

Till Socialstyrelsens ekonomienhet: Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom
funktionshindersområdet, anslagsposten 11 Habiliteringsersättning

2(2)
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Johanna Karlsson, 0485-851 77
Johanna.karlsson@borgholm.se

Statsbidrag att rekvirera för 2018 för
habiliteringsersättning
Förslag till beslut
-

Alternativ 1. Att Socialnämnden beslutar att behålla nuvarande
ersättningsnivå för habiliteringsersättning och därmed inte rekvirerar
medel från Socialstyrelsen för 2018.

-

Alternativ 2. Att Socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel
för att permanent höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till
60 kr/heldag.

-

Alternativ 3. Att Socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel
och därmed kan höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till
ca 120 kr/ heldag fram tills 31 december 2018. Därefter återgå till
nuvarande ersättningsnivå såvida inte nya medel finns att rekvirera.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel
till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget
får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning
till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).
Borgholms kommun fördelas att rekvirera 385 000 kr för år 2018 och
rekvirerade medel ska användas innan den 31 december 2018.
Återrapportering om hur medlen använts ska ske under våren 2019.

Ärende/bedömning
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja
delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling,
meningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att
utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det
är frivilligt för kommuner att ersätta deltagare (habiliteringsersättning) men
är ett viktigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till
deltagande.
Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa
eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av
att ersätta deltagare och betalar idag ut habiliteringsersättning med en nivå
om 55kr/ heldag och 30 kr/ halvdag. Av de elva kommuner i Kalmar län som
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idag betalar ut habiliteringsersättning har Borgholms kommun den näst
högsta ersättningsnivån där nivåerna i kommunerna varierar mellan 25 kr –
56 kr/ heldag.
Beslut om tilldelning av stimulansbidrag är fattat för 2018. Socialstyrelsen
uppger att det finns intentioner för ett flerårigt stöd men beslut är ännu inte
fattat i frågan.

Konsekvensanalys
Alternativ 1. I dagsläget har Borgholms kommun jämförelsevis med övriga
kommuner i länet en hög ersättning. Vi vet dock inte hur andra kommuner
tagit ställning i fråga om höjning av habiliteringsersättning och risken finns
att Borgholms kommun hamnar efter i ersättningsnivå. En låg
habiliteringsersättning riskerar att minska motivationen för att delta i daglig
verksamhet.
Alternativ 2. Borgholms kommun betalar idag ut ca 350 000 kr per år i
habiliteringsersättning till i genomsnitt 44 deltagare per månad. För varje
ökad krona i hel- och halvdagsersättning ökar kostnaden för
habiliteringsersättning med ca 7 000 kr/ år. En ökning med fem kronor
innebär således en ökning med ca 35 000 kr/ år. Då beslut ännu inte fattats
om stimulansbidraget kommer att löpa under flera år kan detta alternativ
komma att innebära en ökad kostnad för socialförvaltningen kommande år.
Alternativ 3: Det finns möjlighet att höja habiliteringsersättningen under
resterade del av året för att återgå till nuvarande nivå när stimulansbidraget
upphört. En sådan tillfällig förändring kan dock vara förvirrande för
målgruppen och leda till att individen skapar sig en levnadsstandard som
sedan inte kan upprätthållas.

Johanna Karlsson
T.f. Verksamhetschef OFN

33 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 56

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-16

49-57

Dnr 2018/52-730 SN

Inbjudan att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för habiliteringsersättning.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel
till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget
får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning
till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).
Borgholms kommun fördelas att rekvirera 385 000 kr för år 2018 och rekvirerade medel ska användas innan den 31 december 2018. Återrapportering om
hur medlen använts ska ske under våren 2019.
Ärende/bedömning
Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja
delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det är
frivilligt för kommuner att ersätta deltagare (habiliteringsersättning) men är ett
viktigt symbolvärde för den enskilde individen och motiverar till deltagande.
Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa
eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av
att ersätta deltagare och betalar idag ut habiliteringsersättning med en nivå
om 55kr/ heldag och 30 kr/ halvdag. Av de elva kommuner i Kalmar län som
idag betalar ut habiliteringsersättning har Borgholms kommun den näst högsta ersättningsnivån där nivåerna i kommunerna varierar mellan 25 kr – 56 kr/
heldag.
Beslut om tilldelning av stimulansbidrag är fattat för 2018. Socialstyrelsen
uppger att det finns intentioner för ett flerårigt stöd men beslut är ännu inte
fattat i frågan.
Konsekvensanalys
Alternativ 1. I dagsläget har Borgholms kommun jämförelsevis med övriga
kommuner i länet en hög ersättning. Vi vet dock inte hur andra kommuner tagit ställning i fråga om höjning av habiliteringsersättning och risken finns att
Borgholms kommun hamnar efter i ersättningsnivå. En låg habiliteringsersättning riskerar att minska motivationen för att delta i daglig verksamhet.
Alternativ 2. Borgholms kommun betalar idag ut ca 350 000 kr per år i habiliteringsersättning till i genomsnitt 44 deltagare per månad. För varje ökad krona i hel- och halvdagsersättning ökar kostnaden för habiliteringsersättning
med ca 7 000 kr/ år. En ökning med fem kronor innebär således en ökning
med ca 35 000 kr/ år. Då beslut ännu inte fattats om stimulansbidraget kommer att löpa under flera år kan detta alternativ komma att innebära en ökad
kostnad för socialförvaltningen kommande år.

Utdragsbestyrkande
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Alternativ 3: Det finns möjlighet att höja habiliteringsersättningen under resterade del av året för att återgå till nuvarande nivå när stimulansbidraget upphört. En sådan tillfällig förändring kan dock vara förvirrande för målgruppen
och leda till att individen skapar sig en levnadsstandard som sedan inte kan
upprätthållas.
Förslag till beslut
Alternativ 1. Att Socialnämnden beslutar att behålla nuvarande ersättningsnivå för habiliteringsersättning och därmed inte rekvirerar medel från
Socialstyrelsen för 2018.
Alternativ 2. Att Socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel för att
permanent höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till 60 kr/heldag.
Alternativ 3. Att Socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel och
därmed kan höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till ca 120 kr/
heldag fram tills 31 december 2018. Därefter återgå till nuvarande ersättningsnivå såvida inte nya medel finns att rekvirera.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

socialnämnden beslutar att rekvirera fördelat medel för att permanent
höja ersättningsnivån för habiliteringsersättning till 60 kr/heldag.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Svar på granskningsrapport - verkställigheten av fullmäktiges beslut
På uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun har PwC genomfört en
granskning av ovanstående. Av rapporten framgår gjorda iakttagelser och revisionell bedömning.
Rapporten överlämnades 2018-01-16 till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden för redogörelse senast 2018-04-27 av vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som
görs i den revisionella bedömningen.
I tjänsteskrivelse 2018-04-01 redogör kommunchef förslag på svar till revisorernas synpunkter och förslag på åtgärder:
1. Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag
hos berörd nämnd/styrelse?
2. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse?
3. Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen med
bakgrund av uppsiktsplikten?
Kommunstyrelsen delar överlag de påpekande om att beslut om uppdrag
eller åtgärd till nämnd eller styrelse bör förtydligas i form av följdbeslut (extra
att-satser) som datum för färdigställande eller avrapportering och återrapportering. Detta bör nämnderna/styrelsen i förekommande fall föreslå i sin beredning av ärenden. Detta gäller inte minst de olika former av politiska initiativ som finns så att fullmäktige kan ta ställning till rimlig genomförandetid i
samband med beslut om uppdrag/åtgärd.
Förutom att förtydliga besluten kan en särskild uppföljningslogg införas för att
hantera de beslut som inte ingår i budgetbeslutet eller följs upp på särskilt
sätt enligt kommunens befintliga rutiner för beredning av medborgarförslag
och motioner.
Loggen kan lämpligtvis redovisas kvartalsvis till fullmäktige och ansvaret för
den bör ligga på kommunstyrelsen. Ett sådant förfarande bör vara det effektivaste och säkraste sättet för fullmäktige att tillförsäkra sig om att dess beslut
får effekt och kommunstyrelsen kan genom detta utöva sin uppsiktsplikt över
nämnderna på ett tillfredställande sätt.
Konsekvensanalys
Tydligare beslutsunderlag och bättre uppföljning av fullmäktiges beslut. Dock
kommer införande av uppföljningslogg att kräva manuellt arbete av kommunsekreterare och nämndsekreterare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-04-10 § 119 kommunstyrelsen
att översända detta svar till kommunrevisionen.
Utdragsbestyrkande
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att uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra fullmäktige att deras beslut verkställs.
att uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget med
förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrapportering
av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut till
kommunstyrelsen.
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterarar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

översända paragrafen som svar till kommunrevisionen.

att

uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en
beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra fullmäktige att deras beslut verkställs.

att

uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget med
förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrapportering av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
till kommunstyrelsen.

Deltagande
Per Lublin (ÖP) avstår från att delta.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll.
Inkommit från revisorerna i Borgholms kommun revisionsrapport gällande
uppföljning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll.
Det har även inkommit beslut från kommunstyrelsen, 180424, § 91:
Kommunstyrelsen beslutar
att

översända paragrafen som svar till kommunrevisionen.

att

uppdra åt kommunchef/kommunsekreterare att ta fram förslag till en
beslutslogg för uppföljning av fullmäktiges beslut för att tillförsäkra fullmäktige att deras beslut verkställs.

att

uppmana nämnderna att fortsättningsvis i beredning av ärende till fullmäktige om uppdrag eller åtgärder, kompletterar beslutsförslaget med
förslag till färdigställandedatum samt införa en rutin för återrapportering av verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
till kommunstyrelsen.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden utan åtgärd i saken.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

