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Ekbacka 1 är rustat för ett akutboende under sommaren.
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1 Sammanställning
För maj är avvikelsen -10,7 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till
individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.





Över 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 procent 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 är prognosen för 2018 -16,2 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 i ytterligare underskott.

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
Samarbete med distriktsrehabilitering är påbörjad och regelbundna gemensamma träffar
planeras till våren. Arbetet med sommarplaneringen pågår, prioriteringsordning för
sjuksköterskorna har gjorts tillsammans med MAS på grund av bristen på
sommarvikarier. Hemsjukhuset startar upp ett projekt, Cuviva, där patienter med
hjärtsvikt ska kunna mäta sina värden digitalt hemifrån för att undvika besök på
hälsocentralen och sjukhuset.
Under maj månad har det varit låg beläggning på korttidsboendet och vikarietillsättning
har minimerats. Verksamheten behöver dock reagera snabbare med att resursfördela
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personal när omsorgsbehovet minskar. Några brukare drabbades av kräksjuka som pågick
under cirka en vecka, även personal insjuknade. Analys av hur basala hygienrutiner skötts
har gjorts på APT då det framkom vissa brister upprättades en åtgärdsplan. Aktiviteter
som skett på enheterna under månaden är:








Festplats Ekbacka med trubadur, veteranbilar, lotteri, hemlagad mat och kaffe
Volontärerna har grillat brukarna på Ekbacka och Strömgården
Äldreveckan
Vernissage med bubbel och snittar på Soldalen.
Utbildning i taktil massage har genomförts på en enhet.
Anhörigträff
Fortsatt planering för gemensamma aktiviteter på enheterna.

Semesterplaneringen med introduktion och schemaplanering pågår. Lagen om samverkan
vid utskrivningsklar ställer höga krav på samarbetet mellan hälsocentralen, hälso- och
sjukvård och handläggarna. Verksamheterna träffas regelbundet och arbetar med
eventuella förbättringsmöjligheter. Under maj månad har kommunen 0,37
utskrivningsklara dagar vilket är ett bra resultat både ekonomiskt och kvalitativt då
brukarna inte behöver stanna på sjukhuset längre än nödvändigt. Arbetet fortsätter med
fasta schemarader i hemtjänsten i syfte att förbättra kontinuiteten och arbetsmiljön.

2.3 Omsorg om funktionsnedsatta







Hemtagning av en brukare har skett i maj och ytterligare hemtagning av brukare
är planerad till juni.
Ekonomimöten med alla enhetschefer, verksamhetschef och controller för att nå
budget i balans. Mycket fokus under mötet på vilka åtgärder som måste ske.
Planeringsmöten har genomförts inför nya lokaler för Daglig verksamhet samt
Boendestödet.
Arbete med resursfördelningssystem fortskrider. Arbetet i projektgruppen har
kommit så pass långt så mall för insatsmätning är på remiss i nätverksgruppen.
Ytterliggare en plats har blivit ledig inom gruppbostad vilket innebär att vi nu har
två lediga platser.
Utredning pågår enligt Lex Sarah då två avvikelser rapporterats från
verksamheten.

2.4 Individ- och familjeomsorg








Avslutat aktuella konsulter under maj månad.
Alla placeringar är noga granskade om de kan tas hem i förtid och plan finns för
de inom vuxenenheten. Samt att avtal har setts över och omförhandlats där det
har gått till mer gynnade avtal för förvaltningen.
Två missbruksplaceringar har undvikits pga. hemmaplanslösningar, kostnader
skulle varit 2500 kr/dygn * 6 månader= 450 000 kr/per placering.
Akuta och permanenta bostäder letas kontinuerligt.
Fortsatt utveckling och implementering av nytt arbetssätt där ett team
"Resursrådet", ska inventera och utreda om individens behov kan tillgodoses på
hemmaplan och med vilka resurser. Riktlinje tas fram för extern placering.
Öppenvårdsinsatser utökas av boendepersonal.
Resursfördelning mellan enheterna sker och tidigare inhyrd konsult för
missbruksvård ersätts av medarbetare i egen regi.
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2.5 Ensamkommande flyktingbarn



För att rikta Stödboendet mot en större målgrupp än bara ensamkommande är en
verksamhetsförändring framtagen för beslut till Socialnämnden.
Öppenvårdsinsatser utformas efter individens behov inom flera områden på IFO
och utförs av befintlig personal inom Stödboendet.

3 Personaluppföljning
Antalet årsarbetare följer föregående års kurva men ökar något under april månad.

Fyllnad och övertidstimmar fortsätter visa på en positiv trend jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaroanalys
redovisas i separat dokument.
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4 Ekonomiuppföljning
Efter maj är budgetavvikelsen -10,7 mkr (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 haft konsulter
inhyrda som socialsekreterare. Dessa avslutas i maj men beräknas ge en merkostnad för
förvaltningen om cirka 2,0 mkr utöver budget.

Underskottet på försörjningsstöd härleds dels till att fler nyanlända går ur etableringen
utan att komma ut i sysselsättning, större antal stora familjer samt en ökning av individer
med psykisk ohälsa. Prognosen är att kostnaden kommer vara fortsatt hög jämfört med
budget trots insatser för att få ut individer i sysselsättning.
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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
april sjönk antalet beviljade timmar medan i maj ökade antalet. Den höga sjukfrånvaron
skapar kostnader för sjuklön och fyllnad- och övertid.

Vikariepoolen uppvisar underskott. Då verksamhetens inriktning förändrats under året
behövs budget för semesterlön.

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

Uppföljning maj
Borgholms Kommun

7

11

Error! No text of specified style in document.

Inom särskilt boende har grundbemanningen varit högre än vad som budgeterats men
under april uppnås målvärdet för verksamheten. 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.
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 underskott på grund av kostnader för hjälpmedel. Det är
ännu inte känt om kostnader för hjälpmedel kommer hålla den budget som finns för året
då hjälpmedelskostnaderna för april var högre än beräknat blir det en stor avvikelse i maj.
Enligt diagrammet nedan har kostnaderna ökat jämfört med föregående period vilket
delvis beror på en översyn av hjälpmedel samt att fler tjänster köps in från Kommunal
hjälpmedelssamverkan i Kalmar län.

Verksamheten för ensamkommande barn och unga uppvisar överskott. Detta beror på att
verksamheten anpassas efter behovet. Verksamheten förbereder för och verkställer redan
hemmaplanslösningar istället för några av de externa placeringar som finns idag.
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4.1 Tabell redovisning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

7 576

8 415

-839

-390

584

976

-392

-550

9 887

10 305

-418

-680

Total

70

Centralt

71

Bemanningsen
heten

72

Hälso- och
sjukvård

73

Särskilt boende

31 495

32 494

-999

-14

74

Hemtjänst o
sociala verks.

29 277

29 948

-671

-427

75

Omsorgen om
funktionsneds.

25 863

29 396

-3 533

-4 412

76

Individ- och
familjeomsorg

11 796

18 771

-6 975

-10 087

78

Ensamkomma
nde barn o
unga

700

-2 410

3 109

309

79

Projekt

0

0

0

0

117 179

127 895

-10 716

-16 249

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 arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt
planeras så snart som möjligt.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och har påbörjat arbetet 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 har tagits 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.
- Omförhandling pågår av 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 träffar 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.
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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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Budgetuppföljning maj 2018
My Nilsson, ekonom, informerar att för maj är avvikelsen -10,7 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen
samt omsorgen om funktionsnedsatta.
Över 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 procent 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 är prognosen för 2018 -16,2 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 i ytterligare
underskott.
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.
Utdragsbestyrkande
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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 har påbörjat arbetet 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 har tagits 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.
- Omförhandling pågår av 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 träffar 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.

Utdragsbestyrkande
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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.
Tabell redovisning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

7 576

8 415

-839

-390

584

976

-392

-550

9 887

10 305

-418

-680

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenheten

72

Hälso- och sjukvård

73

Särskilt boende

31 495

32 494

-999

-14

74

Hemtjänst o sociala verks.

29 277

29 948

-671

-427

75

Omsorgen om funktionsneds.

25 863

29 396

-3 533

-4 412

76

Individ- och familjeomsorg

11 796

18 771

-6 975

-10 087

78

Ensamkommande barn o unga

700

-2 410

3 109

309

79

Projekt

0

0

0

0

117 179

127 895

-10 716

-16 249

Summa

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen för maj 2018 som visar -10,7 mkr och
årsprognosen som visar -16,2 mkr och lämna över den till socialnämnden.

_____________________________
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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. 13 placeringar har redan verkställts. I de omförhandlingar av avtal som
genomförts med externa aktörer har två placeringar fått en lägre dygnskostnad och
flera aktörer är villiga att låta Borgholms kommun ta över familjehemmet framöver.
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 eventuellt saknas upphandlas före inköp.
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 (omdorgen om funktionsnedsatta)
HVB (hem för vård och boende)
Kvinnojour
Missbruk
Placering psykiatri (SoL)
Missbruk
Missbruk
Konsulentstötta familjehem
Total/dygn

Therese Åhlander
Administrativ chef

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Avslut
180222
180315
180321
180331
180415
180415
180421
180512
180517
180601
180617
180618
180620
180702
180704

Kostnad i egen
regi
0
0
1 900
0
0
0
0
0
6 890
0
0
0
0
0

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Besparing/dygn
2 600
3 000
1 750
2 300
2 300
2 300
2 459
2 117
8 110
600
2 590
2 020
1 800
3 952
2 867
40 765
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Dnr 2018/13-792 SN

Åtgärdsplan för att få budget i balans
Åtgärdsplanen för att få budget i balans diskuteras och revideras med ny information.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över den reviderade åtgärdsplanen till socialnämnden.

_____________________________
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Perspektiv

Kommunfullmäktigemål

Medborgare Borgholms kommun ska genomsyras av
öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.

Borgholms kommun ska tillsammans med
företagare och myndigheter arbeta för
nöjdare företagare som blir fler.
Borgholms kommun ska skapa goda
förutsättningar för att leva, verka och bo i
hela kommunen året runt.

Organisation Borgholms kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling

Nämndsmål

Stöd, vård och omsorg är individanpassad.

Individanpassad sysselsättning genom
samverkan med företag och myndigheter

Nyckeltal

Andel personer med individanpassad
sysselsättning
Andel upprättade genomförandeplaner
Andel biståndsbeslut enligt IBIC
Andel BPSD-registreringar på
demensboende
Uppföljning av genomförandeplaner minst
var 6:e månad
Verkställda beslut inom tidsramen
Andel utredningar som sker inom fyra
månader
Andel hemmaplanslösningar som alternativ
till externa placeringar
Antal personer som fått sysselsättning

Verksamheten genomsyras av god kvalitet

Andel registreringar i Palliativa registret
Personalkontinuitet 14 dagar
Vi följer länets förskrivningsanvisningar
Andel avvikelser som är besvarade och
åtgärdade
Följsamhet till basala hygienrutiner
Bemötandeombudsträffar
Genomförandeplansträffar

Medarbetarna är nöjda med sin
arbetssituation genom delaktighet,
engagemang och personlig utveckling.

Andel utbildade undersköterskor
Total sjukfrånvaro
Andel utbildade omsorgsassistenter

Organisation Borgholms kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling

Hållbarhet

22

Medarbetarna är nöjda med sin
arbetssituation genom delaktighet,
engagemang och personlig utveckling.

Borgholms kommuns ska vara en effektiv
och ändamålsenlig organisation

Verksamheten är ändamålsenlig och
effektiv

Borgholms kommun ska vara en förebild
och bidra till en ansvarsfull
samhällsutveckling.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska
bedrivas utifrån god ekonomisk
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheterna tar hänsyn till miljö och
kultur.
Verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt.

Individuell kompetensutvecklingsplan
Följa upp handlingsplaner från
medarbetarundersökningen 2018
Kostnader för övertid har minskat med 90
% jämfört med föregående år
Kostnader för fyllnadstid har minskat med
80 % jämfört med föregående år
Kostnader för timavlönade har minskat
med 70 % jämfört med föregående år.
Samtliga rutiner revideras enligt plan.
Andel brukare som erbjuds kultur och/eller
fritidsaktiviteter.
Andel elbilar i verksamheten
Hjälpmedelsbudget är i balans
Produktivitet (andel utförda av tillgängliga
timmar)
Bemanningsnyckel i Säbo
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Dnr 2018/64-700 SN

Utkast till socialnämndens mål 2019
180627 träffas socialnämndens arbetsutskott och förvaltningens enhetschefer för att tillsammans arbeta fram socialnämndens mål för 2019.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

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

Ny boendeform
Förslag till beslut
-

Att nämnden beslutar att öppna boendeformen som enligt IVO
beskrivs som ”Hem eller öppen verksamhet för vård del av dygn SoL
7.1.4” för målgrupp barn med föräldrar.

-

Att nämnden beslutar om namn på boendet

Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn och har
därmed haft stödboende för ensamkommande. Antalet ensamkommande
har sjunkit i och med att det inte har kommit några nya under 2018 samt att
några antingen har fått avslag på sin asylansökan eller flyttat då de har blivit
vuxna. Detta gör att verksamheten har möjlighet att växla om nuvarande
boendeform efter de behov som finns hos medborgarna.

Att öppna ”Hem eller öppen verksamhet för vård del av dygn SoL 7.1.4”
med inriktning barn och föräldrar, skulle tillgodose behov som verksamheten
ser är aktuella. Detta hem ska då bedrivas för att kunna ge familjer de
insatser de behöver. Det kan vara barn med särskilda och omfattande
behov vilket gör att förläder och eventuellt syskon medplaceras på boendet.
Vidare kan det finnas skyddsbehov.
En familj kan bo på boendet åt gången.
Insatser sker genom att upprätta familjestruktur och utvecklas i sin
föräldraförmåga. Detta genom handledning i föräldraförmåga,
miljöterapeutiska inslag, motiverande samtal samt att visa på dagliga
rutiner, vård och omsorg av barnen. Personalen utför tillsyn av familjen och
stödjer genom att stärka relationerna inom familjen. En metod som används
är Lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Andra insatser kan
behöva kopplas på från socialtjänsten, men också från hälso-och
sjukvården.
Även familjer som behöver utredas för att veta vilka behov familjen har kan
placeras i denna boendeform. Det blir då en form av utredningslägenhet.
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Ärende/bedömning
Ett hem enligt ovan skulle göra det möjligt att tillgodose barn och föräldrar
behov av insatser och utredning på hemmaplan.

Konsekvensanalys
Att inte öppna ett hem enligt ovan gör att kommunen riskerar att behöva
köpa externa insatser då behov finns hos kommuninvånarna.

Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef

Beslut ska skickas till
[Skriv text här]

"[Förvaltningschefens namn]"
"[Förvaltningschefens titel]"
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Ny verksamhet: Hem eller öppen verksamhet för vård.
Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn och har
därmed haft stödboende för ensamkommande. Antalet ensamkommande har
sjunkit i och med att det inte har kommit några nya under 2018 samt att några antingen har fått avslag på sin asylansökan eller flyttat då de har blivit vuxna. Detta gör att verksamheten har möjlighet att växla om nuvarande boendeform efter de behov som finns hos medborgarna.
Att öppna ”Hem eller öppen verksamhet för vård del av dygn SoL 7.1.4” med
inriktning barn och föräldrar, skulle tillgodose behov som verksamheten ser
är aktuella. Detta hem ska då bedrivas för att kunna ge familjer de insatser
de behöver. Det kan vara barn med särskilda och omfattande behov vilket
gör att förläder och eventuellt syskon medplaceras på boendet. Vidare kan
det finnas skyddsbehov.
En familj kan bo på boendet åt gången.
Insatser sker genom att upprätta familjestruktur och utvecklas i sin föräldraförmåga. Detta genom handledning i föräldraförmåga, miljöterapeutiska inslag, motiverande samtal samt att visa på dagliga rutiner, vård och omsorg
av barnen. Personalen utför tillsyn av familjen och stödjer genom att stärka
relationerna inom familjen. En metod som används är Lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Andra insatser kan behöva kopplas på från socialtjänsten, men också från hälso-och sjukvården.
Även familjer som behöver utredas för att veta vilka behov familjen har kan
placeras i denna boendeform. Det blir då en form av utredningslägenhet.
Ärende/bedömning
Ett hem enligt ovan skulle göra det möjligt att tillgodose barn och föräldrar
behov av insatser och utredning på hemmaplan.
Konsekvensanalys
Att inte öppna ett hem enligt ovan gör att kommunen riskerar att behöva köpa
externa insatser då behov finns hos kommuninvånarna.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

nämnden beslutar att öppna boendeformen som enligt IVO beskrivs
som ”Hem eller öppen verksamhet för vård del av dygn SoL 7.1.4” för
målgrupp barn med föräldrar.

att

den nya verksamheten ska heta Bryggan.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

27 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

58-69

Utdragsbestyrkande

28

Sida

1(3)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-05-31

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

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

Riktlinjer gällande extern placering. Riktlinjen
omfattar ärendegång, avtalsskrivning och
uppföljning.
Förslag till beslut
Att socialnämndens individutskott godkänner nedanstående riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har gett Beatrice Solhjort i uppdrag att upprätta rutin för
utredning inför beslut i socialnämndens individutskott, rutin för
avtalsskrivning med externa aktörer, samt rutin för uppföljning av avtal med
externa aktörer.
Riktlinje för ärendegång inför beslut i socialnämndens individutskott
 Utredande socialsekreterare lyfter ärende på ärendekonferens för
vägledning vilket sker veckovis under ledning av 1:e
socialsekreterare.
 Framkommer tankar om att klient har behov av andra/ytterligare
insatser (utöver de insatser och resurser som finns inom barn och
familj/vuxengruppen), så anmäler socialsekreterare ärende till
Resursrådet för vidare vägledning och resursinventering samt
diskussion för möjlighet till hemmaplanslösning.
 Bedömer socialsekreterare att behov finns av extern placering ska
det i beslutsunderlaget framgå vilka alternativa insatser som
övervägts.
 Bedömer socialsekreterare att behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt beskrivs varför, utifrån risk/ konsekvens, samt mottaglighet.
 Mål och syfte med placeringen ska framgå i underlaget. Vid extern
HVB-placering bör ett av målen vara att klient kan återgå till vård i
öppnare former.
Riktlinje för avtalsskrivningar vid externa placeringar
 Inför en extern placering ska tre alternativ jämföras där man tar
hänsyn till individens bästa och individens behov.
 Placering ska endast ske inom ramavtal, finns ej matchande
verksamhet inom ramavtal ska ändå tre alternativ jämföras.
 Finns likvärdiga alternativ väljs det alternativ som är mest
ekonomiskt fördelaktigt.
 Vid placering i familjehem ska möjligheten att överta familjehemmen
i egen regi vägas in och diskuteras innan avtal skrivs.
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Avtal upprättas av enhetschef inom barn och familj eller enhetschef
inom vuxen och försörjningsstöd enligt SKL:s avtalsmall.



Eventuella tilläggstjänster ska vara tidsbegränsade och tydligt
formulerade.
Vid behov av akut placering under utredningstid sker placering enligt
gällande delegationsordning, och ärendet lyfts på nästkommande
Individutskott.

Riktlinje för uppföljning av avtal/placering
 Ansvarig socialsekreterare har ett ansvar att följa upp vården minst
var 3:e månad.
 Ansvarig socialsekreterare ansvarar för att göra skriftlig uppföljning i
form av övervägande av vård (SoL) eller omprövning (LVU) och
redovisa för socialnämnden.
 I den uppföljande kontakten ansvarar socialsekreterare för att följa
upp att vården bedrivs i enlighet med Vård- och Genomförandeplan
och försäkra sig om att upphandlad leverantör levererar det som är
avtalat.
 Ansvarig socialsekreterare följer upp målet angående vad som ska
till för att vården ska kunna ske i öppnare former.
 Månadsrapport som inkommer från externa aktörer, på pågående
HVB placeringar, ska redovisas till nämnden månadsvis.

Samuel Norrby
T f Enhetschef Barn och Familj

Beatrice Solhjort
T f Verksamhetschef IFO
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Individ- och Familjeomsorg

Kompletterande information till Riktlinje gällande extern placering.
Resursrådet är under uppstart och i dagsläget består gruppen av 1:e
socialsekreterare, Enhetschefer IFO, samt arbetsterapeut Lena Aronsson
och Enhetschef Hemsjukvård Helena Slottner.
Andra interna och externa kompetenser kan komma att bjudas in utifrån
behov, ärendet lyfts avpersonifierat med tanke på sekretess.
Möte kommer att ske var 14:e dag och socialsekreterare går igenom
ärendet utifrån en frågeställning för att diskutera om och i så fall hur, behov
kan tillgodoses inom kommunen, med eller utan insats från externa aktörer.
Syftet med gruppen är dels att inventera vilka resurser som finns i
kommunen och dels att utifrån olika professioner se hur/om individens
behov kan tillgodoses på hemmaplan.
I utredning/beslutsunderlag gällande familjehemsplacering
Finns behov av familjehemsplacering så anmäler socialsekreterare behovet
av familjehem till familjehemssekreterare för att där ha samlad specialiserad
kompetens. Har familjehemssekreterare ingen matchande familj ska
familjehemssekreterare i samråd med socialsekreterare söka lämpligt
alternativ. Enhetschef har dialog med socialsekreterare och
familjehemsföretag inför avtalsskrivning, avtal upprättas enligt SKL:s
avtalsmall. Enhetschef driver frågan om att skriva in i avtal att
familjehemmet tas över av Borgholms kommun inom viss tid.
Angående socialnämndens individutskott och socialsekreterares bedömning
och beslut
Det är viktigt att vara medveten om att verksamheten inte får begränsa
bedömning, utredning och beslut utifrån på förhand definierade ekonomiska
ramar eller identifierade möjliga insatser. Barnets bästa ska särskilt beaktas
inom Socialtjänsten.
Stor vikt ska läggas vid barnets inställning till den planerade vården enligt
Barnkonventionen. Utifrån detta är det också av stor vikt att den
unge/familjen under utredningstiden motiveras/får kunskap om vad det
externa boendet innebär och kan erbjuda, detta sker lämpligast genom
studiebesök. Barnets åsikt och inställning ska tillmätas stor betydelse utifrån
barnets ålder och mognad.

Telefon 0485-880 85 | Fax 0485-880 82 | socialnamnden@borgholm.se | www.borgholm.se
Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm | Besöksadress Östra Kyrkogatan 31
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Socialtjänsten i Borgholm arbetar utifrån grundtanken att det bästa för
individen är att vården bedrivs på hemmaplan om det inte finns
skyddsbehov. Forskning visar att vård på hemmaplan är det bästa för
individen, utom vid behov av skydd mot sig själv eller sin omgivning.

Samuel Norrby
T f Enhetschef Barn och Familj

Beatrice Solhjort
T f Verksamhetschef IFO

33 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 62

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

58-69

Dnr 2018/66-750 SN

Riktlinje gällande extern placering. Riktlinjen omfattar ärendegång, avtalsskrivning och uppföljning.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har gett Beatrice Solhjort i uppdrag att upprätta rutin för utredning inför beslut i socialnämndens individutskott, rutin för avtalsskrivning
med externa aktörer, samt rutin för uppföljning av avtal med externa aktörer.
Rutinen diskuteras och vissa justeringar görs.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

anta föreslagen riktlinje.

_____________________________
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Anvisningar för rekvisition av
stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2018
Bidragets storlek
Statsbidraget omfattar 1 995 000 000 kronor för år 2018. Fördelningen utgår från
den sk. standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Beloppen framgår av bilagan Fördelningsnyckel 2018.

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

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

Skakrav
•
•

Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvudman för
sin egen och enskilda utförares verksamhet.
Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 31 oktober 2018.

1

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

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari–31 december 2018. Med personalkostnader avses här löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar
och avtalspensioner.
Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal
som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården
och omsorgen om äldre.
Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar
nära de äldre.
Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver
kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta
del av stimulansmedlen.2
Varje kommun ska återrapportera till Socialstyrelsen hur 2018 års medel
har använts.
Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom
given tid, eller som inte använts enligt villkoren.

Börkrav
•
•
•

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

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2018 och de kan användas till
personalkostnader som genererats under perioden 1 januari–31 december 2018.
2

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

Se även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i
socialtjänstens omsorg om äldre och Omvårdnadslyftet – Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011–
2014.
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Villkor för statsbidraget
Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ovan nämnda ska- och
börkrav som bygger på regeringens beslut om satsningen den 25 juni 2015
(S2015/4099/FST) och regleringsbreven den 17 december 2015 (III:18) och den
18 december 2017 (II:8). Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekommendationer. Eventuella avvikelser från börkraven ska förklaras vid redovisningen av medelsanvändningen.

Hur får ni del av medlen?
Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller i
ett e-postutskick till varje kommun. Av bilagan Fördelningsnyckel 2018 framgår
hur mycket pengar som varje kommun maximalt kan rekvirera för 2018. Endast
en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska
ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2018 och medlen utbetalas
vanligtvis inom 15 arbetsdagar. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig
företrädare för respektive kommun.
Vi rekommenderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.
Kommunerna föreslås vid behov träffa överenskommelser med enskilda
utförare om hanteringen och redovisningen av stimulansmedlen.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Varje kommun ska senast den 4 februari 2019 redovisa till Socialstyrelsen hur
2018 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2018. Redovisningen kommer i huvudsak
att innehålla samma slags frågor som för 2017. Varje kommun behöver utse och
meddela en kontaktperson för statsbidraget samt underrätta Socialstyrelsen om
kontaktuppgifterna ändras under satsningens gång.
Om ni inte har använt hela stimulansbidraget under perioden 1 januari–31
december 2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli
återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med skakraven.
Socialstyrelsen hämtar in faktureringsuppgifter via rekvisitionsblanketten.

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

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

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

075-247 39 11
075-247 34 15
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Maria Svanborg, 0485-88014
Maria.svanborg@borgholm.se

Statsbidrag att rekvirera för ökad bemanning inom
äldreomsorgen år 2018
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar att från Socialstyrelsen rekvirera
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för år 2018

Sammanfattning av ärendet
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig
och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk bakgrund och var
de bor. Det är en grundläggande förutsättning för den svenska
äldreomsorgen. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom
den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att
skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning kan
skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde men
också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla
verksamheten. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har
påtalat är det önskvärt med en stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar
till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske
genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i
deltidstjänster.
Fördelningen av statsbidraget utgår från en fördelningsnyckel och betalas ut
till kommuner efter rekvisition. Borgholms kommun kan, för 2018, rekvirera
3 602 031kr. Medlen ska användas till personalkostnader som genererats
under perioden 1 januari – 31 december 2018. Borgholms kommun har
rekvirerat medel 2015, 2016 samt 2017.

Ärende/bedömning
Då Borgholms kommun har behov av att bibehålla den stärkta bemanningen
som tidigare stimulansmedel möjliggjort bör Socialnämnden besluta om att
rekvirera ovan nämnda stimulansmedel för 2018

Maria Svanborg
Verksamhetschef
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Inbjudan att rekvirera statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig
och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk bakgrund och var
de bor. Det är en grundläggande förutsättning för den svenska äldreomsorgen. Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av
kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning kan skapa
utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde men också ge
större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen tidigare har påtalat är det önskvärt med en stabil personalförsörjning, som i sin tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad i deltidstjänster.
Fördelningen av statsbidraget utgår från en fördelningsnyckel och betalas ut
till kommuner efter rekvisition. Borgholms kommun kan, för 2018, rekvirera
3 602 031kr. Medlen ska användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 januari – 31 december 2018. Borgholms kommun har rekvirerat medel 2015, 2016 samt 2017.
Ärende/bedömning
Då Borgholms kommun har behov av att bibehålla den stärkta bemanningen
som tidigare stimulansmedel möjliggjort bör Socialnämnden besluta om att
rekvirera ovan nämnda stimulansmedel för 2018
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

från Socialstyrelsen rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen för år 2018.

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

Byte av inriktning för Stödboende
Förslag till beslut
-

Att nämnden beslutar om förändra nuvarande ”Stödboende
Ensamkommande” till Stödboende.

Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn och har
därmed haft stödboende för ensamkommande. Antalet ensamkommande
har sjunkit i och med att det inte har kommit några nya under 2018 samt att
några antingen har fått avslag på sin asylansökan eller flyttat då de har blivit
vuxna, alternativt återförenats med sin familj i Sverige.
Detta gör att verksamheten har möjlighet att växla om nuvarande
boendeform till att omfatta även andra ungdomar som är i behov av
stödboende. Stödboendet finns i dag med 18 rum på en adress, samt i
dagsläget 9 lägenheter var av tre finns på en och samma gata, övriga är
utspridda i kommunen. Stödboendet för ensamkommande i Borgholm har
idag en väl fungerande verksamhet och arbetssättet är överföringsbart till att
ta emot även ungdomar som inte är ensamkommande i boendeformen.
Socialstyrelsen meddelade 1 januari 2016 att en ny placeringsform fanns:
Stödboende för barn och unga 16-20 år. Bifogar Socialstyrelsens
förtydligande information i bilaga.
Boendeformen är för till för de barn och unga som inte har sådana behov av
vårdinsatser som motiverara en placering i HVB, hem för vård och boende.
Huvudsyftet med placeringsformen är att, under trygga former, träna och
förbererda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.
Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som
utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem
eller HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem.
Den unge skall ges möjlighet och stöd för att uppnå målen i den
genomförandeplan som är upprättad utifrån den enskildes vårdplan samt
introduceras in i samhället. Boendeformen vänder sig främst till unga över
18 år. Ungdomar i ålder 16 -17 år får tas emot i stödboende om det finns
särskilda skäl enligt 6 kap 1 § SoL. Särskilda skäl kan vara att ungdomen
bedöms mogen och förberedd för att på ett bra sätt klara av att bo och leva
självständigt på stödboende med något mindre personalresurser.
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Socialnämnden har det övergripande ansvaret för ungdomar placerade i
stödboende på motsvarande sätt som nämnden har för unga på HVB.
Beskrivning av hur Stödboendet skulle se ut med en bredare målgrupp: Se
bilagan; Verksamhetsbeskrivning Ekbacka Stödboende.

Ärende/bedömning
För att möta nuvarande och kommande behov behöver Stödboendets
målgrupp breddas.

Konsekvensanalys
Inför en placering skall socialtjänsten, bestående av socialsekreterare och
föreståndare, enhetschef göra en individuell bedömning av om det är en
lämplig boendeform för den unge samt överväga eventuella risker till följd av
eget boende inom stödboendet. Personaltätheten kan förändras efter
behov. Vidare kan en placering i ett stödboende behöva kompletteras med
öppenvårdsinsatser från andra delar inom socialtjänsten, men också från
hälso-och sjukvården.
Att inte öppna Stödboende (för en bredare målgrupp), utan ha
kvar ”Stödboende med inriktning ensamkommande” gör att verksamheten
på hemmaplan inte kan ge de ungdomar med behov inom åldern 16-20 år
samma insatser som till ensamkommande.

Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef

Beslut ska skickas till
[Skriv text här]

"[Förvaltningschefens namn]"
"[Förvaltningschefens titel]"
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VERKSAMHETSBESKRIVNING - EKBACKA STÖDBOENDE
Bakgrund
Boendeformen tillträdde enligt lag januari 2016 och vänder sig till pojkar och flickor som är i
åldersspannet 16-21 år. Placeringsformen har tagits fram för unga som har behov av insats
av mindre ingripande karaktär dvs. vårdinsatser som inte motiverar en placering i HVB eller i
familjehem. Sammantaget skall den unge ha ett mindre vårdbehov och fungera bra socialt.
Kommunen ansvarar för att det finns tillgång till stödboende enligt 6 kap 2 § SOL.
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för ungdomar placerade i stödboende på
motsvarande sätt som nämnden har för unga på HVB.
Syfte/Mål
Det huvudsakliga syftet med placeringsformen är att, under tryga och säkra former skall
träna och förbereda den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Den unge skall ges
möjlighet och stöd för att uppnå målen i den genomförandeplan som är upprättad utifrån den
enskildes vårdplan samt introduceras i samhället. Boendeformen vänder sig främst till unga
över 18 år. Ungdomar i ålder 16 -17 år får tas emot i stödboende om det finns särskilda skäl
enligt 6 kap 1 § SOL. Särskilda skäl kan vara att ungdomen bedöms mogen och förberedd
för att på ett bra sätt klara av att bo och leva självständigt på stödboende med något mindre
personalresurser. Personaltätheten kan förändras efter behov. En placering i ett stödboende
kan behöva kompletteras med öppenvårdsinsatser från socialtjänsten, men också från hälsooch sjukvården.
Verksamhet
På stödboende ges individuellt anpassat stöd utifrån den unges behov, ex. i frågor om
ekonomi, vardagsstruktur, hjälp att skaffa egen lägenhet, studier, arbete eller annan
sysselsättning samt en meningsfull fritid. Stöd vid kontakt med olika aktörer och instanser i
samhället, ex hälso- och sjukvård.
Inför en placering skall socialtjänsten, bestående av socialsekreterare och föreståndare göra
en individuell bedömning av om det är en lämplig boendeform för den unge samt överväga
eventuella risker till följd av eget boende med mindre närvaro av personal. Man skall alltid
uppmärksamma om den enskilde ungdomens behov förändras och vid behov anpassa
personaltätheten efter målgruppens behov. Alla ungdomar skall ha en aktuell vårdplan som
konkretiseras i en genomförandeplan med utgångspunkt från Barnens behov i centrum,
BBIC.
Boendets utformning
Ekbacka Stödboende är ett boende i två våningar med 9 boenderum per våning. Alla
ungdomar har eget rum med egen nyckel. På varje våning finns två kök samt TV-rum/
vardagsrum.
Ungdomarna delar på tre toaletter och 3 duschar per våning.
På våning 2 finns ett gemensamt allrum/kalasrum där alla ungdomar tillhörande stödboendet
kan boka rummet för att ha ex. födelsedagskalas med sina vänner.
I stödboendets verksamhet finns även 3 träningslägenheter på en gemensam adress samt
ytterligare fem lägenheter utspridda i centrala Borgholm.
Ekonomi
Den unge skall i placeringsformen stödboende garanteras en god vård. En god vård innebär
en högre levnadsnivå än skälig levnadsnivå (som är grunden i försörjningsstöd). De
ungdomarna som placeras ka garanteras samma nivå av god vård som andra ungdomar
som är placerade av socialtjänsten under lång tid, såsom familjehemsplacerade ungdomar.
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När en ungdom är placerad enligt SOL likställs socialtjänstens ansvar med föräldrarnas
försörjningsansvar fram till 21 år så länge den unge studerar.
På stödboende planerar, handlar och lagar ungdomarna sin mat själva.
På boendet finns fri tillgång till kaffe och the för alla.
Stöd av vuxen
På stödboendet arbetar män och kvinnor i olika åldrar och med olika kompetens och
erfarenhet. För att kunna möta ungdomarnas behov och kunna ge en trygg och säker vård
samt minimera ungdomarnas eventuella känsla av ensamhet efterfrågas vid anställning,
eftergymnasial utbildning inom områdena, socialt arbete, pedagogik, eller annan
eftergymnasial utbildning som bedöms som likvärdig. Meriterande är tidigare erfarenheter av
arbete på Stödboende eller HVB, kunskap om krishantering och/eller tvärkulturell
kompetens. Körkort B krävs liksom uppvisande av utdrag ur misstanke- och
belastningsregistret innan anställning.
Verksamheten bemannas för närvarande dag, kväll och natt med ca 0.35 %
personalresurs/ungdom
På stödboende finns inte krav på nattbemanning men Ekbacka stödboende förstärks när det
finns behov även nattetid, där en sovande personal ansvarar för hela verksamheten.
Samverkan sker även med andra verksamheter i kommunen om det uppstår behov nattetid.
Bemanningsplanering görs för fyra veckor i taget. Vid särskilda behov kan bemanningen
tillfälligt höjas.
Personalen arbetar med kontaktmannaskap, ansvarar för genomförandeplaner och kontakter
med god man/ vårdnadshavare, skola mm.
Alla ungdomar har en ansvarig socialsekreterare.
Föräldrar/God man/ Särskild förordnad vårdnadshavare
De ungdomar som inte har en förälder och är under 18 år har en juridisk företrädare.
Förälder, god man eller särskild förordnad vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka
eller kontakta boendet eller enhetschef, då vi gärna samverkar för ungdomens bästa.
Kvalitet och säkerhet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför årligen en inspektion i verksamheten.
Kvalitetssäkring av verksamheten samt granskning av bemanning, persoanlens kompetens,
rutiner mm.
Arbetsmetoder och material
- Motiverande och trygghetsskapande samtal i vardagen
- Hitta Rätt- material
- Informationsblad 18-21 år: Samhällsinformation –stöd och vägledning i kontakt med
myndighet och andra. Studiestöd och utbildningsvägar. Lag & Rätt mm
- Informationshäfte- Välkommen till Ekbacka stödboende
- Självskattning baserat på BBIC ”på väg”
- Boenderåd
- Regelbundna samtal samt vid behov, med personal och socialsekreterare
- Matsteg 2
- Samarbete med skola samt stöd vid studier
- Handbok/ metodbok
- Rutiner och riktlinjer i verksamheten
- Dokumentations- och avvikelsesystem
- Riskbedömningar med ev. handlingsplan
- Stöd vid ansökan om familjeåterförening
- Stöd inför ev. besked om avslag
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Regler och riktlinjer på Stödboendet
I socialförvaltningens kvalitetsledningssystem finns rutiner för verksamheten i att hantera, ex.
Hot & våld, Alkohol och droger m.m.
På stödboendet finns regler och riktlinjer, som beskrivs i handboken för personal och i
informationshäftet ”Välkommen till Ekbacka stödboende” för ungdomarna.
Vidare flytt inom vårdkedjan
För att ge ungdomarna de bästa förutsättningarna i sin utveckling bör kriterier utifrån
skattningsskalor i tre steg följas för vidare flytt inom vårdkedjan, som längst till 21 års ålder
och utskrivning. Dessa skattningsskalor är utformade med utgångspunkt från BBIC.
Utveckling
Målet för integrering i samhället är att skapa förutsättningar och ge ungdomarna möjlighet att
leva ett självständigt liv i samhället. Insatserna i kommunen ska inriktas på att ungdomarna
ska bli delaktiga i det samhället och i arbetslivet. Kommunen ska verka för lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön, etniskt och kulturell bakgrund och en
samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund.

Kontaktuppgifter:
Ansvarig föreståndare:
Beatrice Solhjort
0485 – 88421
beatrice.solhjort@borgholm.se
Ansvarig enhetschef:
Gerd Johnsson
0485 – 88193
gerd.johnsson@borgholm.se
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Meddelandeblad
Mottagare: Inspektionen för vård och omsorg, Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse,
socialnämnder: politiker och tjänstemän, socialchefer,
chefer för barn- och ungdomsenheter, ansvariga för
upphandling i kommunerna, utvecklingsledare,
organisationer för vårdföretagare, Sveriges
kommuner och landsting

Nr 1/2016
Januari 2016

Ny placeringsform, stödboende för barn
och unga 16-20 år
Stödboende
I det här meddelandebladet informerar Socialstyrelsen om en ny placeringsform, stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år, som förts in i socialtjänstlagen (2001:453), SoL
och i socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. Placeringsformen får användas från och
med den 1 januari 2016. Informationen i meddelandebladet bygger på propositionen
(2015/16:43) Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga. Närmare föreskrifter
om ett stödboendes utformning, om innehållet i stödet och om personalen kommer att utfärdas av Socialstyrelsen och träda i kraft under våren 2016.

Bakgrund och syfte med den nya placeringsformen
Bakgrunden till reformen är behovet av fler placeringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för barn och unga som inte har sådana behov av vårdinsatser som motiverar en
placering i HVB.
Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga former, träna
och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende
kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård
utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem eller HVB men också efter vård vid ett särskilt
ungdomshem. (Prop. s. 36.)

Målgrupp för placering i stödboende
Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år. Barn i åldern 16–17
år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl, 6 kap. 1 § SoL.
Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en

Information: Socialstyrelsen 075-247 30 00
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placering i HVB, ska kunna placeras i ett stödboende. Jämfört med den grupp av barn och
unga som placeras i HVB är stödboende avsett för barn och unga som är bättre socialt fungerande och endast har ett mindre vårdbehov. De är också så pass mogna och självständiga
att familjehemsplacering inte bedöms lämplig. (Prop. s. 36 f.)
I propositionen betonas att det, som alltid, ska ske en individuell bedömning av om barnet eller den unge ska tas emot i ett stödboende. Det kan därför inte uttömmande exemplifieras vilka
målgrupper som kan bli aktuella. Exempel på målgrupper är dock de som kan vara behov av
utslussning och eftervård efter placering i familjehem eller HVB. Ensamkommande barn och
unga är en tänkbar målgrupp för placering i stödboende. Vidare är barn och unga som lever i en
konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation som dock inte motiverar placering i HVB är en tänkbar målgrupp. (Prop. s. 37.)

Socialnämndens ansvar
Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till stödboenden, 6 kap. 2 § SoL. Ett stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden, 6 kap. 4 § SoL. Socialnämnden har ett
övergripande ansvar för barn och unga som placeras i ett stödboende på motsvarande sätt
som nämnden har för placerade i t.ex. HVB. Socialnämnden ska t.ex. noga följa vården, 6
kap. 7 b § SoL, samt se till att det finns en särskild utsedd socialsekreterare som ansvarar
för kontakterna med barnet eller den unga, 6 kap. 7 c § SoL.
Inför en placering i ett stödboende ska socialtjänsten göra en individuell bedömning av
om det är en lämplig placeringsform för barnet eller den unge. Socialnämnden behöver bedöma om barnet eller den unga har behov av vårdinsatser som motiverar en annan placeringsform. Socialnämnden behöver också bilda sig en klar uppfattning om huruvida barnet
eller den unge har förmåga att klara av den nivå av självständighet som krävs för placering i
stödboende. Det är dessutom viktigt att nämnden överväger eventuella risker till följd av ett
eget boende med mindre närvaro av personal. Det är också viktigt att ta reda på och ta hänsyn till hur barnet eller den unge ställer sig till placering i eget boende. (Prop. s. 38.)
I likhet med vad som gäller inför placering i familjehem eller HVB ska det finnas en
vårdplan som därefter konkretiseras i en genomförandeplan, 11 kap. 3 § SoL.

Särskilda skäl för placering av barn i åldern 16-17 år
I första hand är ett stödboende tänkt som ett placeringsalternativ för unga i åldern 18–20 år,
men om det finns särskilda skäl ska även 16- och 17-åringar kunna bli aktuella för placering
i ett stödboende. Socialnämnden ska bedöma i varje enskilt fall om det kan finnas särskilda
skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra
sätt klara av att bo och leva i ett eget boende, att barnet anses moget i övrigt och att barnet
själv har uttryckt en önskan att bo i ett eget boende. Socialnämnden behöver iaktta en större
försiktighet vid placering av barn i stödboende, i förhållande till personer som är myndiga.
Skälen för detta är främst att personer under 18 år är att betrakta som en särskild skyddsvärd
grupp och att det kan finnas risker med att placera ett barn i ett eget boende med en mindre
närvaro och kontakt med personal. (Prop. s. 38 f.)

Vad kännetecknar ett stödboende?
Det huvudsakliga syftet med placeringen är att under trygga former träna och förbereda
barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv i ett eget boende. Ett eget
boende bör som utgångspunkt innebära ett mer självständigt boende än HVB, t.ex. att barnet eller den unge bor i en lägenhet eller i en liknande boendelösning. Ett eget boende utesluter dock inte ett delat boende med ett annat barn eller en annan ung person, t.ex. ett syskon eller andra närstående som önskar bo ihop. Stödboende bör kännetecknas av ett visst
antal lägenheter/boenden i en sammanhållen verksamhet. Det är lämpligt men inte nödvän2
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digt att lägenheterna finns inom ett relativt begränsat geografiskt område. Det är inte uteslutet med andra boendelösningar som är mer sammanhållna. Som exempel kan nämnas studentkorridorer eller liknande boenden i anslutning till en folkhögskola där barnet eller den
unge har ett eget rum. (Prop. s. 39 f.)
Förutom ett eget boende innebär placeringsformen stödboende ett individuellt anpassat
stöd utifrån barnets eller den unges behov, t.ex. genom hjälp med frågor om ekonomi och
att få en struktur i sin vardag. De bör också kunna få stöd i att ordna bostad efter placeringen, studier, arbete eller annan sysselsättning och att ha en meningsfull fritid. Särskilt viktigt
är det att det finns en flexibilitet i stödet utifrån de behov som barnet eller den unge har och
en medvetenhet om och beredskap för att behoven kan variera över tid. Det känslomässiga
stödet kan vara minst lika viktigt som det praktiska. Det bör t.ex. finnas uppmärksamhet på
och beredskap för att hantera situationer där barnet eller den unge upplever otrygghet och
ensamhet. Det är särskilt angeläget för personalen att uppmärksamma de barn och unga som
tillfälligt inte har någon vardagssysselsättning och som under den tiden kanske tillbringar
mycket tid ensamma hemma. En annan viktig aspekt är att så långt det är möjligt och lämpligt involvera föräldrar och övrigt nätverk. För ensamkommande barn och unga kan det
också handla om att ta kontakt med olika instanser och aktörer i samhället. (Prop. s. 40.)
En placering i ett stödboende kan behöva kompletteras med öppenvårdsinsatser från socialtjänsten, men också från hälso- och sjukvården.

Personal med lämplig utbildning och erfarenhet
Av bestämmelsen i 3 kap. 3 § SoL följer att det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Bestämmelsen blir tillämplig
även för stödboenden. Verksamheter som bedriver stödboenden bör, på motsvarande sätt
som gäller för HVB, ha en person med adekvat utbildning som förestår verksamheten och
ha särskilt avdelad personal, men i förhållande till HVB med uppsikt vid de tider som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt. Personaltätheten bör anpassas efter behoven hos målgruppen som stödboendet vänder sig till.
Stödboenden som tar emot barn ska inför en anställning, ett uppdrag, en praktiktjänstgöring eller liknande kontrollera om den person som erbjuds tjänsten eller liknande förekommer i belastnings- eller misstankeregistret. (Prop s. 45.)

Tillstånd, anmälan och tillsyn
Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern
16-20 år i ett eget boende med individanpassat stöd, 3 kap. 1 a § SoF. Om en sådan verksamhet drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ
krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.
Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att yrkesmässigt bedriva verksamhet i
form av stödboende. En kommun som driver ett stödboende samt kommun, som genom
avtal enligt 2 kap. 5 § SoL har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet, ska anmäla denna verksamhet till IVO innan verksamheten påbörjas. Det framgår av 7 kap. 1 §
SoL. IVO föreslås få möjlighet att bevilja tidsbegränsade tillstånd vilket kommer att ge
möjlighet att inspektera verksamheterna och bygga upp en erfarenhet och kunskap kring
kvalitetskrav och säkerhet för stödboenden. (Prop. s. 44.)
Stödboenden omfattas av regelbunden tillsyn vilket regleras närmare i socialtjänstförordningen.

3
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Denna information (art nr 2016-1-1) kan laddas ner och beställas från Socialstyrelsens
webbplats: www.socialstyrelsen.se/publikationer. Den kan även beställas från Socialstyrelsens
publikationsservice, e-post publikationsservice@socialstyrelsen.se eller fax 035-19 75 29.

Publicerad: www.socialstyrelsen.se, 2016
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 65

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

58-69

Dnr 2018/63-750 SN

Förändring av inriktning på boende från "Stödboende för ensamkommande" till "Stödboende".
Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn och har
därmed haft stödboende för ensamkommande. Antalet ensamkommande har
sjunkit i och med att det inte har kommit några nya under 2018 samt att några antingen har fått avslag på sin asylansökan eller flyttat då de har blivit vuxna, alternativt återförenats med sin familj i Sverige.
Detta gör att verksamheten har möjlighet att växla om nuvarande boendeform till att omfatta även andra ungdomar som är i behov av stödboende.
Stödboendet finns i dag med 18 rum på en adress, samt i dagsläget 9 lägenheter var av tre finns på en och samma gata, övriga är utspridda i kommunen. Stödboendet för ensamkommande i Borgholm har idag en väl fungerande verksamhet och arbetssättet är överföringsbart till att ta emot även ungdomar som inte är ensamkommande i boendeformen.
Socialstyrelsen meddelade 1 januari 2016 att en ny placeringsform fanns:
Stödboende för barn och unga 16-20 år. Bifogar Socialstyrelsens förtydligande information i bilaga.
Boendeformen är för till för de barn och unga som inte har sådana behov av
vårdinsatser som motiverara en placering i HVB, hem för vård och boende.
Huvudsyftet med placeringsformen är att, under trygga former, träna och förbererda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem eller
HVB men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem.
Den unge skall ges möjlighet och stöd för att uppnå målen i den genomförandeplan som är upprättad utifrån den enskildes vårdplan samt introduceras in i
samhället. Boendeformen vänder sig främst till unga över 18 år. Ungdomar i
ålder 16 -17 år får tas emot i stödboende om det finns särskilda skäl enligt 6
kap 1 § SoL. Särskilda skäl kan vara att ungdomen bedöms mogen och förberedd för att på ett bra sätt klara av att bo och leva självständigt på stödboende med något mindre personalresurser.
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för ungdomar placerade i
stödboende på motsvarande sätt som nämnden har för unga på HVB.
Beskrivning av hur Stödboendet skulle se ut med en bredare målgrupp: Se
bilagan; Verksamhetsbeskrivning Ekbacka Stödboende.
Ärende/bedömning
För att möta nuvarande och kommande behov behöver Stödboendets målgrupp breddas.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

58-69

Konsekvensanalys
Inför en placering skall socialtjänsten, bestående av socialsekreterare och föreståndare, enhetschef göra en individuell bedömning av om det är en lämplig boendeform för den unge samt överväga eventuella risker till följd av eget
boende inom stödboendet. Personaltätheten kan förändras efter behov. Vidare kan en placering i ett stödboende behöva kompletteras med öppenvårdsinsatser från andra delar inom socialtjänsten, men också från hälso-och sjukvården.
Att inte öppna Stödboende (för en bredare målgrupp), utan ha kvar ”Stödboende med inriktning ensamkommande” gör att verksamheten på hemmaplan
inte kan ge de ungdomar med behov inom åldern 16-20 år samma insatser
som till ensamkommande.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

nämnden beslutar om att förändra nuvarande ”Stödboende Ensamkommande” till Stödboende.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 148

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-05-08

131-156

Dnr 2018/89-298 KS
(2013/173-053 KS, 20113/175-282 KS
2017/35-033 KS)

Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka, hus 06 plan 1, och lokaler för HVB-hem, plan 2, samt lokaler för
återbruk i fastigheten Hammaren 9
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-15 § 300 ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med lämplig lokalför verksamheten.
Socialnämnden beslutade 2018-01-31 § 13, förmedla behovet av lokaler för
återbruk.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-13 § 85 överlämna
socialnämndens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen.
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på
åtgärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Dessa åtgärder förutsätter att samlokalisering kan ske i lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten samt godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljösynpunkt.
Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag tas fram för samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6.
Tidigare har även uppdrag givits avseende försäljningsuppdrag för Ekbacka
Kronikerhemmet hus 6 och Skördefestvillan.
I tjänsteskrivelse 2018-04-04 återrapporterar ekonomi- och fastighetsavdelningen givna uppdrag och för socialnämndens önskemål om samlokalisering
av lokaler.
Fastighetsavdelningen bedömer att försäljning av Hus 06 och Hus 09, Ekbacka, fastigheten Borgholm 11:42 inte bör ske inom överskådlig tid, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott gett uppdrag om enligt § 20/18 och § 311/14.
Hus 6 (gamla kronikerhemmet) kan fungera som buffert vid akuta eller planerade behov gällande olika typer av boende. Flera kommunala fastigheter för
äldreboende står inför behov av upprustning och i samband med vissa åtgärder kan evakuering behöva göras. Byggnaden är sammanlänkad med övriga
byggnader på Ekbacka genom kulvert och system för bland annat uppvärmning, vilket försvårar avstyckning och försäljning.
Hus 9 (Skördefestvillan) har i nuvarande skick så stora brister att lokalerna
inte bör användas till någon typ av verksamhet.
Fastigheten saknar planbestämmelser gällande användning och byggnation,
vilket ger en strategisk fördel inför kommunens framtida behov av verksamUtdragsbestyrkande
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hetshetslokaler. Generell byggrätt i centrum är fördelaktigt om kommunen
behöver uppföra byggnader, alternativt ombyggnad och tillbyggnad av lokaler
för vård/omsorg eller skola.
Planeringsförslag – socialnämndens begäran om samlokalisering
Fastighetsavdelningen har tillsammans med verksamhetschef, enhetschef
och representanter för personal tittat på möjligheten att samlokalisera olika
grupper inom daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6, plan 1. Bedömningen är
att nedanstående problematik kan lösas genom att anpassning och underhållssåtgärder görs i Hus 6, plan 1 och 2 på Ekbacka;
1. Lokaler för daglig verksamhet (tillfällig lösning i paviljonger) på Per Lindströmsväg har återkommande arbetsmiljöproblem med avlopp och ventilation. Kan eventuellt säljas.
2. Lokalerna för daglig verksamhet på Ölandslego, fastigheten Hammaren 9
kan bli lämpliga för arbetsmarknadsavdelningens tilltänkta återbruk om
daglig verksamhet erbjuds andra fungerande lokaler.
3. ”Skördefestvillan” används delvis idag som värmestuga/WC för daglig
verksamhet som bedrivs i trädgård och växthus. Verksamheten kan istället
erbjudas plats i Hus 06.
Konsekvensanalys
Lokaler som inte uppfyller krav på god arbetsmiljö och energiförbrukning kan
sägas upp och eventuellt säljas och avetableras.
Kommunens befintliga fastighet underhålls och används mer effektivt.
Satsningen medverkar till att socialnämndens utgifter minskar för placeringar
och lokaler.
Arbetsmarknadsavdelningen ges möjlighet att starta ett återbruk i samma
byggnad som verksamhetens befintliga verkstadslokaler finns, vilket ger
samordningsfördelar.
Checklista jämställda beslut
Berörd personal och fackliga företrädare ges möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget under planeringen.

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att en eventuell fritidsbank bör placeras i Hammaren 9, vilket bör framgå av beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
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att

avsluta uppdraget om värdering och försäljning och av Hus 06 och
Hus 09, Ekbacka, fastigheten Borgholm 11:42.

att

godkänna att förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig
upprustning av lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på
Ekbacka, Hus 06, plan 1 samt förslag om underhållsåtgärder för HVB
hem Hus 06, plan 2 samt återkomma med beräknad kostnad.

att

godkänna att förslag tas fram för anpassning och upprustning invändigt av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9 samt att återkomma med en beräknad kostnad.

att

en eventuell fritidsbank bör ingå i planeringen av Hammaren 9.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

54 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 66

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-06-13

58-69

Dnr 2018/9-700 SN

Beslut från KSAU: Förslag på hemmaplanslösningar; Återbruk i Borgholms kommun
Inkommit beslut från KSAU, 180508, § 148.
” Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avsluta uppdraget om värdering och försäljning och av Hus 06 och
Hus 09, Ekbacka, fastigheten Borgholm 11:42.

att

godkänna att förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig
upprustning av lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på
Ekbacka, Hus 06, plan 1 samt förslag om underhållsåtgärder för HVB
hem Hus 06, plan 2 samt återkomma med beräknad kostnad.

att

godkänna att förslag tas fram för anpassning och upprustning invändigt av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9 samt att återkomma med en beräknad kostnad.

att

en eventuell fritidsbank bör ingå i planeringen av Hammaren 9.”

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________
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Behov av lägenheter inom Socialförvaltningen.
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.”
Socialnämnden beslutade 180530 följande:
att

uppdra till socialnämndens arbetsutskott och socialchef Anna Hasselbom Trofast att på nytt påtala det akuta behovet av lägenheter då
dessa behövs för att kunna arbeta aktivt med hemmaplanslösningar.

att

lägga beslutet från KSAU till handlingarna.

Tjänsteskrivelse till KSAU är påbörjad och redovisas till socialnämnen
180627.
_____________________________
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Meddelande om inspektion på Ekbacka
stödboende i Borgholm
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att genomföra en inspektion vid
Ekbacka stödboende, tisdag 26 juni 2018 kl. 09.00.
Temat för IVO:s tillsyn är stödets innehåll för de placerade ungdomarna. Vid inspektionen
vill vi intervjua föreståndaren och en till två representanter för personalen. Dessutom
samtalar vi med de ungdomar som så önskar.
Att redogöra för inför inspektionen
IVO vill att ni inför inspektionstillfället gör en egengranskning av fem akter, som rör
inskrivna barn/ungdomar med en placeringstid om minst tre månader. Egengranskningen
ska göras utifrån bifogad granskningsmall, en mall per akt. Det bör vara samma person
som gör granskningen. Ifyllda granskningsmallar ska skickas till IVO senast den 15 juni
2018.
Att redogöra för vid inspektionen
IVO kommer vid inspektionen att göra en stickprovskontroll av er egengranskning. Vi
kommer att kontakta er om vilka akter det gäller. Vi önskar därför att ni till inspektionen
har tagit fram den dokumentation som ligger till grund för era svar i egengranskningen av
dessa akter.
Vid inspektionen kommer IVO i huvudsak att ställa frågor om hur verksamheten arbetar
med att ta emot uppdrag, genomföra och följa upp de placerades barnens vård i
förhållande till deras behov. Utöver detta kommer frågor bland annat att ställas om hur
verksamheten samverkar med socialnämnden.
IVO kan också komma att följa upp tidigare tillsynsbeslut, lex Sarah eller
klagomålsärenden.
Tidsschema för inspektionen
09.00-09.30
Tid för stickprovskontroll
09.30-11.00

Intervju med föreståndare och personal

Ca 17.30-18.30

Samtal med ungdomar

Inspektionen avslutas med en kort återföring till föreståndaren.
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Information till ungdomarna
Inför inspektionen är det viktigt att ungdomarna har tagit del av information om IVO:s roll
och syftet med våra inspektioner. Vi vill därför uppmana er att visa filmen ”IVO för dig på
HVB eller stödboende” för dem. Filmen är tillgänglig på www.ivo.se/barnochunga och
finns översatt till ett flertal språk.
I filmen framgår det också hur ungdomarna kan komma i kontakt med IVO vid andra
tillfällen än vid inspektionen. För att påminna dem om att denna möjlighet finns, skriv
gärna ut och häng upp affischen om IVO:s barn- och ungdomslinje på lämplig plats i
verksamheten. Affischen kan laddas ned på www.ivo.se/barn-och-ungdomslinjen-affisch.
Vi kommer att prata med de ungdomar som vill om hur det är i verksamheten, om de får
stöd och hjälp, hur personalen är och om de känner sig trygga och säkra i verksamheten.
Kontakt
Tillsynen genomförs av inspektörerna Lena Olsson, tel: 0107885531 och Cecilia
Strandlund, tel 0107885580.
Vid kontakt med IVO i detta ärende uppge diarienummer 8.4.2-18771/2018.

För Inspektionen för vård och omsorg

Cecilia Strandlund
Inspektör

Tillsyn av HVB och stödboenden
Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över stödboenden och hem för vård eller boende
(HVB) som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner
ska göras minst en gång per år. Inspektionen för vård och omsorg ska i anslutning till en
inspektion samtala med de barn och unga som samtycker till det (3 kap. 19 §
socialtjänstförordningen, 2001:937).
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Egengranskning av dokumentation om vårdens
innehåll
Innan ni genomför egengranskningen bör ni ta del av de bestämmelser som finns angivna i denna
blankett.
Verksamhet:

Datum:

Barnets/den unges initialer och födelseår:
Placerande nämnd och kommun:
Inskrivningsdatum och ev. utskrivningsdatum:

Ta emot uppdrag
Särskilda bestämmelser om dokumentation hos utföraren (6 kap. 1 § SOSFS 2014:5).
Finns placerande nämnds uppdrag dokumenterat i akten?

Ja ☐

Nej ☐

Uppdragets innehåll
Särskilda bestämmelser om dokumentation hos utföraren (6 kap. 1 § p. 3-4 SOSFS 2014:5).
Framgår det av dokumentationen
-

vad som ingår i uppdraget enligt nämndens beslut?

Ja ☐

Nej ☐

-

vilket/vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut?

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

Genomföra insatser
(11 kap. 5 § SoL, Allmänna råd till 6 kap. 2 § SOSFS 2014:5).
Har verksamheten upprättat en plan för genomförandet av insatsen?
Framgår av planen för genomförandet
-

vilka aktiviteter verksamhetens insats består av?

Ja ☐

Nej ☐

-

vem som ska genomföra aktiviteterna?

Ja ☐

Nej ☐

-

när aktiviteterna ska genomföras?

Ja ☐

Nej ☐

-

hur verksamheten ska samverka med nämnden?

Ja ☐

Nej ☐

-

när och hur planen ska följas upp?

Ja ☐

Nej ☐
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Uppföljning av insatser
Särskilda bestämmelser om dokumentation hos utföraren (6 kap. 1 § p. 6 och 6 kap. 4 § SOSFS
2014:5).
Framgår det av dokumentationen
-

former för uppföljning i det enskilda fallet

Ja ☐

Nej ☐

-

vilka åtgärder som har vidtagits för att följa upp insatsen mot
fastställda mål?

Ja ☐

Nej ☐

-

den planering som har gjorts med den enskilde?

Ja ☐

Nej ☐

Verksamhetens eventuella kommentarer till granskningen
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………

Bestämmelser som är aktuella för egengranskningen
Av 6 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i
verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS framgår bland annat att när utföraren har
tagit emot ett uppdrag från den beslutande nämnden ska uppgifter som gäller uppdraget dokumenteras och
ange:
- vem uppdraget gäller,
- vilken nämnd som har beslutat om insatsen,
- vad som ingår i uppdraget enligt nämndens beslut,
- vilket eller vilka mål som enligt nämndens beslut gäller för insatsen,
- vilken bedömning nämnden har gjort av den enskildes behov,
- former för uppföljning i det enskilda fallet.
Av 11 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL framgår bland annat att handläggning av ärenden som rör
enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras.
Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och
händelser av betydelse.
Av allmänna råd till 6 kap 2 § SOSFS 2014:5 ”Planera insatsens genomförande och dokumentera enligt 11
kap. 5 § SoL eller 21 a § LSS” framgår att hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en
genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt
och integritet. Planen bör upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till utföraren.
Om uppdraget gäller vård i ett hem för vård eller boende bör genomförandeplanen även upprättas med
utgångspunkt från nämndens vårdplan.
Av genomförandeplanen bör det bland annat framgå:
- om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren,
- vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet,
- när och hur olika aktiviteter ska genomföras,
- hur utföraren ska samverka med nämnden,
- när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp.
Av 6 kap. 4 § SOSFS 2014:5 framgår att åtgärder som vidtas av utföraren för att följa upp att den enskilde
får den beviljade insatsen utförd enligt den beslutande nämndens beslut och gällande författningar ska
dokumenteras. Detsamma gäller åtgärder som vidtas av utföraren för att följa upp insatsen mot fastställda
mål och den planering som har gjorts tillsammans med den enskilde.
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Meddelande om inspektion på Ekbacka stödboende i Borgholm
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att genomföra en inspektion
vid Ekbacka stödboende, tisdag 26 juni 2018 kl. 09.00.
Temat för IVO:s tillsyn är stödets innehåll för de placerade ungdomarna. Vid
inspektionen vill IVO intervjua föreståndaren och en till två representanter för
personalen.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________
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Organisationsförändringar för delar av den kommunala förvaltningen;
återrapportering av uppdrag översyn
I tjänsteskrivelse 2018-04-05 föreslår kommunchef Jens Odevall dels
att godkänna förslaget till ny förvaltningsstruktur för nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontor att träda i kraft den 1
januari 2019.
att ansvaret för slotts- och fritidsverksamheten flyttas till ekonomi- och fastighetsavdelningen 1 juni 2018.
att flytta arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen 1 juni 2018.
att omgående påbörja inrättandet av en tillväxtenhet inom kommunledningskontoret under kommunchefen.
Dessutom föreslås att kommunstyreslen föreslår kommunfullmäktige att ersätta nuvarande samhällsbyggnadsnämnd med en miljö- och byggnadsnämnd, vilket hanteras i eget ärende.
Av tjänsteskrivelsen framgår att kommunchefen och HR-chefen i augusti
2017 (§ 269 2017) fick uppdraget att, utifrån en tidigare gjord förstudie av
PWC:s gällande organisationsstruktur för kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen, komma med förslag till förändrad organisation.
Det förslag som presenteras nedan har samverkats med berörd personal och
fackliga företrädare under perioden december 2017 till april 2018.
Förslaget innebär i korthet att samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret slås ihop och bildar en ny förvaltning benämnd kommunledningsförvaltningen samt att ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder inkorporeras i socialförvaltningen.
Förslaget har därutöver beaktat de synpunkter som kommunstyrelsens arbetsutskott skickat med om att omfatta även förslag till justering av den politiska organisationen då samhällsbyggnadsnämnden föreslås bli en renodlad
myndighetsnämnd som hanterar främst de ärenden som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet. Övriga frågor av mer strategisk karaktär hanteras av kommunstyrelsen. Ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder
föreslås flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden.
Dessutom föreslås att det som stadgas under paragraferna om löne- och personalpolitiken i reglementena för utbildningsnämnden respektive socialnämnden utgår då det idag är en dubbelstyrning. I dag regleras dessa frågor i
praktiken av kommunstyrelsens arbetsutskott i dess egenskap av personalutskott och genom delegationsordningen för personalfrågor. Istället föreslås att
tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente om att kommunstyrelsen är kommunens personalmyndighet, vilket också är det brukliga bland Sveriges små
och medelstora kommuner.
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Ärende/bedömning
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-09-06 § 302 till kommunledningskontoret att upphandla en organisationsutredning för kommunledningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk service. Uppdraget
vad avser kommunledningskontoret och delar av samhällsbyggnadsförvaltningen lämnades till PWC. En förstudie som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2017 där PWC i korthet lämnade följande rekommendationer;
1.

Behov av att tydliggöra att kommunledningskontoret (KLK) är Kommunstyrelsens (KS) förvaltning.
2. Det behövs en uppdragsbeskrivning för KLK.
3. Det behövs en tydligare organisationsstruktur, till exempel genom att
skapa 3-4 avdelningar.
4. Tydliga uppdragsbeskrivningar till avdelningarna med koppling till fullmäktiges övergripande mål.
5. Övergripande fysisk planering är en strategisk fråga och därför bör detaljplaner initieras av KS.
6. Inrätta en strategisk utvecklingsavdelning på KLK där mark- och exploateringsfrågor (mex), tillväxt, näringsliv, samhällsplanering och fastighetsfrågor ingår.
7. Synergier kan nås genom att samordna verksamheter som arbetsmarknad - ekonomiskt bistånd, kultur - utbildning, HR - folkhälsa, HR – kommunikation, ekonomi - administration etc.
8. Tydliggöra kommunchefens (KC) uppdrag genom en skriftlig uppdragsbeskrivning.
9. Inrätta mer strukturerade möten mellan KC och Kommunstyrelsens ordförande.
10. Genomföra utbildningsinsatser för rolltydlighet och förståelse.
11. Växla upp det strategiska arbetet. Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag,
roll, uppgift och arbetssätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därefter 2017-08-15 § 269 åt
kommunchef och HR-chef att utifrån PWC:s förstudie inkomma med förslag
till förändrad organisation.
Sedan beslutet fattades har vissa av rekommendationerna som togs upp i
förstudien genomförts. Bland annat har kommunchefens ledningsgrupp utökats med VD för BEAB vilket innebär att det nu är en kommunkoncernövergripande ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer, HR-chef, ekonomichef samt VD. Gruppen har också gemensamt tagit fram en ledningsdeklaration som syftar till att klargöra ledningsgruppens uppdrag, ansvar, förhållningssätt och arbetsformer. Förvaltningssekreteraren med inriktning kommunikation har kopplats till ledningsgruppen för att kommunicera ledningens arbete.
I februari antog kommunstyrelsen en instruktion för kommunchefen, vilket numera är ett krav enligt kommunallagen. Syftet med instruktionen är att skapa
en trygghet både för de förtroendevalda och för kommunchefen vad gäller
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samarbetet dem emellan och ökad tydlighet vad gäller beslutsbefogenheter
och arbetsuppgifter. Instruktionen ska därför tydliggöra kommunchefens roll
och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse
mellan kommunchef och den politiska ledningen. Instruktionen syftar även till
att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan kommunchef och kommunstyrelsens ordförande samt till förvaltnings- och bolagschefer.
Det från Borgholm Energi AB (BEAB) överförda ansvaret för kommunens fastigheter har organiserats under ekonomiavdelningen.
Beslut har även tagits av kommunledningen att inrätta ”en väg in” för företag
vilket innebar att lov- och tillståndsgivning (inom såväl samhällsbyggnad som
BEAB) samlas regelbundet tillsammans med MEX (mark- och exploatering)
och näringslivssamordnare för att förenkla processerna för näringsidkare.
Kommunen deltar också i utbildningen ”Förenkla helt enkelt” vars syfte är att
utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna processer och en större förståelse i hela organisationen för företagens behov. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten
att starta företag, verka och växa. Efter utbildningen ska kommunen ha en
handlingsplan/åtgärdslista med de åtgärder och förbättringsområden som
identifierats som värdefulla.
Mål och syfte
Samla viktiga kompetenser som direkt bidrar till en hållbar utveckling av kommunen på en enhet. Flera av de funktioner som samlas på den nya enheten
(tillväxtenheten) arbetar idag ganska ensamma inom sina fält, och har olika
placeringar i organisationen. En kraftsamling för en hållbar utveckling med
strategisk planering, kommunens möjligheter med egen mark, natur- och kulturvärden och näringslivsutveckling samlat är en möjlighet att kapa beslutsvägar och öka takten i utvecklingen. Att testa nya arbetsformer skapar ofta i
sig kreativitet, och nytänkande behövs för att utveckla vår kommun och dess
näringsliv.
Då företag och andra organisationer vid etablering av kontaktyta söker sig till
högsta ansvarig (politiker eller tjänsteman) måste kommunchefen ta ett aktivt
ansvar i utvecklings- och näringslivsfrågorna. Detta kommer också att underlätta för att få smidiga beslutsprocesser i nästa led vilket såväl den externa
parten som kommunens tjänstemannaorganisation kommer att vinna på.
Minska och helst helt eliminera medarbetare, undantaget chefer, som rapporterar direkt till kommunchefen. Kommunchefens roll är sådan att det inte ges
möjlighet att vara den närvarande och stödjande chef som majoriteten medarbetare normalt önskar.
Skapa en större samlad administration för att minska sårbarheten, minska
risken för dubbelarbete, tillvarata möjligheterna med digitaliseringen, öka effektiviteten och möjligheten för enskilda medarbetare att specialisera sig mera. Det senare är en följd av utvecklingen mot mera specialiserade system för
flertalet viktiga funktioner. En samlad administration skapar förutsättningar för
enskilda medarbetare att utveckla sina egna färdigheter samtidigt som sårUtdragsbestyrkande
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barheten minskar. En förhoppning är att viss effektivisering kan uppnås, som
kan möjliggöra ökat stöd till handläggare och mera tid för utvecklingsarbete.
”Jobba mer tillsammans” Vi jobbar alla för samma mål; service till kommuninnevånare, företagare och turister/deltidsboende. En mera sammanhållen organisation minskar avstånden mellan förvaltningar, och kan bidra till en öka
vi-känsla. Arbetet inom SKL:s projekt ”Förenkla helt enkelt”, som kommunen
deltar i tillsammans med grannkommunerna, kan användas som ett stöd för
att utveckla vi-känslan hos medarbetarna inom kommunen.
Syftet med förändringen är också att tydliggöra rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och facknämnden/myndighetsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnd). Det behövs en starkare koppling mellan samhällsplanering
och den politiska viljan. De politiska prioriteringarna ska ha en tydlig och direkt styrning in i förvaltningen i dessa frågor för att få den önskade utvecklingen av kommunen. En tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän ska självklart bibehållas och vidareutvecklas. Denna direkta styrning gäller självklart inte vid myndighetsutövningen där den politiska
viljan redan manifesterats i lagar, regler och dylikt.

Begränsningar
Att uppdraget saknar stöd för personalförändringar, såväl fler som färre medarbetare, sätter gränser för vad som kan förändras givet att det ska vara
kostnadsneutralt och utan att äventyra målet att ha ett bra stöd till medarbetarna och inte få för låg ”cheftäthet”.
Att organisera om utan personalförändringar kan också leda till att en medarbetares arbetsuppgifter organisatoriskt kan omfatta flera enheter. Det bör inte
vara något problem att hantera. Alla medarbetare ska ha en organisatorisk
hemvist och en chef. Redan idag arbetar personalen på SBF:s administration
åt två andra enheter än ”sin egen” (Tillsyn och Plan- och bygg) och detta har
inte uttryckts som ett problem. Men det gör det extra viktigt att alla jobbar tillsammans och att man inte överdriver betydelsen av organisatoriska gränser.
Att skapa en mera sammanhållen organisation är ett viktigt syfte med hela
förändringen.
Förslag
Funktioner som idag finns i kommunledningskontoret och i samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) integreras till en gemensam kommunförvaltning som
svarar mot två nämnder; kommunstyrelsen och en miljö- och byggnadsnämnd vilken ersätter nuvarande samhällsbyggnadsnämnd.
Den nya förvaltningen benämns kommunledningsförvaltningen (KLF). Benämningen skapar dels en enhetlighet då de övriga förvaltningarna benämns
just förvaltningar dels tydlighet då den nya kommunallagen anger att kommunchefen ska vara chef över kommunstyrelsens förvaltning.
Den administration som finns i de båda förvaltningarna utgör en gemensam
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administrativ stödfunktion, benämnd administrativ avdelning, till förvaltningen
och den politiska överbyggnaden med uppdrag att ge service samt skapa förutsättningar för struktur, effektivitet och rättssäkerhet. Till denna avdelning
tillförs också vissa andra kommungemensamma funktioner såsom folkhälsa,
GIS- och kartfunktioner och projektledare.
Det nuvarande servicecentret förblir en egen enhet (oförändrat) och sorterar
under den administrativa avdelningen. En fördjupad förstudie genomförs under 2019 med syfte att utreda inrättande av ett fullskaligt servicecenter som
servar alla kommunens verksamheter i syfte att tillgängliggöra tjänster och
förenkla för medborgare.
Inom telefonin flyttas teknik och avtal från samhällsbyggnadsförvaltningen/
servicecenter till IT-avdelningen. Servicecenter kommer fortsätta att vara
systemförvaltare och hanterar till exempel uppdateringar i systemet (TRIO).
Alla beställningar av telefoner och abonnemang görs till IT/Helpdesk. Det blir
”en väg in” (Helpdesk) för användaren, men arbetet fördelas där det görs
smidigast och så att sårbarheten minskar.
Utöver den administrativa avdelningen föreslås tre enheter finnas inom den
nya förvaltningen som dels självklart måste ha ett nära samarbete för smidig
hantering av ärenden dels arbeta processorienterat i olika konstellationer för
att hantera olika strategiska ärenden.
1. Nuvarande miljöenhet behålls i stort sett oförändrad och svarar mot miljöoch byggnadsnämnden som fortsättningsvis blir en renodlad myndighetsnämnd.
2. Plan- och byggenhet som främst hanterar myndighetsutövning och svarar
i första hand mot miljö- och byggnadsnämnden. Enheten hanterar bygglov
samt detaljplaner enligt prioritering som fastställs av kommunstyrelsen för
att tydliggöra den fysiska planeringens strategiska betydelse för kommunen. Enheten hanterar också mätfunktioner, och är tänkt att vara ganska
lik nuvarande plan- och byggenhet.
3. En ny enhet som hanterar mark- och exploatering, strategisk och översiktlig planering, infrastruktur, näringsliv, hållbarhetsfrågor och kultur bildas
och svarar mot kommunstyrelsen. Detta då den övergripande fysiska planeringen och samhällsplaneringen är av sådan strategisk betydelse för
kommunens utveckling att dessa frågor bör hanteras av den högsta ledningen. Enheten benämns tillväxtenheten med uppdrag att utveckla ett
arbetssätt som sätter fokus på hållbar strategisk tillväxt och samhällsutveckling.
Arbetsmarknadsavdelningen inklusive integrationsfrågor (AMA) överförs till
socialförvaltningen för närmare samarbete med individ- och familjeomsorgen
(IFO). I övrigt behåller AMA sitt uppdrag.
Fritid och slott sorteras in under ekonomiavdelningen för närmare samarbete
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och samordningsvinster med övriga fastighetsfunktioner. Ekonomichefen ges
mandat att inom befintliga ramar organisera avdelningen i enheter om så erfordras.
Tjänsten som kommunikatör tillsätts med kommunövergripande uppdrag såväl internt som externt och placeras direkt under kommunchefen. Detsamma
gäller kommunsekreteraren vars uppdrag i viss mån har förändrats med den
nya kommunallagen då kommunchefen ansvarar för kommunstyrelsens beredning och verkställighet av ärenden. Båda funktionerna arbetar därför mer
direkt under kommunchefen men samverkar med den administrativa avdelningen för att minska sårbarheten för dessa viktiga funktioner.
Då kommunchefen, vid kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, var direkt
chef för drygt 25 medarbetare med väldigt olika uppdrag och behov av direkt
arbetsledning innebar detta stora svårigheter att på ett ändamålsenligt sätt
leda, styra och utveckla kommunen. Så är fortfarande fallet även om fastighetsfunktionen tillförts ekonomichefens ansvar.
Därför föreslås att verksamheter under kommunchefen organiseras om inte
enbart inom förvaltningen utan även till andra förvaltningar för att uppnå synergieffekter. Vid fullt genomförande är kommunchefen, så när som ett par
undantag, enbart chef över andra chefer inom förvaltningen och förvaltningschefer vilket innebär att denne ges förutsättningar att styra, leda och utveckla
kommunen mot uppsatta politiska mål. Förändringarna bedöms vara kostnadsneutrala.
Organisationsschema kommunen

Kommunchef
Jens Odevall

Socialförvaltning
inkl arbetsmarknadsavdelning

Utbildningsförvaltning

Kommunledningsförvaltning

Organisationsschema kommunledningsförvaltningen
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Kommunchef

HR-avdelning

Administrativ avdelning

Ekonomi- och fastighetsavdelning

Servicecenter

IT-avdelning

Tillväxtenhet

Plan- och byggenhet

Miljöenhet

Konsekvensanalys Konsekvenser/Risker som påtalats
Jävsproblematik och samverkan med politiken. Jäv kan föreligga när kommunen ”tillser” sig själv, dvs kommunen själv är verksamhetsutövare för verksamhet som kräver tillsyn enligt Miljöbalken eller annan lagstiftning. Bedömningen är att så länge man har två olika nämnder för dessa frågor (Kommunstyrelsen respektive en myndighetsnämnd, lämpligen en miljö- och byggnadsnämnd) är det möjligt att lösa jävsproblematiken med respektive
nämnds delegationsordningar. Förslaget förutsätter att politiken tillsätter en
relativt renodlad myndighetsnämnd, en miljö- och byggnämnd, istället för nuvarande samhällsbyggnadsnämnd. Skillnaden blir i praktiken väldigt liten mot
idag eftersom SBN:s befogenheter utöver myndighetsdelen är ganska liten.
Det är i stort sett bara naturvårdsfrågor som är delegerat förutom myndighetsuppgifter. En konsekvens blir att delegationsordningarna för såväl SBN
som KS måste ändras. Denna fråga äger politiken och inte tjänstemannaorganisationen, men eftersom politiken kommer att ta ställning till förslaget så
får man utgå från att politiken även kommer att hantera konsekvenserna av
förslaget.
Enskilda tjänstemän arbetar redan idag med både myndighetsuppgifter och
andra frågor. Som tjänsteman bör man kunna hantera dessa roller. Risken
för jäv eller andra egenintressen finns alltid. En liten kommun ökar risken för
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att man hanterar frågor av intresse för nära vänner eller släktingar, och för
tjänstemän finns även det personliga intresset/engagemanget som en påverkansfaktor för hur man hanterar enskilda frågor.
Samtidigt är för politikerna just intresset och engagemanget i sakfrågor grunden för deras arbete, och kanske tom det som gjort att de har valts in i sin
roll. Här har vi olika roller. Som tjänsteman förväntas man vara opartisk, medan politiker endast förväntas frånsäga sig ansvar i ärenden där man direkt
är jävig av personliga eller inkomstrelaterade skäl.
Utökad administration genom sammanslagning av nuvarande KLKs och SBFs administrationer. Bedömning: Det handlar inte om ändrade arbetsuppgifter totalt sett. Arbetsuppgifterna är samma som idag. För att uppnå effektiviseringsvinster måste fördelningen av arbetet ändras, vilket sannolikt kommer
att påverka samtliga administratörer.
En önskad effekt är att minska sårbarheten så att det blir fler personer som
kan täcka upp för varandra i de arbetsuppgifter som måste utföras varje dag.
För att uppnå den effekten måste alla kunna göra det som verkligen måste
göras varje dag, i form av registrering av ärenden, posthantering, utlämnande
av handling mm. Samtidigt bör var och en kunna vidareutveckla sina särskilda kompetenser när det gäller systemansvar för olika system etc. Det är inte
meningen att alla ska kunna göra allt sådant, tvärtom behöver de flesta vidareutveckla sina unika kompetenser för att driva verksamheten framåt och
ständigt utveckla och förbättra arbetet. Det finns också skäl att påpeka att
detta gäller administratörer. Bara för att ens tjänst ligger under administrationen betyder det inte att man är administratör. Ett flertal befattningar som inte
är administratörer kommer att ligga under administrationen.
Initialt blir det självklart ett arbete med att samordna två administrationer med
olika rutiner och system, men på sikt bör samordningsvinster kunna uppnås
som kan användas för angelägna ändamål som ökat stöd till handläggarna
(särskilt alla inspektörer) och ökad digitalisering/förändrade arbetssätt som
skulle kunna ge ytterligare effektiviseringar.
Minskat stöd till handläggare har noterats som en risk med organisationsförslaget. Viktigt att påpeka att möjlighet till ÖKAT stöd till handläggarna är ett
av syftena med att samla administrationen.
Kopplingen mellan Servicecenter och Administrationen och ett ömsesidigt utbyte av stöd vid frånvaro ses av vissa som en risk. Servicecenter består idag
av tre personer, och det är självklart alldeles för lite för att upprätthålla en
funktion som kräver minst två personer fem dagar i veckan året om. Idag
finns utpekade extraresurser till Servicecenter, och förhoppningen är att det
ska kunna fortsätta vara så. Samtidigt ingår i detta förslag en fortsatt utredning som ska titta på Servicecenters framtida roll. Vi vill i detta skede inte föregå vad en sådan utredning kan komma fram till, men syftet med utredningen är att utveckla Servicecenter till att bli ett verkligt kommunövergripande organ som hanterar betydligt flera frågor än idag.
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Minskat stöd från närmsta chef på grund av att chefen får fler medarbetare.
Detta förslag bygger på ett önskemål att kunna internutlysa ytterligare en eller två chefstjänster. Om det inte blir möjligt så innebär det faktum att KC ska
ha mindre personal under sig att några andra chefer får några fler (gäller i
första hand ekonomichef och administrativ chef). Det senare året har
chefstätheten ökat. Det är självklart ett steg tillbaka att minska den igen, men
förhoppningen är att det inte ska bli så utan att chefstätheten tvärtom ökar ytterligare.
Behov av utredningsresurser Att en ny organisation skulle lösa problemet
med bristande utredningsresurser har anförts som en risk, eftersom inga resurser tillförs. Det är ingen som tror att mer jobb kan utföras av samma människor bara för att man organiserar om. Behovet av utredningsresurser har
påtalats av SBF bland annat genom äskande av ytterligare tid för en vattenstrateg men även påtalats av kommunchefen vad gäller behovet av att förstärka med central utredningsresurs på sikt. Detta behov kommer att kvarstå
efter omorganisationen. Ett sätt att till viss del lösa problemet är att öka projektvolymen, som just nu är mycket lägre än den har varit i snitt de senaste
åren. Större projektbudget ger fler människor inom prioriterade områden, och
även om projektanställda jobbar i projekt kan synergier med t.ex. remissvar
och andra utredningsbehov uppstå. SBF arbetar just nu för att ta hem flera
projekt, bland annat ytterligare LOVA- och EU-projekt.
Lokalfrågan – om någon måste flytta från Stadshuset påverkas inte av föreslagen omorganisation. Vi blir samma människor och befattningar som före
omorganisationen, och det är följaktligen lika trångt i huset före som efter.
Det finns idag inga tankar om vem som skulle kunna flytta ut i nuvarande organisation, eller vart dessa i så fall skulle flytta, och det finns ingen dold
agenda i organisationsförslaget att plocka ut någon del som skulle kunna sitta någon annanstans. Problemet finns och kvarstår oförändrat efter omorganisationen. Eventuella omflyttningar i huset kommer att diskuteras oavsett organisation, för att nyttja huset så effektivt som möjligt.
AMA till socialförvaltningen – Såväl AMA som socialförvaltningen har tagit
upp flera risker men också lösningar. Det är dock viktigt att särskilja på de olika rollerna som IFO och AMA har samtidigt som båda ska jobba med aktiviteter istället för passivitet för den enskilde. Dvs det behövs såväl ett nära
samarbete som en tydlig gränsdragning för att AMA ska kunna utgöra ett professionellt stöd till deltagarna i dess olika situationer. Något ökat dokumentationskrav vid en överföring kommer inte ske utan verksamheten ska fortsätta
med sin dokumentation i system skild från övrig verksamhet.
Vidare föreslås att ansvaret för arbetsmarknads- och integrationsåtgärderna
överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden för att ytterligare lägga fokus på aktivitet.
Risker som påtalats av enskilda eller fackliga organisationer, men där förutsättningarna ändrats i aktuellt organisationsförslag i förhållande till förslaget
som spreds före jul (dvs där riskerna beaktats i själva organisationsförslaget),
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analyseras inte. Motiven för förändringarna finns i själva förslaget.

Vid kommunstyrelens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-08 diskuterades
förslaget varvid Marcel van Luijn (M) föreslår att vissa delar av besluten bör
lyftas till kommunstyrelsen, vilket resulterar i att ärendet i sin helhet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Vad gäller ändring av politiska organisationen och revidering av nämndernas
reglemente behandlas detta i särskilt ärende (Dnr 2018/117).
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-05-08 § 132 ärendet
till kommunstyrelsen för beslut.

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Jens Odevall för ärendet och
klargör att ansvaret för slotts- och fritidsverksamheten och arbetsmarknadsavdelningen övergår från 1 juli 2018. Vidare besvaras ledamöternas frågor
om organisationsförändringen.
Yrkanden
Sune Axelsson (S) yrkar att sista att-satsen ska ändras till ”... av en hållbar
miljö- och strategisk tillväxtenhet”.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett tilläggsyrkande till tjänstemannaförslaget, vilket ska ställas under proposition.
Proposition tilläggsyrkande
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder
ändringen
Sista att-satsen ska därmed ändras enligt förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslaget till ny förvaltningsstruktur för nuvarande samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningskontor att träda i kraft 1 januari 2019.

att

ansvaret för slotts- och fritidsverksamheten flyttas till ekonomi- och
fastighetsavdelningen från och med 1 juli 2018.

att

flytta arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen från och med
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1 juli 2018.
att

omgående påbörja inrättandet av en hållbar miljö- och strategisk tillväxtenhet inom kommunledningskontoret under kommunchefen.

Jäv
Bertil Lundgren (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beslut.
_____________________________
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§ 69
Organisationsförändringar för dela av den kommunala förvaltningen;
återrapportering av uppdrag översyn
Inkommit beslut från KS gällande Organisationsförändringar för dela av den
kommunala förvaltningen; återrapportering av uppdrag översyn, 180529, §
98.
Anna Hasselbom Trofast, socialchef, och Beatrice Solhjort, Tf verksamhetschef IFO ska tillsammans med Ola Davidsson, AMA, planera verksamhetsövergången.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

att

uppdra till Anna Hasselbom Trofast, socialchef, att till socialnämnden
180627, informera om ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och
kommunstyrelsen under tiden 180701–181231.

_____________________________
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