1

KALLELSE
Socialnämnd
Plats och tid för
sammanträdet

Socialkontoret, Havsörnen, Borgholm, 2018-10-24, klockan 13:00
Eddie Forsman
Ordförande

/

Therese Åhlander
Sekreterare
880 95

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

i Borgholm ……/…… 2018

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

Upprop
Nytillkomna ärenden
Godkännande av dagordningen
Anmälan om jäv
Val av justerare
1

Information från socialchef 2018

2018/12 700

3

2

Budgetuppföljning september 2018

2018/13 792

4-17

3

Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020
Socialförvaltningen

2018/100
792

18-33

4

Sjukfrånvaroanalys tertial 2 2018

2018/71 700

34-46

5

Information; Tillfällig korttidsplats på Åkerbohemmet, Gläntan

2018/92 730

6

Samverkan i länet gällande Familjehemsvården och Familjerätten

2018/98 750

47-93

7

KRAMI samarbete mellan Kommun, arbetsförmedlingen och
Kriminalvård.

2018/103
750

94-97

8

Beslut från IVO: Meddelande om inspektion på Ekbacka stödboende
i Borgholm

2018/67 746

98-102

2
9

Motion (Per Lubin nÖP) - omvandla matsalarna på kommunens
äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på
menyn

2018/16 704

103-105

10

Motion (Per Lublin nÖP) - ersätt ett kvällsmål per månad vid
äldreboenden med fullmäktigesmörgåsar.

2018/17 704

106-108

11

Motion (Per Lublin nÖP) - omvandla matsalarna på äldreboenden till
måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta

2018/19 704

109-111

12

Motion (Per Lublin nöp) - daglig utevistelse för boende på
kommunens äldreboende

2018/20 704

112-114

13

2018/21 704

115-117

14

Motion (Per Lublin nÖP) - veckoutflykt för boende på kommunens
äldreboende
Motion (Per Lublin nÖP) - vårdhundar inom äldreomsorgen

2018/22 704

118-120

15

Motion (Per Lublin nÖP) - husdjur inom äldreomsorgen

2018/23 704

121-123

16

Motion (Per Lublin nÖP) - återuppta Klockargårdsverksamhet

2018/24 704

124-126

17

Motion (Per Lublin nÖP) - snaps vid speciella tillfällen

2018/25 704

127-129

18

Motion (Per Lublin nÖP) - alkoholutskänkningstillstånd till samtliga
matsalar på äldreboendena

2018/26 704

130-132

19

Motion (Per Lublin nÖP) - vin eller öl till de boende vid helger och
speciella tillfällen

2018/27 704

133-135

20

Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg.

2017/109
700

21

Redovisning av delegationsärenden
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 100

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/12-700 SN

Information från socialchef
- SKL; s konferens i Stockholm var representerat av Borgholms kommun som
marknadsförde ”hemsjukhuset”.
- I förra veckan var det socialchefsdagar där Kalmar läns socialchefer även
hade nätverksträff.
- Den 22 oktober kommer Borgholms och Mörbylångas socialförvaltningar att
ha en gemensam ledningsgruppsträff.
- IFO har besökt Karlskrona kommun för att se hur de arbetar med digital ansökan om försörjningsstöd.
- Denna vecka genomför kommunen ”Hälsovecka” för alla anställda.
_____________________________
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1 Sammanställning
För september är avvikelsen -5,9 mkr mot budget. I budgetavvikelsen ingår KF-beslut §
186 budgetäskning om 12,0 mkr. Budgetökningen redovisas under centralt, vilket framgår
av tabellen under rubrik 4.1. 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 och Hälso- och
sjukvården. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet
skapar underskott. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8)

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare
åtgärder vidtas är prognosen för 2018 -8,7 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader
som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för försörjningsstöd samt högre
kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorgen.
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




Rutiner inom administrationen som är kopplade till receptionen ses över. Detta
för att få ett enhetligt arbetssätt gällande bemötande och lösningar.
Översyn görs av statistik som lämnas till ekonomiavdelningen och socialstyrelsen
gällande försörjningsstöd.
Återhållsamhet gäller fortfarande för inköp av kontorsmaterial då det vid flytten
konstaterades att det finns stora lager.

2.2 Äldreomsorg




Ett gemensamt arbete på förvaltningsnivå kring dokumentation är påbörjat för att
säkerställa god och säker vård samt att det ska tydligt synas i journal vad som ska
utföras och att baspersonal kan ta del av den dokumentation som är nödvändig.
En ny rutin som betyder att visstidare tar med sig sina egna hjälpmedel och att
större hjälpmedel har hänvisats till KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan), har
bidragit till en minskad arbetsbelastning för just hjälpmedelshanteringen. Flera
fastmonterade takliftar har underkändes vid besiktning av KHS.
Arbetssituationen för sjuksköterskorna har under sommaren varit ansträngd och
analys av sommaren med förbättringsförslag till nästa år har gjorts på möte med
MAS, enhetschef, verksamhetschef samt sjuksköterskor. Analys av avvikelser
görs då hela semesterperioden är klar.
Inom särskilt boende har det i slutet av augusti och början av september varit kö
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till korttiden vilket lett till att brukare som legat på sjukhus inte kunnat komma
hem. Beslut togs att öppna upp tillfälliga korttidsplatser på Gläntan, intill
Åkerbohemmet. Fyra platser förbereddes och användes under en kort tid. Idag har
behovet upphört men verksamheten är förberedda med lokalerna till nästa topp.
All personal har varit på Regionförbundets nutritionsutbildning. På ett par av
boendena har olika situationer som till exempel hot och våld krävt ökade resurser.
Samt har metoder för bemötande använts för till en aktiv brukare vilket har lett
till att extrapersonal inte har behövt tillsättas.
Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med att beslutad tid ska överensstämma med
verkligt behov. Samtal om bemötande och vikten av att inte stressa igenom
insatsen pågår. Äldreomsorgens utvecklingsledare har varit ute hos alla
samordnare som stöd för att få en effektivare planering. På grund av ökat antal
hemtjänsttimmar på en del enheter samt försök att inte öka grundbemanning i för
stor utsträckning har behovet av timvikarier ökat. Det råder stor brist på vikarier,
och ordinarie personal får ofta rycka in och jobba extra. Rekrytering av
undersköterskor är inledd. I norr har det varit ett mycket ansträngt läge
beträffande personalförsörjningen. Dels för att täcka våra egna behov och dels för
att stötta upp den nya avdelningen Gläntan. Personalläget har nu förbättrats då
grundbemanningen stabiliserats.

2.3 Omsorg om funktionsnedsatta











Uppföljningsmöten angående ekonomin har genomförts med samtliga
enhetschefer, verksamhetschef och controller under september för att arbeta med
fortsatta åtgärder för att nå budget i balans.
Arbete med resursfördelningssystem fortskrider. En beräkningsmodell har
arbetats fram.
Hyresavtal för gruppbostad Februarivägen är uppsagt, sista tillträdesdag 190630.
Anledningen till uppsägningen är främst dyra lokalkostnader, ej ändamålsenliga
lokaler och mycket bristande underhåll från fastighetsägaren. Planering pågår
redan nu för att flytta två brukare till andra lediga gruppbostadsplatser redan
under hösten.
Hyresavtal för Daglig verksamhet på Äpplerum avslutas 181130. Därefter
samlokaliseras denna grupp med annan grupp i Borgholm.
Enhetschefer tillsammans med Sas ser just nu över rutiner och system för
dokumentation i verkställigheten med syfte att förbättra kvalitén i omsorgen
Resurspass har införts på flera enheter där personalresurserna är mer omfattande
än verksamhetens behov.
En enhetschef har valt att avsluta sin tjänst hos oss och rekrytering av ny chef
pågår.
Planering för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka fortskrider och
Klinta korttid är i stort behov av nya lokaler då antalet biståndsbeslut för korttid
har ökat.
Alla gruppbostäder har infört teammöte.

2.4 Individ- och familjeomsorg




En konsult intagen efter beslut på SN för ett ärende. Övriga konsulter avslutade.
Alla placeringar inom vuxen missbruk är avslutade förutom två nya ärenden; ett
skyddsärende och ett LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, som bidrar
till ökade kostnader.
Alla avtal har setts över och omförhandlats där det har gått till mer gynnade avtal
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för förvaltningen.
En skyddsplacering vuxen har kunnat göras på hemmaplan i första akuta skedet
och därmed sparat 28 tkr. Utnyttjat redan befintlig personal och lokaler.
Tre missbruksplaceringar har omvandlats till hemmaplanslösningar, kostnaden
för dessa skulle varit 1,3 mkr.
Akuta och permanenta bostäder letas kontinuerligt. En extern hyresvärd avslutas
under hösten.
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.
Öppenvårdsinsatser utökas av boendepersonal. Bl.a. antabusutdelning och
hembesök.
Försörjningsstödet kostar mer än budgeterat och prognosen säger att det kommer
fortsätta även under hösten. Arbetsbördan gör att verksamheten inte hinner arbeta
aktivt med att få ut dem i sysselsättning så som önskat.
43 insatser görs på hemmaplan inom missbruksvården, fördelat på 33 individer.
Omorganisation diskuteras med facket för att vara mer effektiv organisation.
Kostandsmedvetna medarbetare och mer hemmaplansinsatser.
Den ekonomiska situationen har gjort att revisorer ålagt socialnämnden att
komma med nytt åtgärdsförslag för att uppnå budget i balans. IFO har ca 80 %
dyrare kostnader än vad referenskostnaden borde vara, det innebär 19 miljoner kr
dyrare. Åtgärderna ska vara redogjorda för senast 181130.

2.5 Boende och insatser






Ny boendeformen sedan maj 2018, Bryggan, där verksamheten kan ta emot
familj som är i behov av stöd och insatser, skydd eller utredning.
Verksamhetsförändring är även gjord för att rikta Stödboendet mot en större
målgrupp än bara ensamkommande.
Verksamheten Boende och insatser/ensamkommande fortsätter även göra
stödinsatser ute i hemmen inom missbruksvården, t.ex. delar ut antabus och gör
besök på helger.
Minskat antal ensamkommande på stödboende från 21 till 19. Flera
familjeåterföreningar är på gång.
Bryggan bemannas dygnet runt för det mesta med en personal, Totalt 5 års
arbetskrafter som jobbar på Bryggan på olika tider.

3 Personaluppföljning
Antalet fyllnads- och övertidstimmar har minskat jämfört med föregående år.
Kostnad för fyllnad- och övertid 2018: 3 550 tkr.
Kostnad för fyllnad- och övertid 2017: 3 980 tkr.
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Antalet årsarbetare är högre jämfört med samma period 2017.

Sjukfrånvaron har varit högre under perioden april till juli jämfört med 2017. I augusti
månad visas en sjunkande trend.
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4 Ekonomiuppföljning
Efter september är budgetavvikelsen -5,9 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.
I budgetavvikelsen för september månad ingår KF-beslut § 186 om budgetäskning
12,0 mkr. Budgetökningen redovisas under centralt, vilket framgår av tabellen under
rubrik 4.1.
Det som ligger till grund för individ- och familjeomsorgens underskott är främst
familjehemsplaceringar. Antalet placeringar har minskat (se diagram nedan) till följd av
att verksamheten har kunnat erbjuda vård på hemmaplan samt att några har avslutats helt.
Tidigare inhyrda konsulter som arbetat som socialsekreterare påverkar avvikelsen
negativt med 2,0 mkr samt att ytterligare en konsultkostnad kommer att tillkomma om
0,2 mkr.

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 saknas 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. De åtgärder som vidtagits visar på minskat underskott gällande
personalkostnader men verksamheten har ännu inte en budget i balans.
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 beviljade antal timmar varit högre än budgeterat antal timmar vilket ger ökade
kostnader. Den höga sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön och fyllnad- och övertid.
Juli och augusti innebär ökade kostnader på grund av semestervikarier och utökat behov i
form av visstidsboende.

Vikariepoolen uppvisar underskott. Då verksamhetens inriktning förändrats under året
behövs budget för semesterlön. Sjukdom skapar också underskott då dessa personer inte
kan bokas ut på enheterna.
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Inom särskilt boende har grundbemanningen varit högre än vad som budgeterats. Under
april uppnås målvärdet för verksamheten, bemanningen har sedan ökat i juni och juli för
att därefter sjunka under perioden augusti till september. 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,
vilket gett effekt. Underskottet i verksamheten beror dels på den fortsatt höga
sjukfrånvaron vilken skapar kostnader för över- och fyllnadstid men även den tillfälliga
verksamheten Gläntan påverkar avvikelsen negativt då mer resurser har nyttjats än vad
det finns budgettäckning för, vilka inte redovisas i diagrammet ovan.
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 främst på grund av kostnader för hjälpmedel.
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. Intäkterna minskar för verksamheten vilket tvingar
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verksamheten att antingen avveckla eller utvecklas till något annat. Verksamheten
förbereder för och verkställer redan hemmaplanslösningar istället för några av de externa
placeringar som finns idag.

4.1 Tabell: redovisning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

25 759

14 659

11 100

11 549

1 066

1 880

-814

-962

Total
70

Centralt

71

Bemanningsen
heten

72

Hälso- och
sjukvård

17 972

19 342

-1 370

-2 116

73

Särskilt boende

59 076

61 039

-1 963

-2 604

74

Hemtjänst o
sociala verks.

55 688

57 634

-1 946

-2 134

75

Omsorgen om
funktionsneds.

48 524

53 882

-5 358

-6 158

76

Individ- och
familjeomsorg

21 304

30 835

-9 531

-10 697

78

Boende och
insatser

175

-3 812

3 987

4 383

79

Projekt

0

0

0

0

229 564

235 458

-5 895

-8 739

Summa

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 kommer börja arbeta med att ta fram en
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om
funktionsnedsatta.
- Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen. När
samtliga chefer är på plats finns förutsättningar för att redan nu arbeta aktivt med
resursfördelning mellan verksamheterna.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut som idag
verkställs externt på hemmaplan.
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- 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.
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 är genomfört vilket innebär en
helårsbesparing om 130 tkr inklusive uppdatering till Lifecare handläggning.
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Budgetuppföljning för september 2018
My Nilsson, ekonom informerar att för september är avvikelsen -5,9 mkr mot
budget. I budgetavvikelsen ingår KF-beslut § 186 budgetäskning om 12,0
mkr. Budgetökningen redovisas under centralt, vilket framgår av tabellen under rubrik 4.1. 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 och Hälso- och sjukvården. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats
efter behovet skapar underskott. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8)
Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare åtgärder vidtas är prognosen för 2018 -8,7 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för
försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta och äldreomsorgen.
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.
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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 kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta.
- Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen. När samtliga chefer är på plats finns förutsättningar för att redan
nu arbeta aktivt med resursfördelning mellan verksamheterna.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan.
- Två placeringar 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.
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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 är genomfört vilket innebär en
helårsbesparing om 130 tkr inklusive uppdatering till Lifecare handläggning.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

25 759

14 659

11 100

11 549

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenheten

1 066

1 880

-814

-962

72

Hälso- och sjukvård

17 972

19 342

-1 370

-2 116

73

Särskilt boende

59 076

61 039

-1 963

-2 604

74

Hemtjänst o sociala verks.

55 688

57 634

-1 946

-2 134

75

Omsorgen om funktionsneds.

48 524

53 882

-5 358

-6 158

76

Individ- och familjeomsorg

21 304

30 835

-9 531

-10 697

78

Boende och insatser

175

-3 812

3 987

4 383

79

Projekt

0

0

0

0

229 564

235 458

-5 895

-8 739

Summa

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen för september 2018 som visar – 5,9 mkr och
årsprognosen som visar -8,7 mkr och lägga till handlingarna.

_____________________________
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1 Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta,
socialpsykiatrisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och
familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning samt stödboende. Nytt för 2019 är att
arbetsmarknadsenheten också inryms inom socialnämndens verksamhetsområde.
Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver
detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.
Budgetram 2018

282 690 tkr

Budgetram 2019

297 620 tkr

Ordförande
Förvaltningschef

Anna Hasselbom Trofast

2 Socialnämndens förändringar mellan åren
Inför 2019 erhöll socialnämnden 3,6 mkr för att kunna bibehålla den ökade
bemanningen inom äldreomsorgen. Det statliga bidraget som kommunen fått
under 2,5 års tid utgår vid årsskiftet 2018/2019 men det kommer inte påverka
verksamheterna.
(tkr)
Nya tider

Förslag
2019

Plan 2021

3 600

Del av välfärdsmiljarder

Verksamhetsövergång Arbetsmarknadsavdelning
med integration

Plan 2020

-1 500

5 882

Inför 2018 erhöll nämnden 5,0 mkr som kommunen fick av de statliga
välfärdsmiljarderna. Då de kommer avta sker en utfasning av tillskottet under
2020.
Inför 2019 övergår budgetansvaret för arbetsmarknadsenheten från
kommunstyrelsen till socialnämnden.

3 Verksamhet
Äldreomsorg
Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den
egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden. Kommunens äldreomsorg
arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så
långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför
biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt
behovsprövade. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen medborgare med
behov av kommunala insatser ökar.
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Hälso- och sjukvård
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter:
hemsjukvård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Tillsynen av
den kommunala hälso-och sjukvården utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS). Kommunrehabilitering är en av många viktiga aktiviteter för att öka,
bevara och träna upp den enskildes färdigheter och förutsättningar för att kunna
leva ett så självständigt liv som möjligt.

Omsorg om funktionsnedsatta
Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri
enligt socialtjänstlagen. OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva
som andra. Verksamheten innefattar bland annat gruppbostäder, servicebostäder,
boendestöd samt dagligverksamhet/sysselsättning.

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen, IFO, myndighetsutövar, utreder och verkställer
insatser, inom ett flertal områden. Verksamheten utreder alltid ärenden som gäller
barn som befaras far illa och ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras
familjer. Även råd och stöd till personer med missbruksproblem ges.
Försörjningsstöd handläggs inom IFO. Vidare gör verksamheten utredningar i
familjerättsärenden, faderskapsärenden, adoption och dödsbon.

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten, AME, är kommunens resurs för människor som står
utanför arbetsmarknaden och samarbetar med handläggare på
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Verksamheten hjälper
till med coachning, arbetsträning, vägledning, studiebesök med mera.

Boende och insatser
Verksamheten har under 2018 förändrats. Inom ramen för verksamheten finns ett
stödboende för ensamkommande samt en verksamhet som arbetar med insatser
inom individ- och familjeomsorg. Syftet med verksamheten är att öka kvaliteten
för medborgaren och minska antalet placeringar genom att erbjuda alternativa
lösningar inom kommunen.
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4 Budget
Budget 2019 (tkr)
Total
70

Centralt

18 335

71

Bemanningsenheten

1 444

72

Hälso- och sjukvård

23 180

73

Särskilt boende

82 812

74

Hemtjänst o sociala verks.

73 591

75

Omsorgen om funktionsneds.

63 610

76

Individ- och familjeomsorg

28 498

77

Arbetsmarknadsenheten

78

Boende och insatser

6 151

Summa

297 620

5 Verksamhetsinvesteringar
Verksamhetsinvesteringar 2019
Budget_2019

Plan_2020

80

7

Socialnämnd

3001

Nyckelfria lås

80

3003

Möbler Ekbacka
2-4

60

3004

Möbler OFN

60

Summa

200

Plan_2021

80

6 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs.
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås
samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som
önskas uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar
verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för
Socialnämnd
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kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan
med aktivitesplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.

Medborgare
Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Nyckeltal

Målvä
rde

Andel upprättade
genomförandeplan
er innehållande
mätbara mål

100 %

Andel
biståndsbeslut i
systemet LifeCare

100 %

Andel BPSDregistreringar på
demensboende

100 %

Aktiviteter

Uppföljning av
genomförandeplan
er minst var 6:e
månad
Verkställda beslut
inom tidsramen

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

Stöd, vård och
omsorg är
individanpassad.

Andel
hemmaplanslösnin
gar som
förebyggande eller
alternativ till
externa placeringar

95 %

Andel upprättade
genomförandeplan
er

100 %

Uppföljning av
genomförandeplan
er minst var 3:e
månad
Andel
välkomstbesök vid
nya brukare

100 %

Handläggningstid
ska understiga fyra
månader från det
att ansökan
inkommit

100 %

Andel patienter
med aktuell
vårdplan

100 %

Andel upprättade
individanpassade
handlingsplaner

100 %

Antal
genomförandeplan
er där klientens
delaktighet
dokumenterats

100 %

Antal
Socialnämnd
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www.borgholm.se
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Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

genomförandeplan
er med mätbara
mål
Torsåsmodellen
Bygg om
organisationsträdet
i
verksamhetssystem
et
Journalgranskning
för att säkerställa
uppföljning av och
innehållet i
genomförandeplan
er
Journalgranskning
för att säkerställa
att beslut verkställs
inom tidsramen.
Journalgranskning
för att säkerställa
att patienter har
aktuell vårdplan
Utföra
besöksstatistikmätn
ing

Borgholms
kommun ska
tillsammans med
företagare och
myndigheter
arbeta för nöjdare
företagare som blir
fler.

Individanpassad
sysselsättning
genom samverkan
med företag och
myndigheter

Antal personer som
har sysselsättning
som har
försörjningsstöd

50

Antal personer i
etableringen som
90 dagar efter
avslutad etablering
går till arbete eller
reguljära studier

60 %

Antal deltagare
som kommit ut i
arbete eller studier
efter avslutad
insats i projektet
Pontibus

30 %

Antal inskrivna
deltagare i DUA
(Delegationen för
ungdomar och
nyanlända till
arbete) som går
vidare till
arbete/utbildning/an
nan aktivitet

50 %

Handlingsplansarbe
te
Välkomstsamtal
Borgholms

Verksamheten

Socialnämnd
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Nyckeltal

kommun ska
skapa goda
förutsättningar för
att leva, verka och
bo i hela
kommunen året
runt.

genomsyras av god
kvalitet

i Palliativa registret

Målvä
rde

Aktiviteter

Följsamhet till
länets
förskrivningsanvisni
ngar
Personalkontinuitet
14 dagar

12

Andel avvikelser
som är
analyserade,
besvarade och
åtgärdade.

100 %

Följsamhet till
basala
hygienrutiner

100 %

Antal träffar med
dokumentationsom
bud

1

Andel brukare med
ökad upplevd
kvalitet/ nöjdhet
Procentuellt sett
ska en större andel
familjehemsplacerin
gar ske i egna
familjehem/ egen
regi jämfört med
tidigare år

65 %

Analysera data av
det palliativa
registret
Utföra PPMmätning
Brukarundersöknin
g
Analys av
resursfördelningsm
odellen varje
månad

Organisation
Kommunfullmäkti
gemål

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

Nämndens mål

Medarbetarna är
nöjda med sin
arbetssituation
genom delaktighet,
engagemang och
personlig
utveckling.
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Andel utbildade
undersköterskor
Total sjukfrånvaro
Andel
omsorgsassistenter

Målvä
rde

Aktiviteter

50 %
6%
90 %

Följa upp
handlingsplaner
från
medarbetarundersö
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Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

kningen 2018
Korttidssjukfrånvaro

3%

Finns
kompetensutvecklin
gsplan?
Andel medarbetare
som upplever att
närmsta chef är väl
insatt i det dagliga
arbetet

90 %

Implementera ny
mall för
medarbetarsamtal
Sjukfrånvaroanalys
Utforma
enhetsspecifik
medarbetarenkät

Borgholms
kommuns ska vara
en effektiv och
ändamålsenlig
organisation

Riktlinjer och rutiner
revideras enligt
plan.
Verksamheten är
ändamålsenlig och
effektiv

100 %

Övertidstimmar

50 %

Fyllnadstid

50 %

Timanställda

50 %

Andel utbokade
beställningar

100 %

Hållbarhet
Kommunfullmäkti
gemål
Borgholms
kommun ska vara
en förebild och
bidra till en
ansvarsfull
samhällsutveckling
.

Nämndens mål

Nyckeltal
Andel elbilar i
verksamheten

Verksamheten tar
hänsyn till miljö och
kultur.

Antal traditionella
/kulturella aktiviteter

Målvä
rde

Aktiviteter

30 %

12

Hjälpmedelsbudget
är i balans

Verksamheterna i
Borgholms
kommun ska
bedrivas utifrån
god ekonomisk
hushållning,
långsiktighet och
stabilitet.

Verksamheten ska
bedrivas
kostnadseffektivt.

Produktivitet (andel
utförda av
tillgängliga timmar)

71,91
%

Bemanningsnyckel
i Säbo

0,71

Resurser ska
fördelas efter behov
Vårdtyngd- och
tidsmätning utförs
Antalet obokade
timmar hos
poolanställda
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Nyckeltal
HVB-placeringar
har en lägre
dygnskostnad än
tidigare period

Målvä
rde

Aktiviteter

2 620
Förtydliga
biståndsbeslut
Implementera en
modell för
resursfördelning av
gruppbostäder
Tidsbedöma
insatser i
boendestöd
Analys av
produktivitet
Journalgranskning
för att säkerställa
att
vårdtyngdsmätning
utförs

7 Socialnämndens tankar om framtiden
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska
överbryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till
följd av ändrad lagstiftning samt politiska beslut som ska implementeras. Fokus
råder på ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten.
Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad
tjänstgöringsgrad i projektet Heltid som norm som fortsätterunder 2019. Större
fokus på verksamheternas resultat och kvalitetsledning ger systematisk
uppföljning, analys och utveckling. Förvaltningen implementerar under 2019 ett
nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som följer föreskrifterna för
SOSFS 2011:9.
Förvaltningen arbetar med säkerställa och öka kvaliteten för kommunens
medborgare. Genom att erbjuda olika former av öppenvård kan den slutna vården
undvikas. Hemsjukhuset, som innebär ett nära sammarbete mellan hemsjukvård,
hemtjänst och hälsocentralen kommer fortsätta att utvecklas då rehabenheten och
hemtjänst involveras i högre utsträckning för att bygga vidare på en fungerande
modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen och nationellt.
Ett förändrat arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen innebär fördjupade
utredningar och behandling på hemmaplan. Verksamheten anpassas för att kunna
erbjuda olika former av öppenvård som alternativ till kostsamma placeringar.
Teknik inom välfärden som mobilitet i hemtjänsten, hemsjukvård samt e-tjänster
till exempelvis ekonomiskt bistånd fortsätter utvecklas och omfattar samtliga
verksamheter. De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av
strukturella förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska
utvecklingen. Även om de som är äldre idag är blir allt friskare och kan klara sig
självständigt allt högre upp i åldrarna, så ökar andelen som är äldre än 80 år
markant. Med hög ålder ökar risken för multisjuklighet och demenssjukdom, och
Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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det är den gruppen äldre som äldreomsorgen behöver rusta för. Vill vi ha en vård och
omsorg som kan erbjuda våra äldre en värdig ålderdom så måste vi rusta äldreomsorgen för
det ökade antalet äldre. Det kommer krävas både nya investeringar och nya arbetsmetoder.

Inför 2019 ingår arbetsmarknadsenheten inom nämndens ansvarsområde.
Fördelen är att det blir kortare kontaktvägar mellan exempelvis handläggare och
medborgare. Förhoppningen är att fler personer ska komma ut i arbetslivet genom
exempelvis en verksamhet med återbruk.

8 Systematisk kvalitetssäkring
Under 2018 intensifierades arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystemet
enligt SOSFS 2011:9. Kvalitetsbegreppet är definierat och socialtjänstprocessen
med dess aktiviteter är identifierade och beskrivna, vilket utgör grunden för
fortsatt arbete att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Nästa steg i det
systematiska kvalitetsarbetet är att genom riskanalyser bedöma om det finns risk
för att händelser som medför brister i verksamhetens kvalité kan inträffa.
Identifieras sådana risker ska åtgärder ske. Vidare ska egenkontroller ske i syfte
att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Ta emot ansökan/anmälan/vårdbegäran
Risk

Egenkontroll

Åtgärd

Risk att ansökan avvisas utan
prövning
Förhands- och
skyddsbedömning har inte
skett enligt lag och
författningar
Har skyddsbedömning skett
inom 24 timmar från att
orosanmälan för barn/unga
alt. kännedom om barn som
bevittnat våld inkommit?
Finns aktuella rutiner för att
hantera ärenden med
skyddade personuppgifter?

Utreda
Risk

Egenkontroll

Åtgärd

Ingen enhetlighet i
bedömningar
För mycket insatser beviljas
för att "säkra upp"
Finns övervägda alternativ för
inför extern placering?
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Egenkontroll

Åtgärd

Är utredningar slutförda inom
120 dagar?
Handläggs ärenden
likvärdigt?

Meddela beslut
Risk

Egenkontroll

Åtgärd
Säkerställa att
material/information finns
tillgängligt samt att rutiner
finns för meddelande av
beslut i de fall där mottagaren
behöver extra stöd för att
förstå dess innebörd.

Beslutsmottagare förstår inte
beslutet

Besvärshänvisning sker inte
vid avslag
Finns besvärshänvisning
angivet i avslagsbeslutet?

Verkställa och genomföra insats
Risk

Egenkontroll

Åtgärd
Test

Insats utförs inte enligt beslut/ ordinationer
följs inte
Brukare/klient/patient är inte delaktig i
upprättande av genomförandeplaner/
vårdplan/ handlingsplan
Brukare/patient är inte delaktig i
uppföljning av
genomförandeplan/vårdplan/handlingsplan
Har vi jämlikhet i
insatser/verkställighet?
Andel ej verkställda beslut
Har vi följsamhet till basala
hygienrutiner?
Antal utskrivningsklara dagar
från slutenvård
Analys av avvikelser
Förekomsten av trycksår och
Socialnämnd
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Egenkontroll

Åtgärd

vårdrelaterade infektioner i
förhållande till övriga landet
Analys av missförhållanden/
risk för missförhållanden
enligt lex Sarah
Analys av vårdskador/ risk
för vårdskador enligt lex
Maria
Finns aktuell rutin för
hanterande av skyddade
personuppgifter?
Analys av Borgholms resultat
av kvalitetsmåtten i KKiK
Analys av Borgholms resultat
av Socialstyrelsens
undersökning "Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?"
Analys av Borgholms resultat
av SKLs
brukarundersökning, LSS
Dokumentationsgranskning
hälso- och sjukvård

Följa upp insats
Risk

Egenkontroll

Åtgärd

Uppföljning sker inte i den
frekvens och omfattning som
ärendet kräver
Att uppföljning inte
säkerställer att resurser
används effektivt och att god
kvalitetsleverans uppnås

Ta fram en mall för
uppföljningssamtal

Följs externa placeringar upp
enligt rutin?
Sker uppföljning enligt lag?
Motsvarar insatsen aktuellt
behov?
Är avtal vid extern placering
upprättade av oss och
framtagna enligt SKLs mall?
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Avsluta insats
Risk

Egenkontroll

Åtgärd

Insatsen avlutas inte i
Procapita
Är avslutade
insatser/utredningar även
avslutade i Procapita?

9 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens
verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att
arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att
kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:







Arbetet sker mot uppsatta mål
Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
Minimera risker, säkra system och rutiner
Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
Bevaka att fastställda styrdokument följs

Ekonomi
Process

Handkassor/konta
nta medel

Risk

Risken att
kontanta medel
hanteras på ett
felaktigt sätt
Konsekvens
Kontanta medel
redovisas inte
korrekt.

Riskvär
de

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
3.
Kännbar
Riskvär
de
6

Vidare
hanteri
ng

Gransk
ning

Till
internk
ontroll
plan

Ja

Granskning

Kontroll
genom
kartläggning
av
kommunens
kontanthanteri
ng.

HR
Process

Redovisning av
frånvaro

Risk

Risken att
kommunen betalar
ut för mycket lön
Riskbeskrivning
Risk att felaktig lön
betalas ut på grund
av att frånvaro inte
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Riskvär
de

Sannoli
khet
3. Trolig
Konsek
vens
3.
Kännbar
Riskvär

Vidare
hanteri
ng

Gransk
ning

Till
internk
ontroll
plan

Granskning

Ja

Sjukfrånvaroa
nalys
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Process

Risk

registreras korrekt.
Konsekvens
Ekonomiska och
sociala konsekvenser
på grund av att
felaktig lön betalas ut
samt att statistik för
sjukfrånvaro blir
missvisande och
även att eventuella
rehabiliteringsåtgärd
er uteblir.
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Riskvär
de

Vidare
hanteri
ng

Till
internk
ontroll
plan

Granskning

Vidare
hanteri
ng

Till
internk
ontroll
plan

Granskning

de
9

Informationssäkerhet
Process

GDPR

Risk

Risk att
personuppgifter
inte hanteras på rätt
sätt

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

Riskvär
de

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
4.
Allvarlig
Riskvär
de
8

Gransk
ning

Ja

Kontroll av
att det inte
skett
personuppgifts
incidenter.
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Sjukfrånvaro- statistik och analys
Förslag till beslut
Godkänna analysen av sjukfrånvaron inom stab, administration, individ- och
familjeomsorgen, äldreomsorgen, hälso-och sjukvårdsenheten samt
omsorgen om funktionsnedsatta under tertial 2 2018.
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna: 1/1-31/8 2017 samt
1/1-31/8 2018 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen.
Beslutsunderlag stab och administrativa enheten:
Kort
frånvaro
2017 (%)
1,03

STAB
ADMIN

0,29

Kort
frånvaro
2018 (%)
0,90
3,73

0,13

Total
frånvaro
2017
(%)
1,03

3,44

9,0

Diff (%)

Total
frånvaro
2018 (%)

Diff
(%)

Kostnad
2017

Kostnad
2018

0,92

0,11

14 623,98

14 910,75

286,77

8,15

0,85

960

40 146

39456

Analys administrationen och stab:
Administrationen:
Korttidsfrånvaron har ökat på grund av influensa under våren. Den totala
frånvaron har minskat trots att en medarbetar har varit sjukskriven efter en
planerad operation.
Staben:
Korttidsfrånvaron och den totala frånvaron minskar trots att det är låg
sjukfrånvaro. Kostnaden är något högre beroende på att lönekostnaderna
stiger varje år. Staben arbetar i nära samarbete tillsammans och hjälps åt
över gränserna, vilket bidrar till ökad trivsel och god arbetsmiljö som främjar
hälsan.
Beslutsunderlag IFO

IFO

Kort
Kort
frånvaro Diff
frånvaro
2018
(%)
2017 (%)
(%)
1,26
2,34 1,08

Total
frånvaro
2017 (%)
6,27

Diff (kr)

Total
frånvaro
2018 (%)
4,26

Diff (%)

2,01

Kostnad Kostnad
2017
2018
96 289

136 238

Analys IFO
Den korta sjukfrånvaron har ökat med 1,08 %. Det är dock låga siffror för
korttidssjukfrånvaro. Första tertialet låg IFO på 3,0 så det har minskat sedan
första delen av året. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 2,01 % och
är nere på 4,26% i jämförelse med första delen av året som var på 5,5%.

Diff (kr)

39 949
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Kostnaden har dock ökat med 29 949 kr vilket har att göra med
omkostnaderna vid korttidssjukfrånvaron blir dyrare än vid långtids
sjukfrånvaro. De sjukskrivningar verksamheten har haft under 2018 har
främst varit korttidssjukskrivningar. En deltidssjukskrivning som varit under 7
månader under 2018 är inte arbetsrelaterad.
Under våren har de som tidigare har uppvisat tendenser till
utmattningssyndrom eller varit sjukskrivna för detta, fått gå en
stresshanteringskurs med PREVIA. Kursen har varit omtyckt och har
troligen bidragit till att den totala sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året
samma period.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
Socialförvaltningen har inom IFO arbetat hårt under 2017 och 2018 för att
sänka sjukfrånvaron och effekten syns nu under 2018 då tjänsterna har varit
tillsatta i större utsträckning än under 2017. Dock har konsulter varit inne i
grupperna under våren 2018 och detta kan skapa oro då personer kommer
in en period och sedan slutar. Arbetsbelastningen har blivit bättre än förra
året vilket medarbetarenkäten visar. Handlingsplaner för att arbeta med de
områden som medarbetarenkäten visar på brister har gjorts och hålls som
levande dokument. Vidare har en utvärdering gjorts då organisationen har
varit en tillfällig organisation med tillförordnade chefer. En ny organisation
ska sättas inom överskådligt tid och konsekvensanalyser har gjorts. Målet
med en ny organisation är att skapa mer tillit, struktur och bättre
kommunikation och en åtgärd skulle då vara att enhetschefer inom individ
och familjeomsorg kommer närmare verksamhet och medarbetare.
Socialförvaltningen jobbar för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare. De
medarbetare inom IFO som har känt av stressymptom har även erbjudits
hälsosamtal med kommunens hälsosamordnare.
Boende och insatser/EKB

EKB

Kort
Kort
frånvaro
frånvaro
Diff (%)
2018
2017 (%)
(%)
1,75
4,1
2,35

Total
frånvaro
2017 (%)
6,39

Total
frånvaro
2018 (%)
12,32

Diff (%)

5.93

Kostnad
2017
34 483

Kostnad
2018
135 707

Analys Boende och insatser/EKB
Den korta sjukfrånvaron har ökat med 2,35 %. Det är dock relativt låga
siffror för korttidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 5,93
% vilket beror på att verksamheten som tidigare bestod av ett HVB och ett
stödboende, under våren 2018 slogs ihop till endast ett stödboende. I
samband med detta minskades personalgruppen vilket gör att procentsiffran
blir högre. Under 2017 fanns en långtidssjukskriven personal mot tre under
2018. Sjuklönekostnaderna har därmed ökat markant med 101 000 kr. En
av de tidigare långtidssjukskriven har valt att avsluta sin anställning och en
tidigare 100 % sjukskriven kommer att bli deltidssjukskriven på endast 25
%. Vad gäller den tredje långtidssjukskrivna, är det osäkert om hen kommer
att kunna återgå i ordinarie tjänst pga. hjärntrötthet efter en stroke.

Diff (kr)

101224
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Under våren har de som tidigare har uppvisat tendenser till
utmattningssyndrom eller varit sjukskrivna för detta, fått gå på
bedömningssamtal på PREVIA. De har även fått ett till tre samtal med
beteendevetare.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
Antalet ensamkommande ungdomar har sedan 2017 minskat, vilket lett till
att vi nu ställer om verksamheten för att kunna avlasta och möta andra
behov inom IFO med befintlig personalgrupp.
Personalgruppen som sedan tidigare är vana vid snabba förändringar, har
fått ny energi i och med omställningen i verksamheten och ser positivt på
den fortsatta utvecklingen. Den handlingsplan som tagits fram från utfallet
av medarbetarenkäten handlar om behovet a av att kompetensutveckla
personalgruppen inför de nya uppdragen, för att få kunskap, känna trygghet
och kunna ge ett professionellt intryck till klienterna.
Beslutsunderlag ÄO/HSV
Kort
frånvaro Kort
2017
frånvaro
(%)
2018 (%)

ÄO
Ekbacka 2/4

3,68

2,27

Ekbacka 5/6

3,08

3,57

Strömgården

3,71

5,25

Soldalen

1,35

1,38

Åkerbohemmet

2,76

3,14

Htj Centrum

4,67

5,18

Htj Mellersta

4,18

3,62

Htj Norr

3,46

3,94

Diff
(%)

-1,41
0,49
1,54
0,03
0,38
0,51
-0,56
0,48

Total
Total
frånvaro
frånvaro 2018
Kostnad
2017 (%) (%)
Diff (%) 2017
7

5,49

6,29

8,69

4,29

14,56

4,02

1,5

10,17

16,71

10,49

8,68

9,19

11,59

10,07

7,49

-1,51
2,40
10,27
-2,52
6,54
-1,81
2,40
-2,58

Kostnad
2018

Diff (kr)

147 502

79,637

-67 865

162 727

185,777

23 050

94 566

180,887

86 321

44 120

43,626

494

120 470

161,768

41 298

258 843

366,659

107 816

272 783

221,586

-51 197

318 408

375,695

57 287

1 419 419

1 615 635

196 216

84 468

86,076

Hälso-och sjukvården
SSK dag

1,58

1,66

SSK natt

0

2,25

Rehab

2,08

1,04

Tekniska

3,85

2,48

0,08
2,25
-1,04
-1,37

6,31

8,38

0

2,62

12,16

4,16

5,67

2,48

2,07
2,62
-8,00
-3,19

0
76 545
22 940
183 953

Analys ÄO/HSV
Korttidsfrånvaro:
-

Korttidsfrånvaron har ökat på flertalet av enheterna. Trolig orsak
är flertalet förkylnings- och influensaperioder både i januari samt
i augusti/september.

1 608
2 711
2,711
39,518 -37 027
11,261 -11679
139,566

-44 387
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-

Rehabenheten, tekniska hjälpmedel samt Ekbacka 2/4 har
minskat sin korttidsfrånvaro rejält.
Totala frånvaron:

-

Den totala sjukfrånvaron minskar på en lika många enheter som
den ökar.

-

På Strömgården har sjukfrånvaron ökat med 10 % vilket beror
på 9 st. medarbetare som varit långtidssjukskrivna med olika
intervaller. Orsakerna är inte arbetsrelaterade.

-

På Åkerbohemmet har frånvaron ökat med 6,5 % vilket även
beror på flera medarbetares långtidsfrånvaro, som inte heller är
arbetsrelaterad.

-

Rehab och tekniska hjälpmedel har sänkt sin totala frånvaro
vilket beror på att ett par medarbetare är åter i arbete från lång
tids sjukdom.

-

Att orsakerna till långtidsfrånvaron inte beror på arbetet gör det
svårt att arbeta förebyggande. Ett stöd från personalavdelningen
är viktig i dessa frågor och det behöver vi utveckla.
Sjuklönekostnader:

-

Sjuklönekostnaden ökar inom äldreomsorgens men minskar
inom Hälso-och sjukvården.

-

I hemtjänst centrum och norr har totala frånvaron minskat något
men kortfrånvaron ökat, det förklarar den ökade kostnaden.
Fortsatta åtgärder:

-

Arbeta med hälsan i fokus samt trivsel på arbetsplatsen samt
förståelse hos medarbetaren, hur viktigt personen är i
verksamheten.

-

Samtal med medarbetare, hälsosamtal hos Lina Hallin vid
korttidsfrånvaro.

-

Erbjuder stresskurs genom Lina (hälsosamordnare)

-

Erbjuder samtal hos beteendevetare genom Previa, vid behov.

-

Uppmuntran till ökad dialog, positivare syn och mer positiva
aktiviteter som bryter vardagsmönstret.
Beslutsunderlag OFN
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Enhet 1

Kort
frånvaro
2017 (%)
3,57

Kort
frånvaro
2018 (%)
2,18

Enhet 2

2,69

2,12

Enhet 3

2,73

Enhet 4

5,79

Enhet 5

3,23

OFN

1,39

Total
frånvaro
2017 (%)
18,12

Total
frånvaro
2018 (%)
15,53

0,57

12,14

9,4

1,99

0,74

5,03

3,88

1,91

6,39

3,38

0,15

6,02

Diff. (%)

Diff. (%)

Kostnad
2017

Kostnad
2018

Diff. (kr)

2,59

116 429

88 816

27 613

2,74

92 116

92 968

852

3,36

1,67

60 844

35 985

24 859

9,41

3,02

102 065

61 140

40 925

11,01

4,99

125 198
496 652

123 292
402 201

1 906
94 451

Analys OFN
Enhet 1 – Åkerhagsvägen, Boendestöd, Servicebostäder
Enhet 2 – Gruppbostäder Johan Söderströms väg, Norra Långgatan
och
Västra Järnvägsgatan
Enhet 3 – Daglig verksamhet, Klinta korttid, ledsagarservice och
avlösarservice
Enhet 4 – Gruppbostad Ranstad, personlig assistans
Enhet 5 – Gruppbostad Februarivägen, personlig assistans
Korttidsfrånvaro
-

-

-

-

-

Korttidsfrånvaron har minskat på alla utom en enhet jämfört med föregående år.
Förhoppningsvis är en förklaring att enhetscheferna är mer synliga för sina
medarbetare numera och snabbt kan fånga upp tecken på ohälsa hos sina
medarbetare.
Enhetscheferna lyfter sjukfrånvaroanalys med sina medarbetare under APT
samt diskuterar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
På enhet 5 där korttidsfrånvaro ökat, om än väldigt marginellt kan förklaringen
vara att ordinarie personal har arbetat mycket extra på grund av vikariebrist
under hela tertial 2 vilket inneburit hög arbetsbelastning.
Enhet 3 har mycket låg sjukfrånvaro och har så haft under en längre period.
Förklaringen till att den enheten sticker ut jämfört med övriga enheter kan vara
att det är den enda enheten inom OFN som endast arbetar mån-fre dagtid.
Enhet 4 har minskat korttidsfrånvaron med nästan 2 % och den siffran som
redovisas för tertial 2 i år är inte arbetsrelaterad frånvaro utan beror på
influensaperiod i början på året, olyckor på fritiden samt förkylningar.
En förklaring till att korttidsfrånvaron har minskat på enhet 2 är att
arbetsgruppen har haft handledning under en period och att enhetschefen är
närvarande i sitt ledarskap.
Total sjukfrånvaro

-

Totala sjukfrånvaron har minskat på tre utav fem enheter.
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-

-

-

-

Det är främst långtidssjukskrivningar på små enheter som är den stora
anledningen till att den totala frånvaron är hög. Enhet 1 har exempelvis tre
långtidssjukskrivningar där medarbetarna inte förväntas återgå i arbete utan
medarbetarna väntar på andra åtgärder via försäkringskassan.
Enhet 2 har förvisso minskat sin totala sjukfrånvaro men visar fortfarande på
mycket hög siffra vilket beror på att två medarbetare fortfarande är
långtidssjukskrivna. En medarbetare har dock kommit åter i arbete vilket
förklarar minskningen från förra året.
Enhet 5 har ökat den totala sjukfrånvaron med nästan 5 % vilket förklaras dels
genom att en medarbetare har pendlat mellan hel och halv sjukskrivning under
hela året men som i slutet på året inte kommer arbeta kvar på enheten. En
annan medarbetare har varit helt sjukskriven under hela tertial 2 men är nu åter
i arbete och en ytterligare medarbetare är sjukskriven helt i väntan på en
planerad operation.
Enhet 4 har ökat sin totala sjukfrånvaro vilket beror på att en medarbetare varit
helt sjukskriven under hela året. Medarbetaren är under rehabutredning och
personalavdelningen är involverad i ärendet.
Sjuklönekostnader

-

-

Sjuklönekostnaderna har minskat på alla enheter utom en och där är det endast
en differens på 852kr för tertial 2. Det innebär att enheterna på totalen minskat
sina sjuklönekostnader med drygt 94 tkr under tertial 2.
Att enhet 5 visar sämre siffror i år jämfört med förra året både vad gäller
korttidsfrånvaro och total sjukfrånvaro men ändå har något lägre
sjuklönekostnader i år kan ha flera förklaringar. Medarbetare med lägre lön kan
ha varit sjukskrivna i högre utsträckning under 2018. Sjukfrånvaron stiger totalt
sett för medarbetare som är under 29 år och oftast har yngre medarbetare med
mindre erfarenhet lägre lön. En annan förklaring är att det är fler timavlönade
medarbetare som varit sjukaskrivna under 2017 jämfört med 2018. Kostnader
för timavlönades sjukfrånvaro redovisas i sjuklönekostnaderna men inte i
rapporterna för korttidsfrånvaro och total sjukfrånvaro.
Fortsatta åtgärder

-

Analysera sjukfrånvaron regelbundet och sprida goda exempel mellan
enheterna.
Enhetscheferna fortsätter att noga följa riktlinjerna vid sjukfrånvaro och ringer
medarbetare på andra sjukdagen.
Fortsätta förmedla kontakt till friskvårdsombud när enhetschef uppmärksammar
tecken på ohälsa hos medarbetare.
Fortsätta diskutera sjukfrånvaroanalysen vid APT.
Enhetscheferna önskar mer stöd från personalavdelningen vad gäller
rehabärenden.
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Statistik över sjukfrånvaron tertial 2
År
2018
2017
2016
Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Resultat
8,39
8,02
9,59
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Sjukfrånvaroanalys, tertial 2 2018.
Sammanfattning av ärendet
Frånvaron och kostnaderna jämförs mellan perioderna: 1/1-31/8 2017 samt
1/1-31/8 2018 och är hämtade ur löne-och ekonomiportalen.
Beslutsunderlag stab och administrativa enheten:
Kort frånvaro 2017
(%)
1,03

STAB
ADMIN

0,29

Kort frånvaro 2018
(%)
0,90
3,73

0,13

Total
frånvaro
2017
(%)
1,03

3,44

9,0

Diff (%)

Total
frånvaro
2018 (%)

Diff
(%)

Kostnad
2017

Kostnad
2018

Diff (kr)

0,92

0,11

14 623,98

14 910,75

286,77

8,15

0,85

960

40 146

39456

Analys stab och administrativa enheten:
Administrationen:
Korttidsfrånvaron har ökat på grund av influensa under våren. Den totala
frånvaron har minskat trots att en medarbetar har varit sjukskriven efter en
planerad operation.
Staben:
Korttidsfrånvaron och den totala frånvaron minskar trots att det är låg sjukfrånvaro. Kostnaden är något högre beroende på att lönekostnaderna stiger
varje år. Staben arbetar i nära samarbete tillsammans och hjälps åt över
gränserna, vilket bidrar till ökad trivsel och god arbetsmiljö som främjar hälsan.
Beslutsunderlag IFO

IFO

Kort
Kort
frånvaro Diff
frånvaro
2018
(%)
2017 (%)
(%)
1,26
2,34 1,08

Total
frånvaro
2017 (%)
6,27

Total
frånvaro
2018 (%)
4,26

Diff (%)

2,01

Kostnad Kostnad
2017
2018
96 289

136 238

Diff (kr)

39 949

Analys IFO
Den korta sjukfrånvaron har ökat med 1,08 %. Det är dock låga siffror för
korttidssjukfrånvaro. Första tertialet låg IFO på 3,0 så det har minskat sedan
första delen av året. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 2,01 % och är
nere på 4,26% i jämförelse med första delen av året som var på 5,5%. Kostnaden har dock ökat med 29 949 kr vilket har att göra med omkostnaderna
vid korttidssjukfrånvaron blir dyrare än vid långtids sjukfrånvaro. De sjukskrivningar verksamheten har haft under 2018 har främst varit korttidssjukskrivningar. En deltidssjukskrivning som varit under 7 månader under 2018 är inte
arbetsrelaterad.
Utdragsbestyrkande
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Under våren har de som tidigare har uppvisat tendenser till utmattningssyndrom eller varit sjukskrivna för detta, fått gå en stresshanteringskurs med
PREVIA. Kursen har varit omtyckt och har troligen bidragit till att den totala
sjukfrånvaron har sjunkit sedan förra året samma period.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
Socialförvaltningen har inom IFO arbetat hårt under 2017 och 2018 för att
sänka sjukfrånvaron och effekten syns nu under 2018 då tjänsterna har varit
tillsatta i större utsträckning än under 2017. Dock har konsulter varit inne i
grupperna under våren 2018 och detta kan skapa oro då personer kommer in
en period och sedan slutar. Arbetsbelastningen har blivit bättre än förra året
vilket medarbetarenkäten visar. Handlingsplaner för att arbeta med de områden som medarbetarenkäten visar på brister har gjorts och hålls som levande
dokument. Vidare har en utvärdering gjorts då organisationen har varit en tillfällig organisation med tillförordnade chefer. En ny organisation ska sättas inom överskådligt tid och konsekvensanalyser har gjorts. Målet med en ny organisation är att skapa mer tillit, struktur och bättre kommunikation och en åtgärd skulle då vara att enhetschefer inom individ och familjeomsorg kommer
närmare verksamhet och medarbetare. Socialförvaltningen jobbar för att vara
en attraktiv och bra arbetsgivare. De medarbetare inom IFO som har känt av
stressymptom har även erbjudits hälsosamtal med kommunens hälsosamordnare.
Boende och insatser/EKB

EKB

Kort
Kort
frånvaro
frånvaro
Diff (%)
2018
2017 (%)
(%)
1,75
4,1
2,35

Total
frånvaro
2017 (%)
6,39

Total
frånvaro
2018 (%)
12,32

Diff (%)

5.93

Kostnad
2017
34 483

Kostnad
2018
135 707

Diff (kr)

101224

Analys Boende och insatser/EKB
Den korta sjukfrånvaron har ökat med 2,35 %. Det är dock relativt låga siffror
för korttidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 5,93 % vilket
beror på att verksamheten som tidigare bestod av ett HVB och ett stödboende, under våren 2018 slogs ihop till endast ett stödboende. I samband med
detta minskades personalgruppen vilket gör att procentsiffran blir högre. Under 2017 fanns en långtidssjukskriven personal mot tre under 2018. Sjuklönekostnaderna har därmed ökat markant med 101 000 kr. En av de tidigare
långtidssjukskriven har valt att avsluta sin anställning och en tidigare 100 %
sjukskriven kommer att bli deltidssjukskriven på endast 25 %. Vad gäller den
tredje långtidssjukskrivna, är det osäkert om hen kommer att kunna återgå i
ordinarie tjänst pga. hjärntrötthet efter en stroke.
Under våren har de som tidigare har uppvisat tendenser till utmattningssyndrom eller varit sjukskrivna för detta, fått gå på bedömningssamtal på
PREVIA. De har även fått ett till tre samtal med beteendevetare.
Påbörjade samt planerade åtgärder:
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Antalet ensamkommande ungdomar har sedan 2017 minskat, vilket lett till att
vi nu ställer om verksamheten för att kunna avlasta och möta andra behov inom IFO med befintlig personalgrupp.
Personalgruppen som sedan tidigare är vana vid snabba förändringar, har
fått ny energi i och med omställningen i verksamheten och ser positivt på den
fortsatta utvecklingen. Den handlingsplan som tagits fram från utfallet av
medarbetarenkäten handlar om behovet a av att kompetensutveckla personalgruppen inför de nya uppdragen, för att få kunskap, känna trygghet och
kunna ge ett professionellt intryck till klienterna.
Beslutsunderlag ÄO/HSV
Kort
frånvaro Kort
2017
frånvaro
(%)
2018 (%)

ÄO
Ekbacka 2/4

3,68

2,27

Ekbacka 5/6

3,08

3,57

Strömgården

3,71

5,25

Soldalen

1,35

1,38

Åkerbohemmet

2,76

3,14

Htj Centrum

4,67

5,18

Htj Mellersta

4,18

3,62

Htj Norr

3,46

3,94

Diff
(%)

-1,41
0,49
1,54
0,03
0,38
0,51
-0,56
0,48

Total
Total
frånvaro
frånvaro 2018
Kostnad
2017 (%) (%)
Diff (%) 2017
7

5,49

6,29

8,69

4,29

14,56

4,02

1,5

10,17

16,71

10,49

8,68

9,19

11,59

10,07

7,49

-1,51
2,40
10,27
-2,52
6,54
-1,81
2,40
-2,58

Kostnad
2018

Diff (kr)

147 502

79,637

-67 865

162 727

185,777

23 050

94 566

180,887

86 321

44 120

43,626

494

120 470

161,768

41 298

258 843

366,659

107 816

272 783

221,586

-51 197

318 408

375,695

57 287

1 419 419

1 615 635

196 216

84 468

86,076

Hälso-och sjukvården
SSK dag

1,58

1,66

SSK natt

0

2,25

Rehab

2,08

1,04

Tekniska

3,85

2,48

0,08
2,25
-1,04
-1,37

6,31

8,38

0

2,62

12,16

4,16

5,67

2,48

2,07
2,62
-8,00
-3,19

0
76 545
22 940
183 953

1 608
2 711
2,711
39,518 -37 027
11,261 -11679
139,566

-44 387

Analys ÄO/HSV
Korttidsfrånvaro:
-

Korttidsfrånvaron har ökat på flertalet av enheterna. Trolig orsak är flertalet
förkylnings- och influensaperioder både i januari samt i augusti/september.

-

Rehabenheten, tekniska hjälpmedel samt Ekbacka 2/4 har minskat sin korttidsfrånvaro rejält.
Totala frånvaron:

-

Den totala sjukfrånvaron minskar på en lika många enheter som den ökar.
Utdragsbestyrkande
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-

På Strömgården har sjukfrånvaron ökat med 10 % vilket beror på 9 st. medarbetare som varit långtidssjukskrivna med olika intervaller. Orsakerna är inte
arbetsrelaterade.

-

På Åkerbohemmet har frånvaron ökat med 6,5 % vilket även beror på flera
medarbetares långtidsfrånvaro, som inte heller är arbetsrelaterad.

-

Rehab och tekniska hjälpmedel har sänkt sin totala frånvaro vilket beror på
att ett par medarbetare är åter i arbete från lång tids sjukdom.

-

Att orsakerna till långtidsfrånvaron inte beror på arbetet gör det svårt att arbeta förebyggande. Ett stöd från personalavdelningen är viktig i dessa frågor
och det behöver vi utveckla.
Sjuklönekostnader:

-

Sjuklönekostnaden ökar inom äldreomsorgens men minskar inom Hälso-och
sjukvården.

-

I hemtjänst centrum och norr har totala frånvaron minskat något men kortfrånvaron ökat, det förklarar den ökade kostnaden.
Fortsatta åtgärder:

-

Arbeta med hälsan i fokus samt trivsel på arbetsplatsen samt förståelse hos
medarbetaren, hur viktigt personen är i verksamheten.

-

Samtal med medarbetare, hälsosamtal hos Lina Hallin vid korttidsfrånvaro.

-

Erbjuder stresskurs genom Lina (hälsosamordnare)

-

Erbjuder samtal hos beteendevetare genom Previa, vid behov.

-

Uppmuntran till ökad dialog, positivare syn och mer positiva aktiviteter som
bryter vardagsmönstret.
Beslutsunderlag OFN

Enhet 1

Kort
frånvaro
2017 (%)
3,57

Kort
frånvaro
2018 (%)
2,18

Enhet 2

2,69

2,12

Enhet 3

2,73

Enhet 4

5,79

Enhet 5

3,23

OFN

1,39

Total frånvaro 2017
(%)
18,12

Total
frånvaro
2018 (%)
15,53

0,57

12,14

9,4

1,99

0,74

5,03

3,88

1,91

6,39

3,38

0,15

6,02

Diff. (%)

Diff. (%)

Kostnad
2017

Kostnad
2018

Diff. (kr)

2,59

116 429

88 816

27 613

2,74

92 116

92 968

852

3,36

1,67

60 844

35 985

24 859

9,41

3,02

102 065

61 140

40 925

11,01

4,99

125 198
496 652

123 292
402 201

1 906
94 451

Analys OFN
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Enhet 1 – Åkerhagsvägen, Boendestöd, Servicebostäder
Enhet 2 – Gruppbostäder Johan Söderströms väg, Norra Långgatan och
Västra Järnvägsgatan
Enhet 3 – Daglig verksamhet, Klinta korttid, ledsagarservice och avlösarservice
Enhet 4 – Gruppbostad Ranstad, personlig assistans
Enhet 5 – Gruppbostad Februarivägen, personlig assistans
Korttidsfrånvaro
-

Korttidsfrånvaron har minskat på alla utom en enhet jämfört med föregående år. Förhoppningsvis är en förklaring att enhetscheferna är mer synliga för sina medarbetare
numera och snabbt kan fånga upp tecken på ohälsa hos sina medarbetare.
Enhetscheferna lyfter sjukfrånvaroanalys med sina medarbetare under APT samt diskuterar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
På enhet 5 där korttidsfrånvaro ökat, om än väldigt marginellt kan förklaringen vara att
ordinarie personal har arbetat mycket extra på grund av vikariebrist under hela tertial 2
vilket inneburit hög arbetsbelastning.
Enhet 3 har mycket låg sjukfrånvaro och har så haft under en längre period. Förklaringen till att den enheten sticker ut jämfört med övriga enheter kan vara att det är den enda enheten inom OFN som endast arbetar mån-fre dagtid.
Enhet 4 har minskat korttidsfrånvaron med nästan 2 % och den siffran som redovisas
för tertial 2 i år är inte arbetsrelaterad frånvaro utan beror på influensaperiod i början
på året, olyckor på fritiden samt förkylningar.
En förklaring till att korttidsfrånvaron har minskat på enhet 2 är att arbetsgruppen har
haft handledning under en period och att enhetschefen är närvarande i sitt ledarskap.

-

-

-

-

Total sjukfrånvaro
-

-

-

Totala sjukfrånvaron har minskat på tre utav fem enheter.
Det är främst långtidssjukskrivningar på små enheter som är den stora anledningen
till att den totala frånvaron är hög. Enhet 1 har exempelvis tre långtidssjukskrivningar
där medarbetarna inte förväntas återgå i arbete utan medarbetarna väntar på andra
åtgärder via försäkringskassan.
Enhet 2 har förvisso minskat sin totala sjukfrånvaro men visar fortfarande på mycket
hög siffra vilket beror på att två medarbetare fortfarande är långtidssjukskrivna. En
medarbetare har dock kommit åter i arbete vilket förklarar minskningen från förra
året.
Enhet 5 har ökat den totala sjukfrånvaron med nästan 5 % vilket förklaras dels genom att en medarbetare har pendlat mellan hel och halv sjukskrivning under hela året
men som i slutet på året inte kommer arbeta kvar på enheten. En annan medarbetare
har varit helt sjukskriven under hela tertial 2 men är nu åter i arbete och en ytterligare
medarbetare är sjukskriven helt i väntan på en planerad operation.
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Enhet 4 har ökat sin totala sjukfrånvaro vilket beror på att en medarbetare varit helt
sjukskriven under hela året. Medarbetaren är under rehabutredning och personalavdelningen är involverad i ärendet.
Sjuklönekostnader

-

-

Sjuklönekostnaderna har minskat på alla enheter utom en och där är det endast en
differens på 852kr för tertial 2. Det innebär att enheterna på totalen minskat sina sjuklönekostnader med drygt 94 tkr under tertial 2.
Att enhet 5 visar sämre siffror i år jämfört med förra året både vad gäller korttidsfrånvaro och total sjukfrånvaro men ändå har något lägre sjuklönekostnader i år kan ha
flera förklaringar. Medarbetare med lägre lön kan ha varit sjukskrivna i högre utsträckning under 2018. Sjukfrånvaron stiger totalt sett för medarbetare som är under
29 år och oftast har yngre medarbetare med mindre erfarenhet lägre lön. En annan
förklaring är att det är fler timavlönade medarbetare som varit sjukaskrivna under
2017 jämfört med 2018. Kostnader för timavlönades sjukfrånvaro redovisas i sjuklönekostnaderna men inte i rapporterna för korttidsfrånvaro och total sjukfrånvaro.
Fortsatta åtgärder

-

Analysera sjukfrånvaron regelbundet och sprida goda exempel mellan enheterna.
Enhetscheferna fortsätter att noga följa riktlinjerna vid sjukfrånvaro och ringer medarbetare på andra sjukdagen.
Fortsätta förmedla kontakt till friskvårdsombud när enhetschef uppmärksammar tecken på ohälsa hos medarbetare.
Fortsätta diskutera sjukfrånvaroanalysen vid APT.
Enhetscheferna önskar mer stöd från personalavdelningen vad gäller rehabärenden.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

lämna över sjukfrånvaroanalysen för tertial 2 till socialnämnden.

_____________________________

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

Samverkan i länet gällande Familjehemsvården och
Familjerätten
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
Att ställa sig bakom ett inriktningsbeslut att samverkan ska ske utifrån en
gemensam organisation för Familjehemsvården enligt det tidigare förslaget.
Att ställa sig bakom förslaget om gemensam Familjerätt utifrån utredningens
förslag.
Sammanfattning
Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang
diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både
Familjehemsvården och Familjerätten. Det har resulterat i de utredningar
som nu presenteras för länets tolv kommuner. Förslagen på hur samverkan
ska se ut ser lite olika ut i de båda verksamheterna. Då det gäller
Familjehemsvården finns två förslag, det ena förespråkar en gemensam
organisation, det andra förslaget har fokus på en samverkan då det gäller
rekrytering av familjehem.
Då det gäller Familjerätten är förslaget att det ska finnas fyra verksamheter i
länet på fyra orter med utsedda värdkommuner. Undertecknad anser att
samverkan i de former som föreslås är mycket viktiga för Borgholms
kommun, främst med anledning av svårighet att rekrytera den kompetens
som krävs för att bibehålla en hög kvalitet.
Ärendebeskrivning
Familjehemsvården
Då det gäller Familjehemsvården så beslutade Primärkommunala
nämnden i december 2015 att ”uppdra till Regionförbundet att lyfta frågan
om samverkan kring familjehem med länets socialchefer”.
På upptaktsdagen 2016-04-14 kring Stärkt skydd för barn och unga var
frågan om att stärka familjehemsvården det område som sågs som allra
mest angeläget att utveckla på regional nivå.
Social- och omsorgscheferna beslutade 2016-04-15 att ge i uppdrag att
”identifiera samarbetsområdet med mål och utredningsdirektiv”. I den
regionala handlingsplanen som beslutades av Social- och
omsorgscheferna 2016-09-16 är ett av målen att ”Regional plan för hur
utveckling av familjehemsvården i Kalmar län ska se ut tas fram”.
Utredningen är nu klar och det finns ett tydligt förslag att arbeta vidare på för
att bilda en gemensam organisation i länet gällande Familjehemsvården.
I den utredning som nu skickats ut finns detta förslag under punkt 6. I
utredningen finns ett nytt förslag som tagits fram efter det att alla kommuner
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lämnat in synpunkter. Det nya förslaget under punkt 8 innebär att
samverkan ska ske i mindre omfattning än tidigare förslag.
Socialchefsnätverket hade frågan uppe på senaste mötet och beslutade då
att samtliga socialchefer skulle ta med frågan tillbaka till respektive nämnd
för ett inriktningsbeslut gällande vilken nivå samverkan ska ske på gällande
Familjehemsvården.
Tidigare förslag innebär en samverkan med en gemensam organisation där
Kalmar kommun blir värdkommun.
Det nya förslaget innebär en samverkan gällande enbart rekrytering.
Familjerätten
Frågan om en gemensam Familjerätt har diskuterats under flera år. Under
2015 köptes en extern utredare in för att titta på frågan. Materialet
presenterades för IFO-chefsnätverket i slutet på 2015.
Socialchefsnätverket har tillsammans med socialnämndens ordförande
diskuterat frågan. Under 2017 var en av aktiviteterna i styrdokumentet för
samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänster att ta fram
underlag till en gemensam familjerätt i länet. Detta skulle ske genom att
sammanställa en rapport utifrån befintligt material, genom remiss till berörda
samla in synpunkter och göra konsekvensbeskrivning samt sammanställa
en slutrapport.
Slutrapporten presenterades i början av 2018 och under våren har
kommunerna haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, svaren
finns redovisade i den utredning som nu presenteras. De flesta kommuner
ställer sig positiva till förslaget. Det finns dock några kommuner som ställer
sig lite frågande till en del uppgifter.
Socialchefsnätverket hade även denna utredning uppe på senaste mötet
och beslutade då att samtliga socialchefer skulle ta med frågan tillbaka till
respektive nämnd för ett inriktningsbeslut även gällande Familjerätten
utifrån det förslag som presenteras i utredningen.
Undertecknad anser att Borgholms kommun bör ställa sig bakom förslagen
om samverkan både då det gäller Familjehemsvården och Familjerätten.
Då det gäller Familjehemsvården föreslår undertecknad att kommunen
ställer sig bakom det första förslaget med en gemensam organisation för
Familjehemsvården. Utifrån den utredning, kartläggning och analys som
gjorts.
Förslaget gällande Familjerätten är det förslag som tidigare fanns och som
presenteras under punkt 8 i utredningen.
Det starkaste skälet till en samverkan är svårigheten att rekrytera den
kompetens som krävs, för att bibehålla kvalitet inom detta
verksamhetsområde.
Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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1. Inledning
Diskussion om en gemensam familjerätt i länet har funnits under flera år. Under 2015 köptes en
extern utredare in för att titta på frågan. Materialet presenterades för IFO-chefsnätverket i slutet på
2015. Under 2016 diskuterades frågan inom socialchefsnätverket och socialnämndernas ordförande.
Under 2017 var en av aktiviteterna i styrdokumentet för samverkan mellan Kalmar läns kommuners
socialtjänster att ta fram under ta fram underlag till en gemensam familjerätt i länet. Detta skulle ske
genom att sammanställa rapport utifrån befintligt material, genom remiss till berörda samla in
synpunkter och göra konsekvensbeskrivning samt sammanställa en slutrapport.

2. Uppdrag och genomförande
Den kartläggning som utredaren Anna Edvardsson gjorde 2015 ligger till grund för utredningen.
Personal och ärendemängd är uppdaterade.
Ansvaret för utredningen har legat på regional utvecklingsledare för Barn och unga. Arbetet har skett
tillsammans med en IFO-chef. Under arbetets gång har såväl utvecklingsledaren och IFO-chefen bytt
tjänster men har ändå haft möjlighet att avsluta utredningsuppdraget.

3. Familjerätt
Regelverk
Barnkonventionens huvudprinciper är grundläggande för arbetet med barn. Det handlar om alla
barns lika värde och rättigheter, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv, överlevnad och
utveckling sam t rätten att uttrycka sina åsikter och dem beaktade i frågor som barnet berörs av
(artiklarna 2, 3, 6 och 12).
Familjerätt skiljer sig från socialnämndens vanliga frågor då det handlar om civilrättsliga ärenden i
juridisk mening. Inom familjerätt regleras familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes
rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att uppdraget skiljer sig från social barn- och
ungdomsvård genom att du till stor del utreder på uppdrag av Tingsrätten.
De familjerättsliga frågorna regleras främst i Föräldrabalken, och till vissa delar i Socialtjänstlagen.
Det finns även namnlag och särskild lagstiftning och konventioner när det gäller internationella
adoptioner. Socialstyrelsen har gett ut handböcker kring familjerättens olika områden;
 Att fastställa faderskap
 Vårdnad, boende, umgänge, Handbok – stöd för rättstillämpning och handläggning inom
socialtjänstens familjerätt
 Adoption – handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella
adoptioner
 Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Vissa frågor som rör familjerätt är inte delegerabara utan måste beslutas av nämnden. Det kan
handla om yttrande till tingsrätten angående adoption, nedläggning av faderskap, beslut om att inte
öppna faderskapsutredning samt överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare.
3
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Myndigheten för familjerätt och familjestöd (MFoF) är en statlig kunskapsmyndighet med bland
annat ansvar för familjerätt.

Faderskap
Socialnämnden har ansvaret för att utreda och fastställa faderskap/föräldraskap till barn.
Bakgrunden till detta ansvar handlade förr främst om att barnet ska tillförsäkras både försörjning och
arvsrätt. Men idag det handlar det lika mycket om barnets rätt att känna till sitt genetiska ursprung.
För barnet är vetskapen om vilka som är ens föräldrar grundläggande för identitetsutvecklingen. Det
kan även utifrån medicinska aspekter ha betydelse. Detta är något som också tydligt uttrycks i
Barnkonventionen, artikel 7, första stycket;
Barnet ska registreras omedelbart efter födelsen och ska ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att
förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli
omvårdat av dem.
Då mamman är gift är det med automatik mannen i äktenskapet som anses vara fadern. Är modern
ogift men föräldrarna sammanboende ska en utredning göras. Då är processen av enklare karaktär
och uppgifterna till utredningen sammanställs i ett S-protokoll. Fadern skriver på en bekräftelse som
godkänns av mamman och socialnämnden. I samband med detta har föräldrarna även möjlighet att
anmäla om gemensam vårdnad.
Men då föräldrarna inte bor ihop eller om det finns tveksamheter kring faderskapet ska en mer
omfattande utredning göras och handläggaren använder sig då av MF-protokoll. I de fall modern är
gift men det är annan än maken som är fadern används Ä-protokoll. Idag har DNA-tekniken
möjliggjort att på mer säkra grunder fastställa ett faderskap. Om en man som bedömts vara fader
inte vill bekräfta detta drivs ärendet vidare till domstol som då kan döma mannen till faderskapet.
När det gäller barn som kommit till genom assisterad befruktning anses den man som har samtyckt
till inseminationen eller befruktningen utanför mammans kropp vara pappa till barnet. I Sverige har
man som ensamstående rätt att insemineras, och vid de tillfällena används E-protokoll.
Då alla möjligheter att få ett faderskap fastställt är uttömda kan socialnämnden lägga ner en
utredning. Detta beslut är ett av de ärenden som inte får delegeras utan måste fattas av
socialnämnden själv. Ett sådant beslut är alltid ett tillsvidarebeslut och innebär att utredningen
återupptas om nya omständigheter framkommer.

Vårdnad, boende och umgänge
I Föräldrabalken framgår tydligt att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad,
boende och umgänge. Det innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets
bästa, till exempel rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.
Föräldrar som är på väg att separera, har separerat eller inte har levt ihop kan ibland komma i
konflikt kring frågor gällande gemensamma barn. Socialtjänsten ska då kunna bistå föräldrarna på
olika sätt. Frågorna kan röra såväl det juridiska ansvaret, det vill säga vårdnaden, var barnet ska ha
sitt boende, hur kontakten ska se ut med den förälder som barnet inte bor hos eller frågor som rör
barnets försörjning. Föräldrar ska kunna få enskild rådgivning eller få samtal gemensamt i form av
4
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samarbetssamtal vilket kommunerna skyldiga att kunna erbjuda. Är föräldrarna överens kan de
skriva avtal som ska godkännas av socialnämnden om det bedöms vara till barnets bästa.
Om föräldrarna inte kan komma överens kan en förälder vända sig till domstol för att få saken
avgjord genom domslut. I en sådan process begär tingsrätten först ett s.k. snabbyttrande inför sin
förberedande förhandling, och därefter ett yttrande inför ett beslut. Det är då socialtjänsten gör en
vårdnads-, boende-, och/eller umgängesutredning.
Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor hos. Det är barnets behov som ska
styra och hänsyn måste tas till såväl ålder och mognad. Då ett barn har behov av det kan
socialnämnden bevilja insats i form av en kontakperson som närvarar vid ett umgänge. Även
domstolen kan besluta om umgängesstöd.
I stor del av ärenden som handlar om vårdnadstvister är barnet även aktuellt för
barnavårdsutredning enligt socialtjänstlagen. Förekomst av våld i familjen är också mycket vanligt.

Adoptioner/medgivande
De internationella adoptionerna har under senare tid minskat. Det handlar till stor del om att
förhållandena i länderna vi adopterar ifrån har förändrats, och de har nu större möjlighet att ge stöd
inom sitt egna land. Detta är helt enligt en antagen konvention kring internationella adoptioner. Det
innebär dock längre process för de som önskar adoptera ett barn idag. Då socialnämnden ska
bedöma blivande adoptivföräldrar behöver en grundlig utredning göras. Ett barn som adopteras
internationellt är extra utsatt och såbart. Det är därför viktigt att de blivande föräldrarna är väl
förberedda och har förmåga att ta hand om barnet på bästa sätt.
För att säkerställa att de blivande föräldrarna har den förberedelse som krävs är det numer
obligatoriskt att ha genomgått en föräldrautbildning. Socialnämnden har därför skyldighet att kunna
anvisa till en sådan föräldrautbildning.
För att få adoptera krävs först att socialnämnden har gett den/de sökande ett medgivande för att ta
emot ett barn för blivande adoption. Hur själva adoptionen sedan går till kan se olika ut beroende på
vilket land man adopterar ifrån. Ibland genomförs adoptionen direkt i barnets ursprungsland, s.k.
stark adoption, med en ”svag adoption innebär att föräldrarna får ansöka om adoption hos
tingsrätten i Sverige. Vid dessa tillfällen ska socialnämnden yttra sig.
När det gäller nationella adoptioner handlar det till största delen om adoption av styvbarn. Men det
kan även handla om spädbarn eller familjehemsplacerade barn.

Namnärende
Då föräldrar inte är överens om ett barns efternamn kan domstol avgöra frågan. Ett yttrande ska då
inhämtas från socialnämnden. Det krävs att den eller de vars namn ska förvärvas har samtyckt till
bytet och att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa.

Passärende
Då ett barn behöver ett pass och föräldrarna har gemensam vårdnad måste de gemensamt göra
ansökan. Om en förälder motsätter sig ansökan kan denna beviljas i undantagsfall. Polismyndigheten
bör då först begära yttrande från socialnämnden.
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Särskilt förordnad vårdnadshavare
Socialnämnden är skyldig att agera när det gäller vårdnadsfrågan i vissa situationer. Det kan handla
om något av följande:
• en förälder allvarligt brister i omsorgen om barnet
• överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar
• en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden
• ett barn står utan vårdnadshavare
• vid en förälders återtagande av vårdnaden
• om en särskilt förordnad vårdnadshavare är olämplig
Nämnden ska vid dessa tillfällen göra en framställning eller ansökan till domstol.

Kompetens
Familjerätt ligger i gränslandet till det vi traditionellt kallar sociala barn- och ungdomsvården. Men
som familjerättshandläggare fattar du ibland beslut som innebär myndighetsutövning. Det innebär
att föreskriften om behörighet för att få arbeta med vissa arbetsuppgifter i socialtjänsten barn- och
ungdomsvård gäller även familjerättshandläggare (HSLF-FS 2017:79). För att arbeta med familjerätt
behöver du även ha fördjupade kunskaper om, samtalsbehandling, konflikthantering, våld, samtal
med barn samt var väl uppdaterad kring lagstiftning rörande familjerätt.

4. Omvärldsbevakning
Höglandets familjerätt
Sedan 2011 har fem kommuner i Jönköpings län (Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Aneby) bildat en
gemensam familjerätt inom ramen för sitt Kommunalförbund. Målet med sammanslagningen var att
minska sårbarheten, få bredd och djup i kompetensen, öka rättssäkerheten genom att ha möjlighet
att vara två handläggare i ett ärende samt att kunna utveckla sina metoder. Verksamheten ligger i
Eksjö, och som längst är det 10 mil till en yttre kommungräns.
Sammanslagningen krävde viss omställningstid. Men man upplevde sedan att de fick en högre
kundskapsnivå och en bättre effektivitet i sitt arbete. De svårigheter som upplevdes var dels
sekretessen och dels samarbetet med barnhandläggarna i respektive kommun.
Idag beskriver kommunerna att de är nöjda med den gemensamma familjerätten. En nyligen gjord
medarbetarundersökning visade också på väldigt goda resultat.

Familjerättsgruppen i Västerås
Sedan årsskiftet 2016/17 har familjerätten i Västerås, Köping, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg
slagits samman. Deras syfte med gemensam drift av familjerätt är att långsiktigt säkerställa
kontinuitet, kompetensförsörjning, rättssäkerhet och god kvalitet i den familjerättsliga
verksamheten. Västerås som är värdkommun har ca 150 000 invånare och de fyra övriga
kommunerna har ca 50 000 tillsammans. De mindre kommunerna köper familjerättstjänster från
Västerås. De enkla faderskapen, överflytt av vårdnad eller umgängesstöd ingår inte i avtalet.
Familjerättshandläggarna är formellt anställda på några procent i varje kommun och de arbetar i
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kommunernas egna verksamhetssystem. I regelbundna möten diskuteras frågor om hur man kan få
begrepp, beslutsformuleringar och delegation mm så lika som möjligt i alla kommunerna.

Förslag på ny lagstiftning
För att underlätta samverkan mellan kommunerna har regeringen i Prop. 2017/18:151 föreslagit att
kommunerna ska kunna avtala om att kommunala angelägenheter ska utföras av en annan kommun.
Detta skulle möjliggöra avtalssamverkan även inom myndighetsutövning då den överlåtande
kommunen ska kunna delegera beslutanderätt till anställda inom den utförande kommunen.
Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

5. Kartläggning av familjerätt i Kalmar län
Länets kommuners storlek skiljer sig åt mycket när det gäller invånarantal; från den minsta som har 2
% av länets invånare till den största som har 28 %. Detta innebär att förutsättningarna för kunna
specialisera sig inom något område är väldigt olika och familjerätternas storlek varierar.
Kommunerna har löst det lite olika när det gäller familjerättens olika områden. Bland annat hanteras
de enkla faderskapen (S-protokoll) och frågor vårdnadsöverflytt på olika sätt. Samarbetssamtalen
ligger i de större kommunerna inom familjerätten medan man i de mindre tar hjälp av
barnhandläggare eller behandlare. Umgängesstöd som föräldrar själv ansöker om hanteras i de flesta
kommuner av handläggare på Barn och familj. När det gäller frågor om Särskilt förordnad
vårdnadshavare för ensamkommande är det några kommuner som organiserat det inom det
familjerättsliga området. Övriga kommuner kopplar dessa frågor till handläggarna för
ensamkommande barn/integration.
Rutiner kring hur man lägger upp arbetet med samarbetssamtal varierar och hur man motiverar en
förälder som inte vill komma på samtal.

Personal
I de flesta av länets kommuner är familjerätten organiserad under Barn och familj. Som nämnts ovan
är kommunernas verksamhet för familjerätt olika i omfattning. När de gäller fyra av länets mindre
kommuner finns det ingen specifikt utsedd tjänst som är avsedd för familjerätt utan där är det ofta
handläggare som också har andra arbetsuppgifter. Antal handläggartjänster (exklusive S-protokoll)
varierar det från 0,1-5 tjänster per kommun. Totalt antal tjänster i länet uppgår till knappt 20. Utöver
dessa tillkommer några administrativa tjänster som bl.a. utför de enkla faderskapen.
Fördelningen av tjänster ser ut enligt nedan:
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby
Kalmar
Mönsterås

0,4
0,75
1
0,3
5
1

Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik

1
2
3
0,1
1,5
3,5
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Ärendemängd
Följande statistik bygger på den som kommunerna rapporterat in till SCB/Socialstyrelsen för 2016
Antal barn berörda av
SamarbetsSnabbsamtal
upplysning
Kalmar län

V-, B-, Uutredning

Antal
Medgivandeutredningar

Faderskap
Totalt

därav
genom Sprotokoll

genom
MFprotokoll

Utredning
nedlagts

452

294

127

12

1 536

1 436

99

54

Borgholm

8

6

7

0

48

40

8

x

Emmaboda

8

9

10

x

46

41

5

x

Hultsfred

49

16

6

0

96

88

8

7

Högsby

14

9

4

0

31

25

6

0

Kalmar

76

119

38

4

502

481

21

12

Mönsterås

34

13

9
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53

31
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69

33
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0

6

0

0

36

x
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0

Vimmerby

33

12

6

x

116

111

x

0

Västervik

96

27

12

x

199

177

22

5

Torsås

Källa: Mängdstatistik familjerätt, Socialstyrelsen

Kostnader
Nedan visas de kostnader som kommunerna hade för familjerätt och familjerådgivning under 2016.

Kostnad familjerätt och familjerådgivning, kr/inv. (Index (ovägt riket=100)):

Källa: Kolada

Att kostnaderna inkludera familjerådgivning kan påverka bilden då man löst den frågan på olika sätt i
kommunerna.

Avstånd
Ur ett brukar-/klientperspektiv är det viktigt att avstånden inte blir för långa till den familjerätt man
tillhör. Matrisen nedan visar avstånd mellan kommunerna i länet. Det är sedan ytterligare avstånd till
kommungränsen.
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Samarbete idag
Sedan många år tillbaka finns ett aktivt nätverk för familjerättshandläggare i länet. Nätverket träffas
ett par gånger per år och alla länets kommuner deltar.
Det finns en överenskommelse i södra länet när det gäller föräldrautbildning till blivande
adoptivföräldrar. Då det funnits möjligheter har även kommuner i norra länet kunnat erbjudas
platser.
Det finns även en positiv och hjälpsam inställning när någon kommun på grund av jäv eller annan
anledning behöver hjälp av extern handläggare.

6. Analys
Familjerättsverksamhet är en förhållandevis liten del inom socialtjänstens hela uppdrag. Det är också
en verksamhet som i huvudsak styrs av andra lagar än av socialtjänstlagen. Detta gör att det krävs
annan kunskap än den som en socialsekreterare normalt har. En familjerättshandläggare behöver
vara insatt i många specialfrågor vilket kan vara en stor utmaning för en mindre kommun. Det
innebär också en stor sårbarhet då det ofta bara är en eller ett fåtal som har kunskapen. Det blir
också svårare att driva metodutveckling inom området. Av dessa skäl har det i många år pågått
diskussioner om ökad samverkan mellan kommunerna i länet.
Nackdelarna man till största delen sett är att resvägarna blir långa. För klienternas del kan det minska
motivationen att ta hjälp när man har behov av t.ex. samarbetssamtal. Det innebär också mer
resor/tid för handläggarna i samband med utredningar då vissa möten sker i hemmet.
Nedan beskrivs de för- och nackdelar med centraliserad familjerätt som kom framkommit.

9

58
Fördelar
Brukare

Verksamhet

Nackdelar

Får tillgång till koncentrerad spetskompetens

Avståndet för att komma till en familjerätt

Får större möjlighet till blandad personal utifrån kön,
nationalitet m.m.

Sämre tillgänglighet och service

Större rättssäkerhet då FR blir mer avgränsad

Risk för avgränsningar som gör att klienten hamnar
mellan stolarna

Olika personer som gör samarbetssamtal respektive
utredning

Kan tappa tappar det förebyggande arbetet

Anonymiteten för brukaren, fler att välja mellan

Kan påverka barnet om det interna samarbetet
försämras

Möjlighet till stabil verksamhet utifrån kvalitet,
kompetens, rättssäkerhet, rekrytering, sjukskrivning
m.m.

Man tappar kunskapen kring familjerätt på det lokala
kontoret

Möjlighet till långsiktig kvalitetssäkring

Tidsspillan på grund av avståndet då det blir längre köra

Lättare att rekrytera då det finns kollegor

Försämrat samarbete med barnhandläggare i
kommunen

Förenklat samarbete med TR
Lättare att driva utvecklingsarbete
Möjlighet att ha fler gemensamma utbildningar och
gemensam handledning

Personal

Att ha en grupp kollegor, utbyte, att alltid kunna vara två

Att tappa utvecklings- och karriärmöjligheter i den egna
kommunen

Möjlighet till kompetensutveckling

Tappar personal utifrån oro, pendling m.m.

Möjlighet till specialisering

Behöver hoppa mellan olika kommuners datasystem.
Dessa kan vara olika uppbyggda och dessutom vara från
olika leverantörer.

Ärenden
Vid genomgång av de olika ärendeformerna kan följande ses som mest lämpliga att samverka kring:


Faderskap (inte är S-protokoll)




Utredningar om medgivande för
internationell adoption
Adoptionsyttrande och uppföljningar



Namn- och passärenden









Råd och stöd
Samarbetssamtal
Avtal
Snabbupplysningar
Utredning gällande vårdnad, boende och
umgänge
Yttrande ang. umgängesstöd
Umgängesstöd

De ärenden som bör ligga kvar på kommunerna är:



Faderskap S-protokoll
Övriga frågor om vårdnad
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Samverkansnivåer
Graden av samverkan kan se olika ut och tre olika nivåer beskrivas enligt nedan:

Samråd
Samråd
Överlägga/konsultera
med en annan part för
att möjligt enas om ett
gemensamt handlande
eller en gemensam
ståndpunkt

Samordning/Samarbete
Samordning
Koordination av resurser
och arbetsinsatser för
att erhålla högre kvalitet
och större effektivitet

Samarbete
Ett gemensamt bedrivet
arbete som gäller en
avgränsad uppgift och
som kan ske både på ett
organisatoriskt och
mellanmänskligt plan

Samverkan
Samverkan
Någon eller några tillför
sina specifika resurser,
kompetenser och/eller
kunskaper till en uppgift
som man gemensamt
har att genomföra

Samråd
Idag befinner sig kommunernas familjerätt på nivån för samråd. Det finns ett nätverk för
erfarenhetsutbyte och den enda reglerade verksamheten är föräldrautbildning för blivande
adoptionsföräldrar.
Samordning/Samarbete
En utökad samordning/samarbete skulle kunna ske genom befintligt nätverk och olika arbetsgrupper.
Det skulle dock krävas ett särskilt uppdrag till någon för att få systematik i en sådan struktur. Det
skulle också innebära att de större kommunerna skulle få ta större ansvar i arbetsgrupperna då de
mindre kommunerna troligen har svårare att driva arbetet.
Samverkan
Om man i länet vill forma en samverkan kan man tänka sig olika alternativ:
1. Samla all familjerätt i en egen organisation
Att skapa en länsövergripande familjerätt skulle innebära att man lade verksamheten under det
kommande kommunförbundet. Det skulle då behövas en särskild nämnd för den
myndighetsutövning som finns inom familjerätt. Då länet är långt skulle detta innebära långa
resor för såväl klienter som för personal.
2. Bygga upp flera olika familjerätter i länet
Ur ett brukarperspektiv är det viktigt att avstånden inte är för långa. Motivationen att gå på t.ex.
ett samarbetssamtal kan minska om det innebär allt för lång resväg. Genom att slå samman 2-4
kommuner skulle man kunna bilda fyra familjerätter i länet. Detta skulle innebära mer rimliga
avstånd. Värdkommuner i ett sådant samarbete skulle vara de fyra största kommunerna, det vill
säga Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Nybro.
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Värdkommun

Kalmar
Mörbylånga
Borgholm

5
1
0,4

Nybro
Emmaboda
Torsås

6,4

Personal
längsta
kommunavstånd

40 km

2
0,75
0,1
2,85

53 km

Oskarshamn
3
Högsby
0,3
Mönsterås
1
Hultsfred
1
5,3

Västervik
Vimmerby

61 km

3,5
1,5

5

55 km

Med denna uppdelning skulle det innebära att man utökar till nivå ”samverkan” inom de respektive
familjerättsverksamheterna. De ansvariga för respektive familjerätt bör ansvara för att det sker
”samordning och samarbete” mellan verksamheterna. På det sättet blir det möjligt att
familjerättsverksamheterna i länet kan erbjuda en mer likvärdig familjerätt.
Detta innebär att det sker samverkan på alla tre nivåer samtidigt:

Samråd

Fortsatt nätverkande mellan
alla familjerättshandläggare

Samordning/Samarbete

Samordning och samarbete
mellan de 4 olika
familjerättsverksamheterna

Samverkan

4 familjerätter i länet i form
av värdkommun och
tjänsteköp

Praktiska frågor
En utökad samverkan kräver att man förbereder kring frågor om bland annat datasystem, delegation,
postgång, information till tingsrätten översyn av former för umgängesstöd och samverkan med
assistenter och barnhandläggare.

7. Kommunernas synpunkter
Under våren 2018 har kommunerna haft möjlighet att komma med synpunkter på utredningen.
Svaren i sin helhet finns i bilagda till utredningen.
Huvuddragen i synpunkterna kan beskrivas med följande punkter:



De flesta kommunerna ställer sig i huvudsak positiva till utredarnas förslag.
Några kommuner ställer sig frågande till om uppgifterna om antal tjänster och ärenden
stämmer, och om det är jämförbart då kommunerna har fördelat arbetsuppgifterna på olika
sätt.
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I stort sett alla har pekat på frågor som man behöver fördjupa sig i. Det handlar bland annat
om fördelning av arbetsuppgifter, lokaler och verksamhetssystem.

8. Förslag
Efter att sammanvägt utredningen och de inkomna synpunkterna har utredarna valt att stå fast vid
det ursprungliga förslaget.
Utredarna föreslår





att kommunernas socialnämnder har fortsatt eget huvudansvar för sina familjerättsliga
ärenden
att Kalmar län bildar fyra verksamheter för drift av familjerättsliga ärenden med Kalmar,
Västervik, Oskarshamn och Nybro som värdkommuner
att kostnaderna för kommunerna ska grundas på invånarantalet
att en projektledare rekryteras gemensamt för att hantera de praktiska frågor som en
samverkan medför
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Bilaga 1

Familjerätt
Synpunkter från Kalmar läns kommuner
Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Hej, vi har tittat på utredningen om länsövergripande familjerätt och kan bara se
fördelar med konceptet. Borgholm som är en liten kommun har väldigt svårt att hålla
kompetensen levande. Omfattningen inom familjerätt varierar väldigt mycket över tid.
Jag kan tänka mig att det är ett omfattande arbete att bygga upp en sådan organisation
men tänker att det vore till fördel både för klienter och kommuner på längre sikt.
Vi hade ju till idag på oss att yttra oss över familjerätten och vi har inte kommit på fler
för eller nackdelar än vad som framgår i texten. Dock vill vi poängtera att det är bra att
dela in länet i fler bitar än norr och söder (om förslaget går igenom) för detta gör att det
blir närmre för våra enskilda att ta sig. Härifrån till Kalmar är det 6 mil och det är för
långt att åka, det har vi märkt i de övriga delarna som vi samverkar i.
Synpunkter från Familjerättssekreterare
För Hultsfreds del kommer man att försämra ännu mer för brukarna än vad som
framgår. De får längst avstånd av alla. Jämför detta med alla som bor i Stålhagen och
som kommer direkt till oss på Barn och Familj med sina familjerättsliga problem.
Utifrån vårt stora flyktingmottagande så har vi förmodligen störst andel klienter från
andra länder av de som vi jämförs med. Idag är det enkelt att lotsa klienter vidare inom
IFO-organisationen, det kommer att bli svårare för vi kommer att tappa kontakterna
med resten av IFO.
Hur ska det bli med de enkla faderskapen här? I Växjö har flera kommuner anslutit sig
till dem. Upptäcker man vid fastställandet av ett enkelt faderskap i
t ex Tingsryd, att det inte är något enkelt ärende då remitteras man till Växjö för fortsatt
utredning.
Idag finns en samverkan med MHV i Hultsfred där information ges regelbundet till
blivande föräldrar om fastställande av faderskap, innebörd av gemensam vårdnad och
andra familjerättsliga frågor.
Vi har redan skiljt på vem som har samarbetssamtalen och vårdnadsutredningarna hos
oss, så vi behöver inte slå ihop oss med andra för att uppnå det målet! Var ska de hållas,
ska paren åka till Oskarshamn?
Hur är det tänkt med genomförandet av samarbetssamtalen i praktiken, hur skall
logistiken fungera?
Det finns många frågetecken i utredningen. Är det meningen att vi handläggare skall
vara stationerade en eller flera dagar i veckan i våra hemkommuner? Eller skall vi vara i
Oskarshamn hela tiden. I Växjö var handläggarna i Växjö hela tiden.
Vi och våra kollegor på Barn och Familj tycker att vi har stor nytta av varandra för
klienternas bästa när vi är samlokaliserade. Just denna vecka har vi ett exempel på ett
ärende som innehåller både familjerätt och anmälning barnavårdsärende. När vi är på
samma plats har vi större möjlighet att prata ihop oss så klienterna inte hamnar mellan
stolarna och budskapet blir detsamma från alla inblandade. Detta kommer att bli väldigt
svårt att åstadkomma om vi är placerade 6 mil mil från varandra. Definitivt blir det
nästan omöjligt vid akutsituationer
Barn och Familj i Hultsfred kommer att tappa kunskap i familjerätt, vilket de behöver
både för att slussa klienter men också i sitt eget arbete. Arbetsbelastningen kommer att
bli högre för våra kollegor här, då de kommer att få ta emot akutbesök även i
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familjerättsliga frågor.
Det kommer att bli mycket mer arbetstid i bil om man inte är i sin hemkommun några
dagar i veckan.
Kommer vi eller de som kommer efter oss att utgå från Hultsfred och få milersättning
för att åka till Oskarshamn?
Våra kollegor som arbetar mot andra kommuner säger att det är svårt att arbeta med
flera datasystem samtidigt. I Växjö arbetade de med tre olika system.
När det gäller upplägget av själva familjerättsutredningen, som nu bara är en
arbetskopia, så tycker vi att man skall korrekturläsa själva utredningen och skriva vad
som ingår i de olika familjerättsliga tjänsterna i respektive kommun, som det är nu så är
siffrorna inte jämförbara med varandra. En socialchef har ingått i arbetet, vilken?
Den stora vinnaren i detta i vår ”nya familjerättsgrupp” är Högsby som annars när
som helst har möjlighet att köpa in sig i Oskarshamn familjerätt.
Familjerättssekreterarna i Oskarshamn skall flytta till nya lokaler på Åsaskolan i höst.
Där finns tre rum som de skall disponera. Hur är det tänkt med detta för övriga i
gruppen om förslaget blir verklighet?
Vi ser positiva effekter av en sammanslagning, men som vi har det nu har vi löst vår
familjerätt i Hultsfred på ett väl fungerande sätt.
Rekryteringen av ny personal kan bli lättare.
Av egna erfarenheter kan vi påtala betydelsen av nätverksträffar med andra
familjerättssekreterare i länet. Vi har alltid hjälpt varandra med råd i våra ärenden.
Denna samverkan fungerar alldeles utmärkt idag. Man skulle till och med kunna
utveckla denna mera, vilket vi pratat om.
Det finns fördelar med en gemensam familjerättsorganisation men i dagsläget har vi
svårt att se hur det skulle innebära fördelar för klienterna.

Högsby
Kalmar
Mönsterås

Ledningens synpunkter på utredningar för familjerätt och familjehemsvård:
• Vi står bakom gemensam familjerätt och familjehemsvård i länet
• Vi ser att familjehemssekreterarna och familjerättssekreterarna har lyft flera viktiga
synpunkter som behöver ses över hur det rent praktiskt ska kunna genomföras.
• Vi som liten kommun ser stora fördelar med att samordna dessa två områden med
andra kommuner i länet för att öka möjligheten till fördjupning i kompetens, öka
antalet kollegor och minska sårbarheten som vi ser finns hos oss när områdena är så
små som de är. Sårbarheten är stor så fort någon går vidare till annan tjänst, risk att
kunskap ”tappas” på vägen, en större gemensam familjehemsvård och familjerätt
minskar detta.
Högsby tycker att det är bra förslag.
Kalmar ställer sig bakom förslaget.
Individ- och familjeomsorgen i Mönsterås ställer sig positiva till förslaget på en
gemensam familjerättslig organisation, som bygger på fyra familjerätter i länet. För
Mönsterås kommun skulle det innebära samverkan med Högsby, Hultsfred och
Oskarshamn, där den senare står som värdkommun. I Mönsterås kommun finns det
idag endast en familjerättssekreterare, och vi ser stora vinster med en länsövergripande
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samverkan kring familjerättsliga ärenden. Utredningen som gjorts är tydlig, och
framhåller både fördelar och nackdelar med en samverkan, där Mönsterås kommun ser
att fördelarna är övervägande.
Familjerätten i Mönsterås är en del av individ- och familjeomsorgen, men verksamheten
styrs i huvudsak av andra lagar än socialtjänstlagen. Det innebär att arbetet som
familjerättssekreterare i kommunen är frånskilt arbetet som socialsekreterare. Att den
kunskap som krävs för arbete med familjerättsliga ärenden är begränsat till en person i
kommunen är mycket sårbart, och det gör det svårt att bedriva utveckling inom
området. En gemensam familjerätt skulle innebära ökad kvalitet genom en samlad
arbetsgrupp med spetskompetens, som arbetar enhetligt och med långsiktig
kvalitetssäkring, vilket skulle leda till ett förenklat samarbete med Tingsrätten. En
familjerätt där Mönsterås samverkar med Oskarshamn, Hultsfred och Högsby innebär
ett rimligt geografiskt avstånd, för både brukare och personal. Vi ställer oss positiva till
att bli en del av en sådan organisation för att ges möjlighet att utveckla och förbättra
vår familjerätt.
Vi har i grupperna och med ledning samt politiker diskuterat om gemensam familjerätt
och familjehemsvård enligt förslag och kommit fram till:
Mörbylånga

att vi deltar i fortsatt arbete med gemensam familjerätt.
Uppgift om personalresurser stämmer inte för Mörbylånga, 0,7 tjänst räknar vi med och
då har vi räknat på handläggning inkl protokoll samt samarbetssamtal.
Vad avses med längsta kommunavstånd?
Vi ser det som svårt att sära på MF och S protokoll. Eftersom det inte är möjligt att
sära på vad som är MG/S/FÖR innan man haft kontakt med den enskilde riskerar den
enskilde att bollas runt. Även risk för att handläggningen fördröjs och att roller blir
otydliga. Alla faderskap bör ligga på samma ställe enligt vår uppfattning.
Vad avser man som övriga frågor om vårdnad, vore bra med exempel. Risk för att det
blir otydliga roller och otydligt för den enskilde, var ska jag vända mig med
vårdnadsfrågor. Bör vara ett ställe.
Hur är tanken med umgängesstödet, enligt förslaget ska umgängesstödet följa med
över. Ska umgängesstödsfunktionen (personalåtgång) också räknas in i personalresurs,
tror inte kommunerna har gjort det i de siffror som har presenterats.

Nybro

Redovisning av beräknad personalresurs/kommun bör stämmas av igen, utifrån tydliga
instruktioner vilka funktioner som vi ska räkna med. Misstänker att vi räknat olika
utifrån de siffror som finns angivna.
Saknar analys. Behöver verkligen fundera över de siffror som lämnats in gällande
nuvarande bemanning då de uppfattas som mkt lågt räknat. Det geografisk avståndet
kommer påverka på olika sätt, som skulle behöva analyseras kring. T.ex. har många
svårt redan idag att ta sig till familjerätten gruppen nyanlända uppfattas ha ännu svårare
att ta sig till olika ställen. Handläggarna kommer behöva resa mer pga större
upptagningsområde, vilket kräver mer tid och påverkar bemanningsfrågan. Behov av att
fördjupa analysen i nästa steg, hur är det praktiskt genomförbart.
Skulle behöva invänta MFOFs nya statistik för förra året (så man ser den faktiska
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belastningen) + vad som kommer klubbas igenom i betänkandet ”se barnet”. Kan
innebära stora förändringar.
I nästa steg bra om handläggare kan vara delaktiga när man är närmare ett konkret
förslag.
Oskarshamn Vi är i grunden mycket positiva till ett samarbete kring familjerätten i länet.
Utifrån det förslag som ligger dyker några frågeställningar upp och vi använder
värdkommunen Oskarshamn som exempel:
1. Det står i utredningen att varje kommun äger sina ärenden och enligt den nya
lagen ska myndighetsbeslut gå att fatta i en annan kommun än den egna. Är det
då att tjänstemännen i Oskarshamn alternativt nämnden i Oskarshamn fattar
beslut i alla ärenden som gäller de övriga kommunerna som ingår i samverkan?
2. Behöver värdkommunen formellt begära ut uppgifter från respektive kommuns
Barn och familj/utredning (utom sin egen då)? I propositionen ”Se barnet” och
ett projekt från Allmänna Barnahuset förespråkar man vikten av nära samarbete
mellan utredning barn och familjerätt, att det är viktigt att värna. Hur kommer
det i dagsläget enklare och nära samarbetet (utifrån att man är inom samma
nämnd) påverkas?
3. Olika kommuner har olika dokumentationssystem vilket gör arbetet ”tungrott”.
Hur är det tänkt? Ska värdkommunen dokumentera i sitt eget system eller i
respektive kommuns system?
4. Hur är det tänkt med uppföljning om förslaget går igenom?
5. Ska klienterna åka till värdkommunen eller ska det finnas någon form av
”mottagning” i samarbetskommunerna?
Jag personligen tycker att det hade varit bra att ha familjerätten i länet som en egen
organisation under ett kommunalförbund/kommunförbund men förstår ju att det inte
är möjligt just nu. Frågan är då vilket som blir bäst, avvakta tills det finns ett förbund
eller påbörja en förändring nu och ta steget ”fullt ut” senare? Utifrån det förslag som
ligger blir det för värdkommunerna mycket arbete för liten ”vinst” samtidigt som jag
förstår behovet av en lösning för de mindre kommunerna.
Torsås

Torsås kommun hade gärna sett att det blev en gemensam familjerätt i Kalmar län men
då det inte verkar som att det är så många kommuner som vill det så ställer sig Torsås
kommun sig väldigt positiva till det förslaget som utredarna föreslår. Att Kalmar län
bildar fyra verksamheter som driver de familjerättsliga ärendena med i vårt fall Nybro
kommun som vår värdkommun.
Det är svårt för Torsås kommun att hålla rätt kompetens för handläggarna gällande det
familjerättsliga arbetet. Framförallt då handläggarna inte arbetar enbart med familjerätt,
men också för att Torsås kommun inte har avsevärt mycket familjerätt. Vilket gör det
svårt för handläggarna att hålla sig ”up to date”. Torsås kommun har inte heller några
metoder som vi arbetar utifrån i vår handläggning av familjerätt. Torsås kommun tror
att rättssäkerheten för familjerättsliga ärenden kommer att bli bättre om förslaget som
utredarna gett blir till verklighet. Det blir ett relativt gemensamt sätt att handlägga
familjerättsliga ärenden. Torsås kommun tror även att det kommer bli en bättre
kompetensutveckling. Torsås kommun tror inte att avståndet för klienterna kommer bli
ett problem då de är vana vid att åka till städerna runt omkring då Torsås kommun inte
har samma resurser som städerna har. Torsås har ingen regelrätt familjerättshandläggare
utan familjerättsliga ärenden fördelas på alla handläggarna. Detta då det enbart finns 6
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Vimmerby

st handläggare på barn och familj. Det är svårt för Torsås kommun att binda en tjänst
till just familjerätt. Handläggarna upplever det ibland som stressande så deras
arbestssituation hade blivit bättre om förslaget hade gått igenom.
Generellt tycker vi att analysen i utredningen är bra och vi ser också de fördelar och
nackdelar som redovisa.
Vi vill trots detta trycka på vissa punkter och även göra en ändring på en felaktighet
som redovisas.
-Avståndstabellen sid 8 gällande längsta kommun avstånd Västervik –Vimmerby är ca
80 km och inte 55 km som det står.
-Vi vill trycka på att det idag är svårt att motivera föräldrar att komma på
samarbetssamtal och vi ser det då som stor risk att det blir ännu svårare om de ska åka
till Västervik .
Ett kontor för familjerätt i Vimmerby som är bemannat vissa dagar är därför
nödvändigt.
- Samverkan mellan barn och familjeenheten är viktig och försvåras betydligt om all
fam rätt för vår del flyttas till Västervik.
-Statistiken som redovisas på sid 8 behöver kompletteras med siffror för 2017 . För
Vimmerbys del så har bl.a samarbetssamtalen ökat.
-Vi anser att vi själva som kommun ihop med Västervik, ska få möjlighet att bygga
upp, hur vi på bästa sätt kan organisera en gemensam familjerätt, för att det ska bli så
bra som möjligt för våra kommunmedborgare.
Vet du varför man i handlingen gällande kostnader har slagit ihop familjerätt och
familjerådgivning ?
När jag satt med familjerätts sekr , 1:e soc.sekr och enhetschef för barn och
familjeenheten var det flera familjerättsfrågor som de ville trycka på och som saknades i
dokumentet eller inte belystes tillräckligt.
-Uppföljningsrapporter i adoptionsärenden (givarländerna har olika krav på antalet tills
barnet fyller 18 år)
-Familjerättssekr ger idag rådgivning till föräldrar om vart de kan vända sig i den egna
kommunen vid behov av stöd på olika sätt.
-Dom på umgängesstöd från TR

Västervik

Vi kan se fördelar med att gå ihop genom att vi blir en större personalgrupp och inte
blir så sårbara. Men det finns också farhågor i gruppen att det ska medföra en ökad
arbetsbelastning och mycket restid. Också att erfarna medarbetare väljer att inte
fortsätta på familjerätten (t e x då man inte vill pendla) och att vi därmed tappar
kompetens.
Här kommer reflektioner kring sådant som vi tycker behöver lösas:
Det första vi tycker behöver tas ställning till är de ekonomiska förutsättningarna och
göra en kostnadsberäkning. Det skulle ju kunna bli fördyrande, beroende på hur man
löser lokalfråga, bilfråga, personalfråga mm. Det är ju inte så bra om vi genomför ett
stort arbete och efter detta säger någon av kommunerna/eller båda att det blir för dyrt.
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Då har vi gjort mycket arbete i onödan.
Lokalfrågan – även om familjerätten ska vara placerad i Västervik så anser vi att det
behövs en filial i Vimmerby för t ex samarbetssamtal och barnsamtal. Är väl inte rimligt
att man ska behöva ta ledigt hela/halva dagar från arbete eller skola. Lokalfrågan blir
också aktuell i Västervik. Om vi utökar gruppen så behöver vi ev. större lokaler än nu
(eller om det går att lösa i befintliga lokaler)
Tillhörighet- Ska familjerätten bli en egen enhet eller ska vi tillhöra öppenvården som vi
gör i Västervik eller ska vi tillhöra myndighet? I Vimmerby tror vi att familjerätten är
placerad inom myndighetsenheten. Ska det finnas enhetschef, samordnare eller ska
arbetsledarskapet skötas av annan chef?
Personal/bemanning- eftersom vi kommer att få lägga allt mer tid på resor så behöver
vi se över personalresurserna. Detta hänger ihop med:
Vilka arbetsuppgifter ska familjerätten ha? Idag är det olika i Vimmerby och Västervik.
Vi i Västervik har samarbetssamtal och kontaktperson vid umgänge på familjerätten.
Det har de inte i Vimmerby – där ligger dessa uppgifter på öppenvården. Vi i Västervik
vill ha en sammanhållen familjerätt där framförallt samarbetssamtalen tillhör oss. Vi
tycker att de är så nära förknippade med rättliga tvister om barnen och det är viktigt att
ha kunskaper om hela området.
Ökat behov av bilar kommer det att bli eftersom vi behöver resa betydligt mer.
Datasystem. Västervik har Treserva och Vimmerby har ProCapita- ska vi kunna två
olika eller hur gör vi?
Faderskapshandläggning. Idag har både Vimmerby och Västervik
faderskapshandläggare som sköter alla faderskap (S och M/F prot). Enligt utkastet ska
inte sambo-handläggningen (S) tillhöra familjerätten. Det kan vi fundera över.
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Utredning om
Kalmar läns familjehemsvård
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1. Inledning
Familjehemsvården har under många år varit uppmärksammad på olika sätt. Från nationellt håll har
styrningen på socialtjänstens arbete kring familjehemsvård ökat, vilket ställer stora krav på
kommunerna. Arbetet med rekrytering av familjehem försvåras med anledning av konkurrensen med
de konsulentstödda organisationerna. Den stora flyktingströmmen för ett par år sedan försvårade
situationen ytterligare då de ensamkommande ungdomarna hade akut behov av boende av olika
slag. Den uppmärksammade vanvårdutredningen hade pekat på stora brister i samband med
placeringar, och detta har lett till ett flertal ändringar i det regelverk som socialtjänsten har att hålla
sig till.
För att klara dessa utmaningar har det i många år pågått diskussioner i länet om det går att hitta nya
former för samverkan. Det finns idag ett avtal om samverkan när det gäller utbildningen ”Ett hem att
växa i” till familjehem. Från flera håll finns nu önskemål om att se över länets familjehemsvård
ytterligare.

2. Uppdrag och genomförande
I december 2015 beslutade Primärkommunala nämnden att ”uppdra till Regionförbundet att lyfta
frågan om samverkan kring familjehem med länets socialchefer”.
På upptaktsdagen 2016-04-14 kring Stärkt skydd för barn och unga var frågan om att stärka
familjehemsvården det område som sågs som allra mest angeläget att utveckla på regional nivå.
Social- och omsorgscheferna beslutade 2016-04-15 att ge i uppdrag att ”identifiera
samarbetsområdet med mål och utredningsdirektiv”. I den regionala handlingsplanen som
beslutades av Social- och omsorgscheferna 2016-09-16 är ett av målen att ”Regional plan för hur
utveckling av familjehemsvården i Kalmar län ska se ut tas fram”.
För att utreda vilka möjligheter som finns att utveckla familjehemsvården i Kalmar län tillsattes en
arbetsgrupp. Gruppen består av två IFO-chefer och två enhetschefer med ansvar för
familjehemsvård. Gruppen representerar stor, mellan och liten kommun i länet. Gruppen hade ett
inledande möte i november 2016 och en plan lades då upp med följande innehåll:
Gruppen valde att först göra en omvärldsbevakning genom att kontakta de regioner som redan
utvecklat en samordning av sin familjehemsvård. Underlag har inhämtats från Jämtland, Jönköping
och Västernorrland.
En kartläggning var nödvändig för att få kunskap om aktuellt läge i kommunerna. Det fanns bland
annat behov av att känna till hur man organiserat familjehemsvården, hur rollfördelningen var och
vilka resurser man har. Det var också viktigt att ta reda på det som fungerar och vad varje kommuns
såg för eventuella vinster med gemensamt arbete i länet. Under perioden januari-maj gjordes besök i
länets 12 kommuner och intervjuer gjordes med chefer inom området.
Efter att kartläggningen var färdig samlades arbetsgruppen för att sortera och analysera materialet.
De områden där det fanns störst utmaningar identifierades och det är dessa områden som
utredningen grundar sig på. Områdena är rekrytering, handläggarnas kunskap, vårdens kvalitet,
personalförsörjning och kostnader.

3

72
3. Familjehemsvård
Familjehem
Då ett barn behöver vård utanför det egna hemmet ska det tas emot i familjehem, hem för vård eller
boende eller i stödboende (6 kap. 1 § SoL)
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för
stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (3 kap. 2 § SoF). Det
finns i flera former av familjehem. Utöver den traditionella formen finns det även nätverkshem då
barnet placeras hos någon i sitt nätverk. Det finns också jourhem som anlitas för att ta emot barn för
tillfällig vård.
Sedan ett flertal år tillbaka har det blivit allt mer vanligt med konsulentstödda familjehem. Det är då
oftast en privat aktör som ansvarar för rekrytering och säljer plats i familjehem till kommunens
socialtjänst, samt bistår hemmen med olika slags resurser, exempelvis handledning och
psykologtjänster.
Att placera ett barn utanför det egna hemmet är ett stort ingrepp i barnets liv. Samhället tar vid en
placering på sig ett ”ställföreträdande föräldraskap”. För att vården ska vara trygg och säker har
regelverket stramats åt genom åren. Några av regeländringarna handlar om att





ett placerat barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare
stärka kompetenskrav på handläggare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
familjehem ska erbjudas utbildning inför att man tar emot en placering
placerade barns hälsa säkras

Regelverk
Socialtjänstens arbete med placerade barn regleras främst i Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Barnkonventionens huvudprinciper är grundläggande för arbetet med barn. Det handlar om alla
barns lika värde och rättigheter, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv, överlevnad och
utveckling samt rätten att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som barnet berörs av
(artiklarna 2, 3, 6 och 12).
Socialstyrelsen har gett ut Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens
ansvar och uppgifter (2012). Syftet med handboken är att underlätta tillämpningen av det regelverk
som gäller på området.
I Socialstyrelsens Föreskrifter och Allmänna råd (SOSFS 2012:11) tydliggörs att utöver den kompetens
som behövs för handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga bör den som
arbetar inom familjehemsvården ha kunskap om



de särskilda behov som barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende kan ha och
arbetssätt och behandlingsmetoder i vården av barn och unga som är baserade på bästa
tillgängliga kunskap
4
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Sedan 2017-04-15 finns reglerat att entreprenader samt verksamheter som ger konsulentstöd till
familje- och jourhem ska omfattas av tillståndsplikt. Övergångsbestämmelser gäller fram till 1 april
2018.

Familjehemsvårdens kvalitet
Forskning har visat att placerade barn har större risk att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa.
Studier visar även att skolresultaten för placerade barn är sämre än andra barns. Det är därför av
största vikt att de som arbetar med familjehemsvård har god kunskap och tillräckligt med resurser så
att vården blir den bästa möjliga.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under 2016 ett nationellt projekt för att granska
arbetet med familjehemsplaceringar. De skriver i sin tillsynsrapport för 2016 bland annat att de
uppmärksammat bristande rättssäkerhet och att barn placeras i outredda hem.
Under 2017 har IVO särskilt granskat familjehemsvårdens myndighetsutövning. Bristerna de fann
handlade om




Långa utredningstider för barn och bristande, ibland obefintliga familjehemsutredningar
Barn och familjehem matchas inte med varandra
Det finns inte alltid planer för uppföljning av barnens vård

2006 kom direktiv till den s.k. Vanvårdsutredningen för att man skulle kartlägga allvarliga övergrepp
och vanvård av barn som varit placerade i familjehem/fosterhem eller vid institutioner inom den
sociala barnavården. Allt sedan dess har familjehemsvården fått stor uppmärksamhet och man har
arbetat för att minska bristerna. 2015, då kommunerna tog emot ett stort antal ensamkommande
barn, kom familjehemsvården i nytt fokus. Alla dessa barn skulle placeras på HVB eller i familjehem,
vilket gjorde att bristen på familjehem blev mycket påtaglig.
Trots att forskning under en längre tid visat på sämre skolresultat hos placerade barn har inte mycket
förändrats kring detta under de senaste 20 åren. Socialstyrelsens Öppna jämförelser för 2017 visar på
i stort sett samma förhållande.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har nyligen gjort en kunskapsöversikt
när det gäller insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. Den visar på
att det är mindre vanligt att erbjuda stödinsatser under placeringen trots att det är något som
efterfrågas av alla inblandade. De insatser som finns är inte utvärderade och man kan inte se
effekterna. Det behövs mer kunskap, rutiner och systematik när det gäll insatserna och det behövs
också en bättre uppföljning.

Organisation
I IVO:s granskning av familjehemsvården 2016 konstateras att många kommuner valde att bygga upp
särskilda enheter för ensamkommande barn i samband med den stora ökningen 2015.
Erfarenheterna av detta har mestadels varit positiv. Vidare visade granskningen att de flesta
kommuner såg behov av närmare samarbete mellan barnets socialsekreterare och
familjehemssekreteraren.
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Då kommuner anlitat privata aktörer för rekrytering ska socialtjänsten alltid göra en egen utredning
av familjehemmet. Detta är något som inte prioriterats av alla, utan enligt IVO:s granskning har en
del kommuner förlitat sig på den konsulentstödda organisationens bedömning.
Inom flera län och regioner pågår arbete med att utveckla länsgemensamt samarbete för rekrytering,
gemensam ”bank” och stöd och utbildning till familjehem.

Rekrytering
Rekrytering är ett område som landets kommuner generellt har svårigheter med. Detta har
regeringen uppmärksammat och sett att det är något som kommunerna behöver stöd i.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att långsiktigt förstärka kommunernas arbete med
familjehemsvård, och en del av uppdraget har handlat om att skapa en informationskampanj för att
underlätta rekryteringen. Kampanjen Min insats startade i februari 2017.

Handläggarnas kunskap
För att ett barn som placeras i familjehem ska få de bästa förutsättningar för lyckad vård krävs att
såväl barnet som familjehemmet är noga utredda och att en bra matchning görs. Om detta inte sker
grundligt riskerar det att bli ett sammanbrott och barnet kan behöva omplaceras i nytt familjehem.
Detta innebär att barnet ytterligare en gång rycks upp ur sitt sammanhang.
Det är därför viktigt att de handläggare som arbetar med familjehemsvård har den kompetens som
krävs. Ett barn som är placerat omges av vuxna som har olika perspektiv på barnet och dess situation.
Det är de biologiska föräldrarna, familjehemmet och socialtjänsten. Socialtjänsten har alltså att
hantera en komplex situation. Barnets, föräldrarnas och familjehemmets intressen går ibland isär,
och detta kan påverka socialtjänstens handläggare som har att se till både barnet och
familjehemmets behov. Oavsett om man arbetar som barn- eller som familjehemshandläggare
behövs kunskap om familjehemsvårdens komplexitet. Det behövs kontinuerlig vidareutbildning inom
området.
Familjehem

Föräldrar

Socialtjänst

Vårdens kvalitet
Vårdens kvalitet hänger nära samman med barnhandläggarnas kunskap. Men det är också viktigt att
utredningen av familjehemmen görs på ett noggrant sätt. Familjehemmen behöver sedan få den
kunskap, det stöd och den kompetens som behövs för att kunna möta det placerade barnets behov.
Det är svårt att hitta nya familjehem och det är därför extra viktigt att behålla de befintliga
familjehemmen. Studier har visat att skälet till att familjehem säger upp sina uppdrag handlar om
förändrade livssituationer, missnöje med socialtjänsten, bristande information om uppdraget,
svårigheter med uppdraget eller konflikter mellan det placerade barnet och biologiska barn.
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När det gäller utredning av familjehem har det tidigare inte funnits någon rekommenderad metod.
Sedan många år är Foster PRIDE och (gamla) Kälvestens metoder som man ibland använt sig av.
Kälvestens metod har utvecklats till det som nu kallas Nya Kälvesten, men båda bygger på extern
analys av intervjumaterial. Ytterligare en metod är IAS (Intervju om anknytningsstil).
För att ge stöd och förbättra kvaliteten har SKL skapat FamiljehemSverige.se som är en nätbaserad
test som ger möjlighet för intresserade att testa sig själva. Är man fortsatt intresserad har
familjehemsutredaren möjlighet att använda sig av BRA-fam som är ett instrument som
Socialstyrelsen har tagit fram för att både familjen och familjehemsutredaren i tidigt skede ska
upptäcka om familjen av någon anledning är olämplig för uppdraget.
Sedan våren 2017 provar Socialstyrelsen en metod som kallas Familjehemsvinjetter. Utredaren
beskriver då realistiska situationer som kan inträffa inom uppdraget som familjehem. Den
intervjuade svarar hur man skulle hanterat situationen. Utredaren kan sedan via en
bedömningsguide få ett bredare underlag till sin bedömning vad gäller familjens styrkor och vilket
stöd familjen kommer att behöva.

Personalförsörjning
Att personalsituationen inom den social barn- och ungdomsvården är ett nationellt problem är väl
känt. Detta är något som både Sveriges kommuner och landsting (SKL) och regeringens nationella
samordnare Cecilia Grefve tittat på. Regeringen har beviljat medel för ett utvecklingsprojekt med
målet att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Regeringen
har beslutat att under perioden 2016-2019 stödja kommunerna genom en bemanningssatsning på
210 miljoner kronor per år. Under 2017 förstärktes satsningen med ytterligare 150 miljoner kronor.

Kostnader
Enligt Socialstyrelsens lägesrapport 2017 var kostnaden för IFO 44 miljarder kronor under 2015 (8 %
av kommunernas totala kostnad). Av dessa kostnader utgjorde familjehemsvården 15 % (6,6
miljarder kronor)
Sveriges kommuner och Landsting ger årligen ut rekommendationer när det gäller ersättningar till
uppdragstagare. Utifrån rådande situation med brist på familjehem vet dock familjehemmen sitt
värde. När det inte finns några alternativ för kommunerna kan de privata organisationerna ta
överpriser på sina tjänster. Även familjehemmens intresseorganisationer driver frågor kring
ersättningarna.

Andra län och regioner
I flera län har man samordnat frågor kring familjehem och graden av samverkan ser olika ut.
I Jämtland inrättades 2014 ett Familjehemscentrum som rekryterar, utreder, matchar och utbildar
familjehem. Kommunerna skickar en beställning till Familjehemscentrumet vid behov.
Organisatoriskt ligger Familjehemscentrum i Östersund men de servar alla kommunerna i länet.
I Västernorrland har en omfattande utredning gjorts och förslag har lagts på att starta upp en
länsgemensam familjehemsenhet som ska arbeta med rekrytering, screening och utbildning av
7
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familjehem och jourhem, samt att fungera som stöd till förstärkta familjehem. Enheten föreslås ligga
under Kommunförbundet i Västernorrland.
I Jönköping bildades i maj 2016 en verksamhet, Familjehemsresursen, som rekryterar och utbildar
familjehem till länets 13 kommuner. Verksamheten är idag organiserad under Jönköpings kommun,
men förslag finns på att flytta över verksamheten till Region Jönköping. Familjehemsresursen
kommer att utvärderas under 2018.

4. Kartläggning av familjehemsvården i Kalmar län
Alla kommuner i länet är angelägna om att ha en god familjehemsvård. Några är nöjda med det de
har byggt upp, medan andra beskriver att de är i en aktiv utvecklingsprocess. En kommun beskriver
att det råder kaos inom området.
Alla kommuner har sina utmaningar inom familjehemsvården även om de är av olika grad och inom
olika delar. I följande beskrivning av kartläggningen kommer först en kort redogörelse om
organisation av familjehemsvården. Därefter kommer en sammanfattning inom de framtagna
områdena där det finns utmaningar, det vill säga rekrytering, handläggarnas kunskap, vårdens
kvalitet, personalförsörjning och kostnader.
Nedan redovisas statistik över familjehemsplacerade barn i kommunerna i Kalmar län, samt
riksgenomsnitt. Uppgifterna avser situationen år 2015. I de fall kommuner saknar värden för år 2015
redovisas istället statistiken för 2014. Samtliga uppgifter är hämtade från Kolada (SKL). Länssiffran
avser ett ovägt medelvärde för Kalmar läns kommuner, dvs. alla kommuner har samma vikt i
beräkningen.
Statistik finns inte för familjehem och institutioner separat, men det går att se andelen
institutionsplaceringar per kommun. Figur 1 visar en beräkning av antalet familjehemsplaceringar
utifrån det totala antalet placeringar undantaget andelen institutionsplaceringar.
Figur 1. Antal inv. 0–20 år placerade i familjehem per 1000 inv. 0–20 år, 2015

Källa: Kolada, samt egna beräkningar
8
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Organisation
Hur man valt att organisera sin familjehemsvård i Kalmar läns kommuner ser olika ut. Vid
kartläggningen har det blivit tydligt vilka olika förutsättningar kommunerna i länet har när det gäller
familjehemsvården. I de större kommunerna har man haft möjlighet att bygga upp särskilda enheter
för familjehemsvård. Alla kommuner har särskilda handläggare som arbetar med utredningar av
barn. När det gäller familjehemsutredningar och stöd till familjehemmen är skillnaderna däremot
stora. I de större kommunerna finns särskilda enheter för familjehemsvård där handläggarna
rekryterar och stödjer familjehemmen. I Kalmar kommun finns även särskilda ”rekryterare” som kan
fokusera helt på detta. I de minsta kommunerna är handläggarna så få att det inte är möjligt att dela
på uppgifterna. Det innebär att de i stor grad får köpa tjänster från konsulentstödda organisationer
när det gäller rekrytering och stöd till familjehemmen.
Alla kommuner har särskilda handläggare som arbetar med de ensamkommande barnen. När det
gäller familjehemsvården för dessa barn ser det olika ut. I några kommuner har man tätt samarbete
mellan de olika handläggarna, medan verksamheten i andra kommuner ligger i en helt egen
organisation och samverkan är begränsad. I samband med minskande antal ensamkommande barn,
ändrade ersättningsnivåer och möjligheter till stödboende ser de flesta kommuner nu över sin
organisation igen.

Rekrytering av familjehem
I Kalmar län är rekrytering det område som de flesta kommuner har svårigheter med. Det är enbart
ett fåtal kommuner som uppger att de lyckas hitta de familjehem de behöver.
Alla kommunerna använder sig av annonser i tidningar och social medier för att hitta nya familjehem.
Kommunernas personalresurser för rekrytering varierar från att en socialsekreterare/
familjehemssekreterare har det som en ytterst liten del i sin tjänst till att ett personer arbetar mer
riktat med just rekrytering av familjehem.
De flesta kommunerna ser att det är viktigt att ta hand om de familjehem man redan har. Det är
dessa familjehem som är de bästa ambassadörerna för att rekommendera andra att ta uppdrag som
familjehem.

Personalförsörjning
Kalmar län skiljer sig inte från landet i övrigt när det gäller personalförsörjningen. Alla kommuner i
länet beskriver att det är svårt med rekrytering av personal. Ett flertal har vakanta tjänster, både vad
gäller handläggare och chefer.
Handläggarnas erfarenhet i Kalmar län varierar. I de flesta kommuner finns det någon med längre
erfarenhet medan de övriga är relativt nya i yrket. De allra flesta kommunerna i länet tycker att deras
familjehemsvård är sårbar. Med en eller få handläggare som känner till alla placeringar blir det
problem om den eller de personerna slutar.

Handläggarnas kunskap
Flera av länets kommuner har satsat på kompetensutveckling när det gäller anknytningsteori och
några har haft fokus på systemteori. Alla har, eller planerar att ha, extern handledning till
handläggarna.
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Någon eller några av familjehemshandläggarna har i flera kommuner gått utbildning i antingen gamla
eller nya Kälvestensmetoden eller i IAS. Några familjehemshandläggare har eller går
handledarutbildning för att kunna handleda familjehemmen på ett bättre sätt.
Ovan nämnda personalomsättning påverkar familjehemshandläggarnas kunskap märkbart. Då
handläggare som gått någon av utbildningarna i utredningsmetodik slutar får man på nytt tillföra
kompetensen. Ännu svårare är situationen bland barnhandläggare, vilket gör att de placerade barnen
ofta får byta handläggare och att de nya sällan har erfarenhet av familjehemsvård. I och med att det
innefattar många relationer i det tredelade föräldraskapet innebär det att det blir många brutna
relationer. Och just komplexiteten i arbetet kräver yrkeserfarenhet vilket tar några år att bygga upp.

Vårdens kvalitet
De flesta kommunerna använder sig av BraFam innan man går vidare med en grundligare utredning.
Några av länets kommuner är med och testar de framtagna Familjehemsvinjetterna.
Alla kommuner är måna om att familjehemmen ska få det stöd de behöver. I ett par kommuner får
större delen av stödet köpas in från externa aktörer, men till största delen ordnar man stödet på
egen hand. Utöver de regelbundna uppföljningsmötena kan det handla om handledning eller
utbildningsinsatser. Länets kommuner ordnar gemensamma föreläsningar för alla familjehem
ungefär vartannat år. Ett par kommuner erbjuder även familjehemmen olika former av
gruppverksamhet. Några anordnar temakvällar eller aktivitetsdagar.
Kommunerna som är med i Sydostjouren ser en möjlighet att bättre klara konkurrensen med de
konsulentstödda organisationerna genom att erbjuda familjehemmen stöd dygnet runt. I norra delen
av länet har en kommun byggt upp särskild beredskap för familjehemmen.
Sedan 2016 har man även ett avtal kring samverkan när det gäller utbildning till familjehem. Ett
flertal handläggare har utbildats till utbildare i det av socialstyrelsen framtagna materialet ”Ett hem
att växa i”. Dessa utbildare träffas också regelbundet, både för att delge varandra erfarenheter och
för att planera tid för kommande utbildningar. Utbildarna i länet ingår dessutom i ett nätverk med
Bleking och Kronoberg.
Ett par kommuner har strukturerad regelbunden uppföljning med familjehemmen för att utvärdera
och ringa in deras behov.
Familjehemshandläggarna i Kalmar län har sedan många år tillbaka ett nätverk för erfarenhetsutbyte.
Man träffas ett par gånger per år och diskuterar gemensamma frågor, ger varandra tips och stöd.

Kostnader
Figur 2 visar den genomsnittliga kostnaden per vårddygn i familjehem år 2015. Kostnaderna varierar
en del mellan kommunerna. Torsås sticker ut genom att ha både en hög genomsnittlig kostnad per
dygn i familjehem, och många barn placerade i familjehem. Även Mörbylånga, Vimmerby och
Västervik har relativt höga dygnskostnader, men betydligt färre placerade barn, vilket ger en lägre
totalkostnad för familjehemsplaceringar.
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Figur 2. Genomsnittlig kostnad/vårddygn för familjehemsvård av barn och unga 0-20
år, kr, 2015

Källa: Kolada

Figur 3 visar kostnaden per invånare för familjehemsvård per kommun, för Kalmar län samt för riket
år 2015. Kostnaderna för familjehemsplaceringar per invånare är högre än riksgenomsnittet, vilket är
väntat givet ett större antal placeringar. Det är framför allt en mindre kommun som har höga
kostnader per invånare, och detta drar upp medelvärdet för Kalmar läns kommuner.
Figur 3. Kostnad för familjehemsvård per inv. 0–20 år, 2015

Källa: Kolada
Idag är det 12 kommuner som på olika sätt rekryterar familjehem. Familjehem som inte får en
placering tillräckligt fort från en kommun kan vända sig till andra kommuner också. Det innebär att
flera kommuner kan utreda samma familjehem.
Länets kommuner använder sig i stort sett alltid av SKL:s rekommendationer när det gäller arvode
och omkostnadsersättningar till de traditionella familjehemmen. Ofta ligger man på den högsta
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rekommenderade nivån. Däremot skiljer det sig åt i hanteringen av ersättningar till ensamkommande
som placeras hos släktingar.

5. Analys
I samband med arbetsgruppens analysarbete har det funnits några grundtankar som bedömts som
viktiga när det gäller Kalmar läns familjehemsvård:




Alla barn i Kalmar län som behöver placeras utanför sitt egna hem ska ha samma möjligheter
till god vård och omsorg. Familjehemsvården ska vara likvärdig för alla barn i länet
Familjehemsvården generellt behöver utvecklas och få en bättre kvalitet
Familjehemsvården i Kalmar län ska vara så kostnadseffektiv som möjligt

I denna utredning har utgångspunkten varit familjehemsvård ur enbart ett verksamhetsperspektiv
och inte hur det skulle påverka kommunernas nuvarande personal.
Man kan se eventuellt utökad samverkan utifrån tre perspektiv. Den första delen handlar om själva
rekryteringen, alltså att leta rätt på familjehem och göra en allra första bedömning. Den andra delen
handlar om utredning och bedömning av familjehemmen. Och till sist handlar det om stöd,
handledning och utbildning till de befintliga familjehemmen.
Utöver dessa delar finns det alltid en barnhandläggare som oavsett samverkansnivå kommer att
finnas kvar i respektive kommun.
REKRYTERING
Nuläge:
Familjehemsutbildning,

Gemensam

Familjehemsverige.se,

marknadsföring

Gemensam organisation för
marknadsföring och första
gallring

Min insats.se

UTREDNING
Nuläge:
Ingen gemensam metod

Gemensam metod

Gemensam
utredningsorganistation

STÖD
Nuläge:
Ett hem att växa i och
enstaka utbildningsinsatser

Gemensam strukturerad
handledning och utbildning

Gruppverksamheter för
familjehem, placerade barn,
biologiska syskon
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Graden av samverkan kan beskrivas enligt följande
Samråd
Överlägga/konsultera
med en annan part för
att möjligt enas om ett
gemensamt handlande
eller en gemensam
ståndpunkt

Samordning
Koordination av
resurser och
arbetsinsatser för att
erhålla högre kvalitet
och större effektivitet

Samarbete
Ett gemensamt
bedrivet arbete som
gäller en avgränsad
uppgift och som kan
ske både på ett
organisatoriskt och
mellanmänskligt plan

Samverkan
Någon eller några
tillför sina specifika
resurser, kompetenser
och/eller kunskaper
till en uppgift som
man gemensamt har
att genomföra

Dessa nivåer kan kopplas till Kalmar läns familjehemsvård på följande sätt
Samråd

Samordning/samarbete

Samverkan

REKRYTERING

REKRYTERING

REKRYTERING

UTREDNING

UTREDNING

UTREDNING

STÖD

STÖD

STÖD

Nuläge - samråd
När det gäller familjehemsvården på länsnivå idag är det till största delen samråd och till en liten del
samordning mellan kommunerna vilket bildens vänstra del visar. Utgångspunkten för arbetsgruppen
har varit att befintlig samverkan ska fortsätta. Alla kommuner har uttryckt att man är nöjd med
nuvarande avtal kring familjehemsutbildning. Det finns därför ingen anledning att låta detta
samarbete ska försvinna.
Styrkor med dagen situation är




Det finns möjligheter till samråd genom familjehemshandläggarnätverket i länet
Det finns utökat stöd på nationellt håll när det gäller rekrytering och utredning
Kommunerna har god kontroll på såväl sina familjehem som familjehemsvården i stort

Svagheter med dagens situation är





Alla kommuner jobbar med egen rekrytering vilket innebär bristande effektivitet. Kan även
innebära att flera kommuner har kontakt med samma familjehem.
Sårbart
Risk för kunskapsbrist i kommunerna
Kvalitetsskillnader i länet

Samordning/Samarbete
Med en mindre förändring kan man öka så att det sker samordning och samarbete i större grad.
Detta beskrivs i bildens mittendel. I den konsekvensanalys som arbetsgruppen gjort visar att det är
stor vinst för länets familjehemsvård om samordningen och samverkan ökar. Den utökade
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samordningen/samarbetet skulle bygga på en mer nätverksbaserad organisation och att olika
arbetsgrupper samarbetar inom olika områden.
Styrkor med utökning till nivån samordning/samarbete






Bättre konkurrens mot de konsulentstödda organisationerna
Alla kommuner blir mer synliga ett gemensamt rekryteringsarbete
Bättre möjlighet att skapa en ”bank” av familjehem och därmed kunna matcha bättre utifrån
barns behov. Detta kan leda till färre sammanbrott
Bättre stöd till familjehemmen och möjligheter till utveckling av fler stödformer
Möjlighet till kompetensutveckling hos personalen

Svagheter med utökning till nivån samordning/samarbete




Det ökade samarbetet genom nätverk och arbetsgrupper kräver en stabil struktur och tydliga
mandat. De mer ”lösa” formerna gör att samarbetet riskerar att målen med samarbetet inte
uppnås
Kommunerna har olika möjligheter att delta i arbetsgrupper och ansvaret riskerar att bli
ojämnt fördelat
Samverkan kräver resurser och kostnaderna kan komma att öka

Samverkan
I den högra delen av bilden sker samverkan fullt ut med en uppbyggd gemensam organisation kring
familjehemsvården. Att bygga en helt egen fristående organisation kring familjehemsvården skulle
innebära att verksamheten lämpligen låg under det kommande kommunförbundet. Då
kommunförbundet ännu inte är format har den möjligheten lagts åt sidan. Det finns idag kommuner
som har väl uppbyggd organisation kring sin familjehemsvård som länet skulle kunna använda sig av.
Det finns redan idag flera verksamheter som sker i samverkan mellan flera kommuner i länet; bland
annat jourverksamhet, Alternativ till våld och Barnahus. En motsvarande gemensam
familjehemsverksamhet skulle kunna ligga under en kommun och att övriga kommuner köper
tjänsterna till en kostnad grundad på befolkningsunderlag.
Styrkor när det gäller nivån Samverkan är desamma som för Samordning/samarbete Dessutom kan
tilläggas





Ytterligare ökad kvalitet
Mindre sårbart
Mer stabil organisation
Möjlighet till ett regionalt kunskapscentrum för familjehemsvård

Svagheter när det gäller nivån Samverkan är






Familjehemmen kan förlora närheten till stödet
Oenigheter mellan kommunerna när det gäller prioriteringar och bedömningar
Samverkan kräver resurser och kostnaderna kan komma att öka
Kräver att det finns tätt samarbete mellan den gemensamma organisationen och
kommunernas handläggare för barnet
Kräver att alla länets kommuner utvecklar sin möjlighet till digitala möten
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6. Arbetsgruppens tidigare förslag
Efter kartläggning och analys föreslår arbetsgruppen för Kalmar läns familjehemsvård





Att i Kalmar län bilda en gemensam organisation för familjehemsvårdens rekrytering,
utredning och stöd
Att Kalmar kommun blir värdkommun för den gemensamma organisationen
Att övriga kommuner köper tjänsterna till en kostnad grundad på invånarantalet
Att en projektledare rekryteras gemensamt för att mer i detalj titta på praktiska frågor kring
hur den gemensamma organisationen ska se ut

7. Kommunernas synpunkter
Under våren 2018 har kommunerna haft möjlighet att komma med synpunkter på utredningen.
Svaren i sin helhet finns i bilagda till utredningen. Arbetsgruppen har gjort en kortfattad
sammansfattning av synpunkterna samt reviderat förslaget.
Huvuddragen i synpunkterna kan beskrivas med följande punkter:





Stödet för förslaget med gemensam familjehemsorganisation till alla delarna är litet.
Det finns ett stort intresse för samverkan i alla kommuner, framför allt när det gäller
rekrytering av familjehem. Även utbildning och gruppverksamhet ses som positivt.
Stort stöd för att fortsätta med det samarbete som finns idag.
Det finns önskemål om en fördjupad belysning.

Utifrån modellens tre olika områden uppfattar vi att kommunernas önskemål är att man fördjupar
samverkan i olika grad för varje område:
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8. Nytt förslag
Med anledning av de inkomna synpunkterna föreslår arbetsgruppen






Att i Kalmar län bilda en gemensam organisation för rekrytering inom familjehemsvården.
Att befintligt nätverk utvecklas och att det skapas tydligare styrning och ledning för att
möjliggöra ett gemensamt forum för bland annat metodutveckling.
Att en projektledare rekryteras gemensamt för att mer i detalj titta på praktiska frågor kring
hur samverkan ska se ut.
Att möjligheter till pilot för de kommuner som är intresserade av en helt gemensam
organisation undersöks.
Att IFO-chefsnätverket utses till styrgrupp för arbetet.

16

85
REFERENSER
Rapporter och utredningar
Inspektionen för vård och omsorg, IVO (2017-8), Tillsynsrapport 2016
Inspektionen för vård och omsorg, IVO (2017-15), Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet
Socialstyrelsen, 2012, Barn och unga i familjehem – Handbok om socialnämndens ansvar och
uppgifter
Socialstyrelsen, 2017, Individ- och familjeomsorg, Lägesrapport 2017
Kommunförbundet FoU Västernorrland, 2016, Utredning om Länsgemensam familjehemsvård i
Västernorrlands län
SBU, 2017, Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn.
Lagstiftning
Socialtjänstlagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

17

86

Bilaga 1

Familjehemsvård
Synpunkter från Kalmar läns kommuner
Borgholm

Emmaboda

Hultsfred

Högsby
Kalmar

Vi ser flera fördelar med gemensam verksamhet, främst när det gäller möjligheten att
rekrytera och när det gäller att ha samlad kompetens, i dagsläget är det sårbart med få
personer i kommunen som har kompetensen som krävs.
Några svårigheter som finns gäller hur arbetet ska organiseras och kanske framför allt
hur samarbetet mellan placerade barnets handläggare och familjehemmets handläggare
ska se ut.
Även detta koncept kommer att ta tid att implementera, men det finns ju andra
kommuner som gjort liknande koncept att lära av.
På sikt tänker vi att det finns stora vinster genom förslaget och vi stödjer alltså
förslaget.
En bra genomlysning! Huruvida vilket steg man ska ta vet jag inte men jag tror att ett
större samarbete är ett måste om vi ska hitta bra familjehem och konkurrera med de
konsulentstödda familjehemmen. Sedan blir det en ökad kostnad för oss i och med att
ingen sägs upp men det är ju inte upp till mig att besluta.
Familjehemssekreterarnas synpunkter på familjehemsutredningen:
• Långa resvägar
• Långa avstånd för handledning till familjehem
• Risk för att närhetsprincipen vid matchning minskar
• Positivt med att kunna ha en familjehemsbank som bidrar till större matchnings
möjligheter
• Positivt med att kunna samordna utbildningar, föreläsningar etc. lättare
• Minskar konkurrensen om familjehem i länet
• Ökar möjligheten att konkurrera med privata konsulent företag
Ledningens synpunkter på utredningar för familjerätt och familjehemsvård:
• Vi står bakom gemensam familjerätt och familjehemsvård i länet
• Vi ser att familjehemssekreterarna och familjerättssekreterarna har lyft flera viktiga
synpunkter som behöver ses över hur det rent praktiskt ska kunna genomföras.
• Vi som liten kommun ser stora fördelar med att samordna dessa två områden med
andra kommuner i länet för att öka möjligheten till fördjupning i kompetens, öka
antalet kollegor och minska sårbarheten som vi ser finns hos oss när områdena är så
små som de är. Sårbarheten är stor så fort någon går vidare till annan tjänst, risk att
kunskap ”tappas” på vägen, en större gemensam familjehemsvård och familjerätt
minskar detta.
Högsby tycker att det är bra förslag.
Kalmar ställer sig bakom förslaget.
Plus: +
 om de som jobbar har alla rollerna, rekrytering, utredning och familjehemsstöd
 att rekrytering och utredning sker centralt
 småkommuner har mera att vinna
 gnissel inte blir så stor med en central organisation, vi utreder inte samma
familjehem flera gånger.
 Ökar möjligheter till centrerad hög kompetens och medarbetare som stannar i sina
tjänster
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Bra med att även utveckla familjehemsstödet centralt
Gemensamma rekryteringsdriver i länet
Liknar konsuletorganisationers sätta att arbeta, konkurrenskraft.

Minus: Många är tveksamma till att samarbetet mellan kommunerna kommer att fungera.
- Prioriteringarna kommer att bli ifrågasatta, vilket barn får vilken resurs och när
- Att arbetsgruppen inte kommer att få mandatet, utan att deras jobb kommer att
ifrågasättas
- Kommunerna tänker att de inte får ut av det som de önskar och att det då
kostar mera än det smakar
- Det finns olika syn på hur man utreder ett familjehem, det kan vara svårt att
komma överens att det är ett sätt som gäller.








Mönsterås

Att samla all ångest att det är svårt att hitta familjehem till en arbetsgrupp är en
riskfaktor.
Svårt att tro att det blir lättare att hitta familjehem.
Långa avstånd försvårar arbetet. Det blir långa avstånd till alla barnhandläggare,
samarbete kan vara svårt redan i dag när man inte jobbar inom samma enhet.
Socialstyrelsen har kört sin rekryteringskampanj under ett år. Vi har inte sett resultat
från den än. Vad tänker vi att vi kan göra gemensamt som ger resultat.
Man går miste om kunskap om de lokala miljöer när man rekryterar. Vad fungerar
lokalt just på den här orten. Central organisation missar den kunskapen. En central
organisation har svårt att finnas på alla olika lokala miljöer, länet är stort.
Om länsorganisationen liknar en konsultorganisation kan det blir för stelbent.
Kommentar:
- Vi har redan gemensamma aktivitetar, börja smått innan man ökar till mera
omfattande gemensam organisation
Organisering är viktig fråga för vilka risker man ser.

Följande yttrande skrevs till Socialnämnden:
Till:
Socialnämnden
Yttrande gällande utredning av Kalmar läns familjehemsvård
Individ- och familjeomsorgen i Mönsterås har tagit del av en utredning
om Kalmar läns familjehemsvård, som gjorts av en arbetsgrupp med
representanter från flera kommuner i länet, i syfte att utveckla
familjehemsvården i Kalmar län.
Förslaget som presenteras efter utredningens kartläggning och analys är:
- Att i Kalmar län bilda en gemensam organisation för
familjehemsvårdens rekrytering, utredning och stöd
- Att Kalmar kommun blir värdkommun för den gemensamma
organisationen
- Att övriga kommuner köper tjänsterna till en kostnad grundad på
invånarantalet
- Att en projektledare rekryteras gemensamt för att mer i detalj titta på
praktiska frågor kring hur den gemensamma organisationen ska se ut
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Individ- och familjeomsorgen i Mönsterås ställer sig positiva till tanken
om en gemensam familjehemsvård, särskilt i de delar som rör rekrytering
av familjehemsvård, men önskar tydligare svar i en djupare utredning
innan vi kan gå in i ett länsövergripande samarbete. Om
familjehemsvården i länet ska samordnas föreslår vi även att möjligheten
till samordning med mindre geografisk spridning utreds, där
familjehemsvården i Mönsterås t ex samordnas med Oskarshamn,
Högsby och Hultsfred.
Följande synpunkter och frågor har framkommit efter att vi har tagit del
av utredningen som gjorts:
- Att vara med i den gemensamma organisationen, innebär ökade
kostnader för kommunerna, men det framgår inga siffror, utan endast att
denna kostnad grundas på invånarantalet. Vi önskar en precisering av
kostnaden för att vara med i den gemensamma familjehemsvården, samt
de övriga kostnader som tillkommer, som anställningen av en
projektledare.
- Vilken/vilka metoder kommer användas vid utredning av familjehem? I
dagsläget används olika metoder i olika kommuner, och en eventuell
användning av Kälvesten innebär ytterligare en kostnad.
- Vi önskar tydligare svar om hur resurserna kommer fördelas, och hur
prioritering av familjehem kommer göras. Kommer det finnas en
familjehemsbank där varje kommun är garanterad ett visst antal?
- Hur kommer det se ut med ersättning till familjehemmen? I dagsläget
ser både arvode och omkostnader för familjehem väldigt olika ut i
kommunerna.
- I utredningen framgår inga resultat från de regioner som utredarna varit
i kontakt med, där man utvecklat samordning av familjehemsvården. Har
det fungerat bra eller ej?
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
Att ställa sig bakom förslaget på yttrande angående utredningen om en
gemensam organisation för Kalmar läns familjehemsvård.
……………………………………
Elisabet Gustafsson
IFO-chef
Följande beslut togs:

Mörbylånga

Vi har i grupperna och med ledning samt politiker diskuterat om gemensam familjerätt
och familjehemsvård enligt förslag och kommit fram till:
att vi inte deltar i det fortsatt arbetet med gemensam familjehemsvård.
Vi ser vissa farhågor med sammanslagen organisation för familjehemsvården, men
tänker att det hör inte hemma här. Men när det gäller innehållet i utredningen och
förslag på organisation vill vi framföra följande synpunkter:
Att vissa delar i familjehemsvården ska ligga kvar i hemkommunen blir inte
kostnadseffektivt för oss som liten kommun. Att minska sårbarheten, som är ett viktigt
argument till samarbetet skulle öka ännu mer eftersom vi ändå måste bibehålla
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kompetensen inom kommunen, men kanske på reducerad tid (idag har vi 1
heltidstjänst).
Vi har också funderingar på vad förslaget innebär vid behov av akutplaceringar?
Nybro

Önskar mer analys, fler alternativ, konsekvensbeskrivningar, vad innebär det i praktiken
på kort och lång sikt.
Synpunkter kring att utredningen handlar mer om kartläggning hur det ser ut idag och
bakgrundsfakta. Önskan om att man hade problematiserat mer kring vilka områden
som vi i länet har möjlighet att samarbeta kring och vilka områden som kommunerna
får fortsatt huvudansvar för. Det behöver tydligt framgå vilka funktioner, uppgifter
som kommer behöva vara kvar i kommunerna t.ex. familjehemssekreterare som står för
det löpande stödet till familjehemmen (det vi pratade om på IFO-chefsnätverket). Vi
hade också önskat få fram förslag på hur de andra sammanslagningarna tett och
utvecklat sig som de nämner – till exempel vilka svårigheter som de upptäckt eller vad
som fungerat bra.

Oskarshamn Kan finnas vinster med att sammarbeta med rekrytering. Utredning och matchning bör
ligga lokalt i varje kommun. Detta för att det ska gå fortare att skapa relation med det
blivande familjehemmet.
I Jönköping samverkar man kring Intresseanmälan, registrering/brafam/referens, Initial
bedömning/sammanfattning,
Rekrytering, handledningsgrupper, Grupper för placerade barn. Kan bli bra om man
samordnar det länsövergripande, likt familjehemsutbildningen ett hem att växa i.
En tanke kan vara att kommunerna har en länsgemensam psykiatriker, psykolog och
specialpedagog i likhet med de privata aktörerna.
Hur kommer prioriteringen av förfrågningar från kommunerna att gå till? Vem
bestämmer vilket barns om ska få tillgång till ett begränsat antal familjehem?
Bra om kommunerna har gemensamma ersättningsnivåer.
Torsås

Torsås kommun ställer sig väldigt positiva till utredarnas förslag gällande Kalmar läns
familjehemsvård.
Det hade underlättat väldigt mycket för Torsås kommun om det hade blivit en
gemensam organisation för familjehemsvårdens rekrytering, utredning och stöd. Detta
på grund av att Torsås kommun har svårt att rekrytera familjehem, hinna utreda
familjehem och ge familjehem de stöd som de är i behov av. Torsås kommun får
många gånger ta in konsultsstötta bolag för att rekrytera familjehem vilket kostar väldigt
mycket pengar. Torsås kommun har även svårt att tillhandahålla utbildningar till
familjehem.
Torsås kommun har ingen regelrätt handläggare som enbart arbetar med familjehem
vilket gör att det är svårt för Torsås kommun ibland att hinna med i den
kompetensutvecklingen som handläggningen kräver. Torsås kommun utreder inte
heller familjehemmen efter en speciell metod utan följer Socialstyrelsens
rekommendationer m.m.
Torsås kommun hade gärna sett att familjehemsvården hade varit samlad i en kommun
och att övriga kommuner köpte tjänsterna. Torsås kommun ställer sig också positiva till
att Kalmar kommun blir värdkommun. Torsås kommun tror att kommunens
familjehemsvård hade blivit mycket bättre om förslaget gick igenom. Torsås kommun
tror även att familjehemmen hade sett det som något positivt. Torsås kommun tror inte
det hade blivit något problem med avståndet till Kalmar då många av klienterna är vana
vid att ta sig till Kalmar för olika möten osv.
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Vimmerby

Vi handläggare i Vimmerby ser många fördelar med förslaget om en gemensam
organisation gällande familjehemsvården i Kalmar län. Dock ser vi också svårigheter
och svagheter med en sådan centralisering. En helt centraliserad organisation skulle
innebära för stora brister med hänvisning till länets geografiska förutsättningar varför
en kombination av samordning/samarbete och samverkan skulle vara att föredra. Nedan
följer en sammanställning av våra tankar.
Rekrytering:
 Styrkor: Gemensam organisation för marknadsföring och en första gallring
skulle bespara handläggarna tidskrävande arbete. En gemensam urvalsprocess
skulle bättre säkerställa kvalitén på resurserna samt bidra till att alla som söker
får en enhetlig bild av vad ett uppdrag kan innebära. Det kan bli enklare för de
som söker: slipper söka till flera kommuner.
 Svagheter: Lokalkännedomen – ”mun-mot-mun-metoden” – riskerar att
försvinna med en centraliserad organisation.
Utredning
 Styrkor: Gemensam organisation skulle innebära att alla utreds enligt samma
metod. Mer effektivt utredningsarbete kan ge kortare utredningstider.
 Svagheter: När man utreder lokalt lär man samtidigt känna familjehemmet väl
vilket underlättar matchning och fortsatt handläggning.
Stöd och utbildning
 Styrkor: Gemensamma utbildningsinsatser skulle säkerställa familjehemmens
fortbildning. Alla familjehemmen och de biologiska barnen skulle kunna få
likartat stöd i form av gruppträffar och sociala aktiviteter.
 Svagheter: Vägledning och handledning till familjehemmen försvåras av de stora
avstånden. Samarbetet mellan barnsekreterare och familjehemssekreterare
försvåras av avståndet. Flexibiliteten och närheten till stödet för familjehemmen
riskerar att gå förlorad när avstånden ökar.
Allmänna farhågor
 Om ett arbetsområde (familjehemssekreterare) försvinner från
småkommunerna minskar möjligheten till alternativa karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter lokalt, vilket i sin tur kan komma att ha en negativ
påverkan på rekryteringsmöjligheterna av socialsekreterare i dessa kommuner.
Risken finns att man tappar personal när verksamheter centraliseras och
försvinner från småkommunerna.
Frågetecken:
 Gäller detta förslag endast familjehem och jourfamiljehem eller är
kontaktfamiljer och kontaktpersoner inbegripna?
 Jourfamiljehem – hur tänker man där? Om flera kommuner samsas om
gemensamma jourfamiljehem – hur prioritera placeringar, vem beslutar om
placeringarna, hur ”vikta” behoven?
 Hur kommer handledningen för familjehemmen och jourfamiljehemmen att se
ut? Grupp, enskilt, hur ofta, ad hoc.?
 Hur kommer stödet till familjehemmen och jourfamiljehemmen (förutom
handledning och utbildning) att se ut?
 Befintliga familjehem och jourhem: kommer en ny organisation omvärdera
tidigare utredningar/befintliga placeringar?
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Västervik

Vad händer med alla akter gällande familjehemmen? Hur flyttas det över?
Hur kommer matchningsprocessen barn-familjehem att hanteras?
Hur tänker man ta vara på den befintliga personalens kompetens och
erfarenheter lokalt? Kommunerna har haft stora kostnader för att utbilda i t ex
Nya Kälvesten och Ett hem att växa i.

"Vi tycker absolut att man skall samverka i länet kring de de olika delarna, rekrytering,
marknadsföring, utredning och utbildning.
I länet samverkar man redan kring utbildningen "Ett hem att växa i", man kan också
samverka mer kring rekrytering och marknadsföring, en speciell grupp kanske. Det vore
också bra om man gör likvärdiga familjehemsutredningar och använder samma metoder
över hela länet. Vi är dock tveksamma till en helt ny organisation, där allt skall
centraliseras till Kalmar, då avståndet blir långt och man förlorar uppbyggda kontakter,
det blir också stort avstånd mellan handläggare som har kontakt med barnet och
familjehemssekreterare."
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Samverkan i länet gällande Familjehemsvården och Familjerätten
Sammanfattning
Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både Familjehemsvården
och Familjerätten. Det har resulterat i de utredningar som nu presenteras för
länets tolv kommuner. Förslagen på hur samverkan ska se ut ser lite olika ut i
de båda verksamheterna. Då det gäller Familjehemsvården finns två förslag,
det ena förespråkar en gemensam organisation, det andra förslaget har fokus på en samverkan då det gäller rekrytering av familjehem.
Då det gäller Familjerätten är förslaget att det ska finnas fyra verksamheter i
länet på fyra orter med utsedda värdkommuner. Undertecknad anser att
samverkan i de former som föreslås är mycket viktiga för Borgholms kommun, främst med anledning av svårighet att rekrytera den kompetens som
krävs för att bibehålla en hög kvalitet.
Ärendebeskrivning
Familjehemsvården
Då det gäller Familjehemsvården så beslutade Primärkommunala nämnden i
december 2015 att ”uppdra till Regionförbundet att lyfta frågan om samverkan kring familjehem med länets socialchefer”.
På upptaktsdagen 2016-04-14 kring Stärkt skydd för barn och unga var frågan om att stärka familjehemsvården det område som sågs som allra mest
angeläget att utveckla på regional nivå.
Social- och omsorgscheferna beslutade 2016-04-15 att ge i uppdrag att
”identifiera samarbetsområdet med mål och utredningsdirektiv”. I den regionala handlingsplanen som beslutades av Social- och omsorgscheferna 201609-16 är ett av målen att ”Regional plan för hur utveckling av familjehemsvården i Kalmar län ska se ut tas fram”.
Utredningen är nu klar och det finns ett tydligt förslag att arbeta vidare på för
att bilda en gemensam organisation i länet gällande Familjehemsvården.
I den utredning som nu skickats ut finns detta förslag under punkt 6. I utredningen finns ett nytt förslag som tagits fram efter det att alla kommuner lämnat in synpunkter. Det nya förslaget under punkt 8 innebär att samverkan ska
ske i mindre omfattning än tidigare förslag.
Socialchefsnätverket hade frågan uppe på senaste mötet och beslutade då
att samtliga socialchefer skulle ta med frågan tillbaka till respektive nämnd för
ett inriktningsbeslut gällande vilken nivå samverkan ska ske på gällande Familjehemsvården.
Tidigare förslag innebär en samverkan med en gemensam organisation där
Kalmar kommun blir värdkommun. Det nya förslaget innebär en samverkan
Utdragsbestyrkande
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gällande enbart rekrytering.
Familjerätten
Frågan om en gemensam Familjerätt har diskuterats under flera år. Under
2015 köptes en extern utredare in för att titta på frågan. Materialet presenterades för IFO-chefsnätverket i slutet på 2015.
Socialchefsnätverket har tillsammans med socialnämndens ordförande diskuterat frågan. Under 2017 var en av aktiviteterna i styrdokumentet för samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänster att ta fram underlag till
en gemensam familjerätt i länet. Detta skulle ske genom att sammanställa en
rapport utifrån befintligt material, genom remiss till berörda samla in synpunkter och göra konsekvensbeskrivning samt sammanställa en slutrapport.
Slutrapporten presenterades i början av 2018 och under våren har kommunerna haft möjlighet att lämna synpunkter på utredningen, svaren finns redovisade i den utredning som nu presenteras. De flesta kommuner ställer sig
positiva till förslaget. Det finns dock några kommuner som ställer sig lite frågande till en del uppgifter.
Socialchefsnätverket hade även denna utredning uppe på senaste mötet och
beslutade då att samtliga socialchefer skulle ta med frågan tillbaka till respektive nämnd för ett inriktningsbeslut även gällande Familjerätten utifrån det förslag som presenteras i utredningen.
Borgholms kommun bör ställa sig bakom förslagen om samverkan både då
det gäller Familjehemsvården och Familjerätten.
Då det gäller Familjehemsvården bör Borgholms kommun ställa sig bakom
det första förslaget med en gemensam organisation för Familjehemsvården,
utifrån den utredning, kartläggning och analys som gjorts.
Förslaget gällande Familjerätten är det förslag som tidigare fanns och som
presenteras under punkt 8 i utredningen.
Det starkaste skälet till en samverkan är svårigheten att rekrytera den kompetens som krävs, för att bibehålla kvalitet inom detta verksamhetsområde.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

ställa sig bakom ett inriktningsbeslut att samverkan ska ske utifrån en
gemensam organisation för Familjehemsvården enligt det tidigare förslaget.

att

ställa sig bakom förslaget om gemensam Familjerätt utifrån utredningens förslag.

_____________________________
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KRAMI sammarbete mellan Kommun, arbetsförmedlingen och Kriminalvård.
Förslag till beslut: Att avstå att ingå ett avtal om KRAMI
Sammanfattning av ärendet
Det pågår en förstudie för att undersöka förutsättningarna att ha ett KRAMI i
Kalmar län. KRAMI är samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen
och Socialtjänsten under samma tak. Första KRAMI i Malmö var 1980 och
därutöver finns nu 22 KRAMI i Sverige.
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har ett gemensamt regeringsuppdrag
om samverkan. En av formerna för samverkan är KRAMI. Kriminalvården
och Arbetsförmedlingen i Kalmar kallade till informationsmöten hösten 2015
och våren 2017 ansökte de till Samordningsförbundet i Kalmar län om medel
till en förstudie. Förstudien pågår under tiden 2018-01-01—2018-12-31. Projektledare Mikael Ståhl på Frivården. Under hösten 2018 har Mikael Ståhl
även informerat kommunerna om delägarskap och vill få in viljeinriktningar
från varje kommun.
Syftet med KRAMI är att deltagaren skall finna, få och behålla ett arbete,
egen försörjning, sluta att begår brott samt delaktighet i nya sociala sammanhang.
Målgrupp:
Aktuell hos alla tre myndigheterna
Är föremål för kriminalvårdspåföljd
Saknar arbete och är arbetssökande genom Arbetsförmedlingen
Aktuell inom socialtjänsten
18 år eller äldre
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att genomgå Krami
Delägarskap för kommunerna:
Deltagande kommuner delar på kostnaden 745.000 kronor per år
Betalning i förhållande till befolkningsunderlag i respektive kommun samt att
ha representant i styrgruppen för KRAMI.
För Borgholms kommun innebär detta en kostnad på 54 000 kr per år samt
delta i styrgrupp KRAMI.
Konsekvensanalys
Om Borgholms kommun väljer att inte ingå avtal om KRAMI kan medföra att
aktuella klienter som är arbetslösa, har en pågående frigivning samt är aktuella för insatser från kommunen så som försörjningsstöd inte kommer få samma hjälp som om kommunen var med i avtalet. Idag visar statistik på att 7 individer har insatser från Kriminalvården och bor i Borgholms kommun samt
att 2 av dessa är även arbetslösa.
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avstå att ingå ett avtal om KRAMI

_____________________________
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2018-10-08
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Beatrice Solhjort
T.f. Verksamhetschef IFO/EKB
[Mottagare]

KRAMI sammarbete mellan Kommun, arbetsförmedlingen och
Kriminalvård.
Förslag till beslut
- Att avstå att ingå ett avtal om KRAMI
Sammanfattning av ärendet
Det pågår en förstudie för att undersöka förutsättningarna att ha ett KRAMI i
Kalmar län. KRAMI är samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och
Socialtjänsten under samma tak. Första KRAMI i Malmö var 1980 och därutöver
finns nu 22 KRAMI i Sverige.
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har ett gemensamt regeringsuppdrag om
samverkan. En av formerna för samverkan är KRAMI. Kriminalvården och
Arbetsförmedlingen i Kalmar kallade till informationsmöten hösten 2015 och våren
2017 ansökte de till Samordningsförbundet i Kalmar län om medel till en förstudie.
Förstudien pågår under tiden 2018-01-01—2018-12-31. Projektledare Mikael Ståhl
på Frivården. Under hösten 2018 har Mikael Ståhl även informerat kommunerna
om delägarskap och vill få in viljeinriktningar från varje kommun.
Syftet med KRAMI är att deltagaren skall finna, få och behålla ett arbete, egen
försörjning, sluta att begår brott samt delaktighet i nya sociala sammanhang.
Målgrupp:
Aktuell hos alla tre myndigheterna
Är föremål för kriminalvårdspåföljd
Saknar arbete och är arbetssökande genom Arbetsförmedlingen
Aktuell inom socialtjänsten
18 år eller äldre
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att genomgå Krami
Delägarskap för kommunerna:
Deltagande kommuner delar på kostnaden 745.000 kronor per år
Betalning i förhållande till befolkningsunderlag i respektive kommun samt att ha
representant i styrgruppen för KRAMI.
För Borgholms kommun innebär detta en kostnad på 54 000 kr per år samt delta i
styrgrupp KRAMI.

Postadress

Telefon

Box 52
38721

0485-88421

Telefax

e-mail / www

beatrice.solhjort@borgholm.se
www.borgholm.se
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Konsekvensanalys
Om Borgholms kommun väljer att inte ingå avtal om KRAMI kan medföra att
aktuella klienter som är arbetslösa, har en pågående frigivning samt är aktuella
för insatser från kommunen så som försörjningsstöd inte kommer få samma hjälp
som om kommunen var med i avtalet. Idag visar statistik på att 7 individer har
insatser från Kriminalvården och bor i Borgholms kommun samt att 2 av dessa är
även arbetslösa.
Socialförvaltningen
Beatrice Solhjort
T.f. Verksamhetschef IFO/EKB

Beslutet ska skickas till

98

99

100

101

102UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 107

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/67-746 SN

Beslut från IVO; Inspektion på Ekbacka stödboende i Borgholm
Inkommit beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som avslutar
ärendet.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

lämna över informationen till socialnämnden.

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

Dnr 2018/16-704

Motion (Per Lublin nÖP) – omvandla matsalarna på
kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger
med minst två rätter på menyn.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboende till
måltidsrestauranger med menyer, på vilka det alltid ska finnas minst två
rätter att välja mellan vid varje huvudmål, samt ett salladsbord värt namnet.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.

Ärende/bedömning
Socialnämnden anser att förslaget i motionen är bra. Däremot ligger inte
ansvaret för kosten under socialnämnden. Socialnämnden anser därför att
motionen måste avslås av socialnämnden men däremot beredas av BEAB.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/16-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger med minst två rätter på menyn.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboende till måltidsrestauranger med menyer, på vilka det alltid ska finnas minst två rätter att välja
mellan vid varje huvudmål, samt ett salladsbord värt namnet.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Ärende/bedömning
Socialnämnden anser att förslaget i motionen är bra. Däremot ligger inte ansvaret för kosten under socialnämnden. Socialnämnden anser därför att motionen måste avslås av socialnämnden men däremot beredas av BEAB.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/17-704

Motion (Per Lublin nÖP) – ersätt ett
kvällsmål/månad vid äldreboenden med
”fullmäktigesmörgåsar”.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att slå fast att samma kvällsmål – och lika färskt tillrätt – som det som
kommunfullmäktige trakteras med i samband med sina möten, ska under
påföljande månad erbjudas som kvällsmål istället för gröt vid minst en
vardagskväll efter varje kommunfullmäktigemöte.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.

Ärende/bedömning
Brukarna på kommunens äldreboenden får frukost, lunch, kvällsmål samt
mellanmål och nattmål i form av smörgås av valfri sort. Därutöver erbjuds
kaffe och kaka/bulle som ytterligare mellanmål. Detta ingår i den av
Kommunfullmäktiges antagna avgift på 123 kr/dag.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/17-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – ersätt ett kvällsmål/månad vid äldreboenden
med ”fullmäktigesmörgåsar”.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att slå fast att samma kvällsmål – och lika färskt tillrätt – som det som kommunfullmäktige trakteras med i
samband med sina möten, ska under påföljande månad erbjudas som kvällsmål istället för gröt vid minst en vardagskväll efter varje kommunfullmäktigemöte.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Ärende/bedömning
Brukarna på kommunens äldreboenden får frukost, lunch, kvällsmål samt
mellanmål och nattmål i form av smörgås av valfri sort. Därutöver erbjuds
kaffe och kaka/bulle som ytterligare mellanmål. Detta ingår i den av Kommunfullmäktiges antagna avgift på 123 kr/dag.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/19-704

Motion (Per Lublin nÖP) – Omvandla matsalarna på
äldreboende till måltidsrestauranger där även
besökare ska kunna äta.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att låta omvandla matsalarna på kommunens äldreboenden till
måltidsrestauranger, där även besökare till de boende (mot betalning) ska
kunna äta och dricka och delta i måltiden.

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med
gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de
boende har möjlighet att bjuda hem anhöriga/besökare för att kunna äta och
dricka och delta i måltiden.
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Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/19-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – Omvandla matsalarna på äldreboende till
måltidsrestauranger där även besökare ska kunna äta.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att låta omvandla matsalarna
på kommunens äldreboenden till måltidsrestauranger, där även besökare till
de boende (mot betalning) ska kunna äta och dricka och delta i måltiden.
Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende har möjlighet att bjuda hem anhöriga/besökare för att kunna äta och dricka och delta i
måltiden.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/20-704

Motion (Per Lublin nÖP) – daglig utevistelse för
boende på kommunens äldreboende .
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att slå fast att alla boende på kommunens äldreboende allt efter önska ska
ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag.

Beslutsunderlag
Bistånd inom äldreomsorgen

Ärende/bedömning
Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär
att alla beslut är biståndsbedömda enligt behov.
Alla boende på kommunens äldreboenden erbjuds möjlighet till daglig
utevistelse.
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2018-10-10

100-118

Dnr 2018/20-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – daglig utevistelse för boende på kommunens
äldreboende .
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att slå fast att alla boende på
kommunens äldreboende allt efter önska ska ha rätt till minst en timmes ledsagad utevistelse per dag.
Beslutsunderlag
Bistånd inom äldreomsorgen
Ärende/bedömning
Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär att
alla beslut är biståndsbedömda enligt behov.
Alla boende på kommunens äldreboenden erbjuds möjlighet till daglig utevistelse.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/21-704

Motion (Per Lublin nÖP) – veckoutflykt för boende
på kommunens äldreboende .
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att slå fast att alla boende på kommunens äldreboende allt efter önska ska
ha rätt till minst en längre ledsagad utevistelse eller utflykt per vecka ( till
exempel för besök i butiker, på konditori, hos vänner, nära och kära eller
deltagande i kulturaktiviteter) som kan sträcka sig över flera timmar.

Beslutsunderlag
Bistånd för äldreomsorgen

Ärende/bedömning
Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär
att alla beslut är biståndsbedömda enligt behov.

Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO och HSV

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Östra Kyrkogatan 31

0485-880 85

0485-880 82

650-5044

10 85 00-0

212000-0795

117UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 112

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/21-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – veckoutflykt för boende på kommunens
äldreboende .
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att slå fast att alla boende på
kommunens äldreboende allt efter önska ska ha rätt till minst en längre ledsagad utevistelse eller utflykt per vecka ( till exempel för besök i butiker, på
konditori, hos vänner, nära och kära eller deltagande i kulturaktiviteter) som
kan sträcka sig över flera timmar.
Beslutsunderlag
Bistånd för äldreomsorgen
Ärende/bedömning
Alla insatser beslutas enligt individens behov i centrum (IBiC). Det innebär att
alla beslut är biståndsbedömda enligt behov.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/22-704

Motion (Per Lublin nÖP) – vårdhundar inom
äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att anställa personalägda vårdhundar att arbeta tillsammans med sina ägare
på lämpligt sätt inom äldreomsorgen.

Ärende/bedömning
Borgholms kommun har idag personal med hundar som vistas på
äldreboendet tillsammans med ägaren. De är inte utbildade vårdhundar
men ger en positiv effekt på brukarna.
Borgholms kommun har beslutat att upprätta en praktikplats för en vårdhund
från Hälsocentralen i Borgholm där vårdstiftelsen är medfinansiär.
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Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/22-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – vårdhundar inom äldreomsorgen.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att anställa personalägda vårdhundar att arbeta tillsammans med sina ägare på lämpligt sätt inom äldreomsorgen.
Ärende/bedömning
Borgholms kommun har idag personal med hundar som vistas på äldreboendet tillsammans med ägaren. De är inte utbildade vårdhundar men ger en positiv effekt på brukarna.
Borgholms kommun har beslutat att upprätta en praktikplats för en vårdhund
från Hälsocentralen i Borgholm där vårdstiftelsen är medfinansiär.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/23-704

Motion (Per Lublin nÖP) – husdjur inom
äldreomsorgen.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att kommunens äldreboende på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur av
olika slag inom sin verksamhet.

Ärende/bedömning
Borgholms kommun har husdjur i form av katt på Åkerbohemmet, Soldalen
och Ekbacka då ägarna har kunnat ta med sitt djur från det ordinära
boendet.
Så länge det inte finns några medicinska eller andra hinder från andra
boende eller personal nekas aldrig husdjur.
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Paragrafer

2018-10-10

100-118

Dnr 2018/23-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – husdjur inom äldreomsorgen.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att kommunens äldreboende
på lämpligt sätt ska använda sig av husdjur av olika slag inom sin verksamhet.
Ärende/bedömning
Borgholms kommun har husdjur i form av katt på Åkerbohemmet, Soldalen
och Ekbacka då ägarna har kunnat ta med sitt djur från det ordinära boendet.
Så länge det inte finns några medicinska eller andra hinder från andra boende eller personal nekas aldrig husdjur.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/24-704

Motion (Per Lublin nÖP) – återuppta
Klockargårdsverksamhet.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att likadant eller nästintill – låta återuppta Klockargårdsverksamheten som
den utvecklats och bedrivits i Löt.

Ärende/bedömning
Klockargårdens dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs
idag 5 dagar i vecka efter biståndsbeslut.
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Sammanträdesdatum
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2018-10-10

100-118

Dnr 2018/24-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – återuppta Klockargårdsverksamhet.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att likadant eller nästintill – låta återuppta Klockargårdsverksamheten som den utvecklats och bedrivits i
Löt.
Ärende/bedömning
Klockargårdens dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs
idag 5 dagar i vecka efter biståndsbeslut.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avslå motionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

127

128

Sida

1(1)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-09-25

SO CI A L FÖ RVA LTN I N G

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

Dnr 2018/25-704

Motion (Per Lublin nÖP) – snaps vid speciella
tillfällen.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att vid speciella tillfällen som till exempel midsommar och jul ska serveras
kyld snaps till de boende vid våra äldreboende som så önskar.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.

Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten - Alkoholservering på särskilda boenden.

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med
gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de
boende får förtära egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Detta
innebär att alla boende har en egen valmöjlighet vad de vill dricka vid
speciella tillfällen och högtider.
Det finns heller ingen möjlighet för en kommun att bjuda på alkoholhaltiga
drycker då priset enligt Folkhälsomyndigheten inte får vara lägre än
inköpspriset för drycken plus ett rimligt påslag.
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2018-10-10

100-118

Dnr 2018/25-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – snaps vid speciella tillfällen.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att vid speciella tillfällen som
till exempel midsommar och jul ska serveras kyld snaps till de boende vid våra äldreboende som så önskar.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten - Alkoholservering på särskilda boenden.
Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära
egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Detta innebär att alla boende
har en egen valmöjlighet vad de vill dricka vid speciella tillfällen och högtider.
Det finns heller ingen möjlighet för en kommun att bjuda på alkoholhaltiga
drycker då priset enligt Folkhälsomyndigheten inte får vara lägre än inköpspriset för drycken plus ett rimligt påslag.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

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

Dnr 2018/26-704

Motion (Per Lublin nÖP) –
alkoholutskänkningstillstånd till samtliga
matsalar/måltidsrestauranger på kommunens
äldreboende.
Förslag till beslut
Att avslå motionen

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att låta söka
alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsrestauranger på
kommunens äldreboende.

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med
gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de
boende får förtära egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Därför görs
bedömningen att kommunen inte ska söka något alkoholtillstånd.
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Dnr 2018/26-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – alkoholutskänkningstillstånd till samtliga
matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende.
Förslag till beslut: Att avslå motionen
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att låta söka alkoholutskänkningstillstånd till samtliga matsalar/måltidsrestauranger på kommunens äldreboende.
Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära
egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Därför görs bedömningen att
kommunen inte ska söka något alkoholtillstånd.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avslå motionen.
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Motion (Per Lublin nÖP) – vin eller öl till de boende
vid helger och speciella tillfällen.
Förslag till beslut
Att motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06
att det vid helger och veckoslut samt speciella tillfällen som till exempel
födelsedagar ska erbjudas valfritt ett glas vin eller öl – och alkoholfri variant
– till de boende på kommunens äldreboenden som så önskar i samband
med huvudmåltid.
Att det vid speciella tillfällen även ska kunna serveras mousserande vin för
att skåla med.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.

Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten - Alkoholservering på särskilda boenden.

Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med
gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de
boende får förtära egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Detta
innebär att alla boende har en egen valmöjlighet vad de vill dricka vid
speciella tillfällen och högtider.
Det finns heller ingen möjlighet för en kommun att bjuda på alkoholhaltiga
drycker då priset enligt Folkhälsomyndigheten inte får vara lägre än
inköpspriset för drycken plus ett rimligt påslag.
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Dnr 2018/27-704 SN

Motion (Per Lublin nÖP) – vin eller öl till de boende vid helger och speciella tillfällen.
Förslag till beslut: Att motionen avslås
Sammanfattning av ärendet
Per Lublin (nÖP) föreslår i motion 2018-01-06 att det vid helger och veckoslut
samt speciella tillfällen som till exempel födelsedagar ska erbjudas valfritt ett
glas vin eller öl – och alkoholfri variant – till de boende på kommunens äldreboenden som så önskar i samband med huvudmåltid.
Att det vid speciella tillfällen även ska kunna serveras mousserande vin för
att skåla med.
Att det ej ska tas ut någon extra avgift för detta.
Beslutsunderlag
Folkhälsomyndigheten - Alkoholservering på särskilda boenden.
Ärende/bedömning
Kommunens särskilda boenden består av egna lägenheter med gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum. Var och en av de boende får förtära
egen ägd dryck i lägenhet, matsal och tv-rum. Detta innebär att alla boende
har en egen valmöjlighet vad de vill dricka vid speciella tillfällen och högtider.
Det finns heller ingen möjlighet för en kommun att bjuda på alkoholhaltiga
drycker då priset enligt Folkhälsomyndigheten inte får vara lägre än inköpspriset för drycken plus ett rimligt påslag.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

avslå motionen.
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