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Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2018/12-700  SN

Information från socialchef

- Flytten av verksamheter till Ekbacka plan 2 är framflyttat till 190107. 

- Avstämning har gjorts med Hälsocentralen utifrån projektet Cuviva. Projek-
tet har gett goda resultat och nu är Linneuniversitetet intresserade av att 
följdforska projektet. 

- Under två månader har besökare till missbruk- och försörjningsstöd fått frå-
gan om våld i nära relationer. 72 % av de tillfrågade uppger att de någon 
gång varit utsatta för våld i nära relationer men ingen är utsatt i dagsläget.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________
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1 Sammanställning
För oktober är avvikelsen -8,1 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 -9,2 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader 
som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för försörjningsstöd samt högre 
kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta 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 bland annat kontorsmaterial och 

livsmedel på socialkontoret.

2.2 Äldreomsorg
 En stor andel av de fastmonterade takliftarna underkändes vid besiktning av 

Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) vilket kommer leda till ökade 
kostnader för inköp/reparation.

 Hemsjukhusets undersköterskor har påbörjat utbildning med hälsocentralens 
sjuksköterskor. Målet är att öka kompetensen för att kunna få utföra delegerade 
arbetsuppgifter.

 Ny chef för rehabenheten börjar under mitten av november.
 Arbetet med att tydliggöra mål samt ta fram individuella 

kompetensutvecklingsplaner har påbörjats i och med de medarbetarsamtalen.
 Gläntan, behovet av korttidsplatser har minskat dock kvarstår behovet av 

särskilda boendeplatser för personer med demenssjukdom. 
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Utbildning - och utvecklingssatsningar som påbörjats:

 Nollvision - demensvård utan tvång och begränsningar
 Bemötande i relation till demens sjukdom
 Handledarutbildning gällande arbetsmiljö, stress och handledning
 Heltid som norm
 Aktiveringsschema med stående aktiviteter som erbjuds varje dag på Ekbacka 6
 Kulturprojekt med länsmuseet fortsätter till november och därefter fortsätter 

enheterna på egen hand.
 Soldalen har startat upp generationssamverkan med Köping skola

2.3 Omsorg om funktionsnedsatta
  Arbete med resursfördelningssystem fortskrider. En beräkningsmodell har 

arbetats fram.
 Två personer har beviljats bostad med särskild service enligt Sol vilket inte 

kunnat verkställas då Socialförvaltningen i nuläget saknar denna insatsform på 
hemmaplan.

 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. Två brukare har 
flyttat till annan gruppbostad och två brukare bor än så länge kvar på 
Februarivägen. Viss personal från Februarivägen har bytt placering för att 
övertalighet inte ska förekomma.

 Hyresavtal för Daglig verksamhet på Äpplerum avslutas 181130. Under perioden 
181201 tom 180630 utgår gruppen från Februarivägens lokaler och därefter 
samlokaliseras denna grupp med övriga grupper 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 i Socialförvaltningen 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.
 Personligt utformat stöd avslutas i december -18.

2.4 Individ- och familjeomsorg
 Beslut gällande ny organisation har fattats och processen för att få igång den nya 

organisationen fullt ut är i gång där ett förändrat arbetssätt står i fokus särskilt på 
barn- och familjeenheten.

 Pågår utbildningssatsning med Joakim Frisk, på systemiskt och familjeorienterat 
arbetssätt.

 Beroendeterapeut anställd och öppenvården Bron är startad.
 Budget för 2019 och åtgärdsplaner arbetas aktivt med.
 Fortsatt utveckling och implementering av nytt arbetssätt där ett team 

"Resursrådet",  inventera hur individens behov skulle kunna tillgodoses på 
hemmaplan utreds. 

 Enhetschef och medarbetare har aktivt arbetat för att öka kostnadsmedvetenhet i 
organisationen och även ställa större krav på de externa leverantörer som anlitas.

 Den ekonomiska situationen har gjort att revisorer ålagt socialnämnden att 
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komma med nytt åtgärdsförslag för att uppnå budget i balans, då IFO Borgholm 
har ca 80 % dyrare kostnader än riksgenomsnittet och ett minus i förhållande till 
budget på 18,7 miljoner kr. Åtgärderna ska vara redogjorda för senast 181130.

 Arbetsgruppen har varit med och planerat och genom kreativa lösningar lyckats 
minska prognosen för placeringar inför 2019.

 Fler med fullt försörjningsstöd där annan inkomst saknas eller är låg påverkar 
kostnaderna för försörjningsstöd.

 Avslutat ett stort kontrakt med ett hyreshus med privatperson. Kostnader för 
renoveringar, saneringar och tomhyror av hyreslägenheter för de som lämnat 
sociala kontrakt.

 Tre placeringar har undvikits pga. hemmaplanslösningar inom missbruk. 
Kostnaden för dessa skulle varit 1,3 mkr.

 Hembesök och aktiviteter som görs av Stöd och insatsenheten (tidigare kallad 
Boende och insats), har bidragit till 3 personers drogfrihet och att vi kan utföra 
mer hemmaplanslösningar för familjer.

 Idag har verksamheten 59 beviljade insatser på hemmaplan inom missbruk 
fördelat på 42 klienter.

2.5 Stöd och insatser
Under oktober har beslut tagits angående organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen vilket medför att beroendeterapeut och förebyggande teamet kommer att 
flyttas till Stöd och Insatser from 181201

 Ny boendeform 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 enbart ensamkommande.

 Verksamheten Stöd och insatser/ensamkommande fortsätter även göra 
stödinsatser ute i hemmen inom missbruksvården tex delar ut antabus, aktiviteter 
och gör besök även på helger.

 Medarbetare har varit  flexibla och bidragit till att hålla nere kostnaderna tex 
genom att utföra flyttstäd av ett hyreshus och andra lägenheter som kommunen 
avslutar.

 Antalet ungdomar på stödboendet har minskat från 19 till 17 under oktober 
månad.

3 Personaluppföljning
Antalet fyllnads- och övertidstimmar har minskat jämfört med föregående år.

Kostnad för fyllnad- och övertid 2018: 3 291 tkr.

Kostnad för fyllnad- och övertid 2017: 4 611 tkr.
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Antalet årsarbetare är högre jämfört med samma period 2017.

Antal årsarbetare september 2017: 527

Antal årsarbetare september 2018: 552

Sjukfrånvaron har varit högre under perioden april till juli jämfört med 2017. I september 
är sjukfrånvaron något lägre, 0,11 % jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro september 2017: 7,34 %

Sjukfrånvaro september 2018: 7,23 %
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4 Ekonomiuppföljning
Efter oktober är budgetavvikelsen -8,1 mkr (se tabell under rubrik 4.1). Större delen av 
underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om 
funktionsnedsatta.

I budgetavvikelsen 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. För oktober månad har utbetalningarna av försörjningsstöd varit 
lägre än tidigare, trots detta så visar prognosen på att kostnaden kommer vara fortsatt hög 
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jämfört med budget.

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. 
Under oktober har behovet av hemtjänst ökat vilket medför att flera områden får ett bättre 
ekonomiskt resultat då bemanningen inte ökar i samma takt som behovet.

Vikariepoolen uppvisar underskott. Då verksamhetens inriktning förändrats under året 
behövs budget för semesterlön. Sjukdom skapar också underskott då dessa personer inte 
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kan bokas ut på enheterna.

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 efter sommaren. 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 IT-
utrustning 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.
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Verksamheten för stöd och insatser uppvisar överskott. Detta beror på att verksamheten 
anpassas efter behovet. Intäkterna minskar för verksamheten vilket tvingar verksamheten 
att antingen avveckla eller utvecklas till något annat. Verksamheten förbereder för och 
verkställer redan hemmaplanslösningar istället för några av de externa placeringar som 
finns idag.

4.1 Tabell redovisning

 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

70 Centralt 27 279 16 266 11 013 11 462

71 Bemanningsen
heten 1 184 1 948 -764 -912

72 Hälso- och 
sjukvård 19 833 21 580 -1 747 -2 293

73 Särskilt boende 65 197 67 237 -2 040 -2 683

74 Hemtjänst o 
sociala verks. 61 414 63 461 -2 047 -1 657

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 53 560 59 186 -5 626 -6 179

76 Individ- och 
familjeomsorg 23 663 33 172 -9 509 -9 975

78 Boende och 
insatser 119 -2 527 2 646 3 042

79 Projekt 0 0 0 0

Summa 252 249 260 323 -8 074 -9 195

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

- Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. mitten av 
april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Effekterna som 
visas är minskad sjukfrånvaro och medarbetarundersökningen tyder på fler nöjda 
medarbetare. Framåt ska den ökade chefstätheten ge ytterligare minskad sjukfrånvaro och 
lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med 
föregående år.

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

- Fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt 
planeras så snart som möjligt.

5.3 En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en 
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om 
funktionsnedsatta.
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- Under 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.

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 genererar 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 Life Care handläggning.

- I en övertalighetsprocess har förvaltningen avslutat tre anställningar inom Individ- och 
familjeomsorgen.

- Avtal inom daglig verksamhet har sagts upp däremot kommer verksamheten att bedrivas 
i liknande form.

- Avtal med extern hyresvärd har sagts upp då Förebyggande teamet har flyttats till 
egenägda lokaler.
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Budgetuppföljning oktober 2018.

My Nilsson, ekonom, informerar att för oktober är avvikelsen -8,1 mkr mot 
budget. I budgetavvikelsen ingår KF-beslut § 186 budgetäskning om 12,0 
mkr. Budgetökningen redovisas under centralt, vilket framgår av tabellen un-
der rubrik 4.1. Större delen av underskottet härleds till individ- och familje-
omsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.

• Över hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familje-
omsorgen. 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 funktions-
nedsatta. 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 place-
ringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från För-
säkringskassan 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 Häl-
so- 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 ytter-
ligare åtgärder vidtas är prognosen för 2018 -9,2 mkr. I prognosen ingår pla-
ceringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för 
försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om funk-
tionsnedsatta och äldreomsorgen.

Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal place-
ringar 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 verk-
samheten.

- 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 medarbetarunder-
sökningen tyder på fler nöjda medarbetare. Framåt ska den ökade chefstät-
heten 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 för-
hoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kom-
mer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är till-
satt.

- Fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka 
och inflytt planeras så snart som möjligt.

5.3 En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en resurs-
fördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om 
funktionsnedsatta.

- Under hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördel-
ningsmodellen. När samtliga chefer är på plats finns förutsättningar för att re-
dan nu arbeta aktivt med resursfördelning mellan verksamheterna.

5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut 
som idag verkställs externt på hemmaplan.

5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar de-
ras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.

- Kostnadsmedvetenheten bland medarbetarna har ökat och kommer ge be-
sparingar 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 syssel-
sättning.

- 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 sam-
arbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen gällande 
bl.a. extra tjänster, stödboende och behandling på hemmaplan.

- Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands gymnasium och Ar-
betsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och omsorg kommit igång 
vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjnings-
stöd ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande. 
Detta generar även anställningsbara framtida medarbetare.
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5.8 Övergripande besparingsåtgärder genomförs.

- Satsningar på utbildning som genererar effektiviseringar är det som priorite-
ras.

- 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 Life Care handläggning.

- I en övertalighetsprocess har förvaltningen avslutat tre anställningar inom 
Individ- och familjeomsorgen.

- Avtal inom daglig verksamhet har sagts upp däremot kommer verksamhe-
ten att bedrivas i liknande form.

- Avtal med extern hyresvärd har sagts upp då Förebyggande teamet har flyt-
tats till egenägda lokaler.

 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

70 Centralt 27 279 16 266 11 013 11 462

71 Bemanningsenhe-
ten 1 184 1 948 -764 -912

72 Hälso- och sjuk-
vård 19 833 21 580 -1 747 -2 293

73 Särskilt boende 65 197 67 237 -2 040 -2 683

74 Hemtjänst o soci-
ala verks. 61 414 63 461 -2 047 -1 657

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 53 560 59 186 -5 626 -6 179

76 Individ- och famil-
jeomsorg 23 663 33 172 -9 509 -9 975

78 Boende och insat-
ser 119 -2 527 2 646 3 042

79 Projekt 0 0 0 0

Summa 252 249 260 323 -8 074 -9 195

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t godkänna uppföljningen för oktober 2018 som visar – 8,1 mkr och 
årsprognosen som visar -9,1 mkr och lägga till handlingarna.
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§ 122 Dnr 2018/13-792  SN

Ekonomisk åtgärdsplan

Ärende
Individ- och familjeomsorgen 
Individ- och familjeomsorgen har en hög nettokostnadsavvikelse jämfört med 
riket vilket indikerar att verksamheten inte är kostnadseffektiv. En organisa-
tionsförändring genomförs där verksamheten minskar antalet personal, verk-
samheten ändrar även arbetssätt för att bättre kunna möta individernas be-
hov på hemmaplan vilket är en mycket mer kostnadseffektiv lösning än att 
placera individerna externt. Nya rutiner gällande hanteringen av externa pla-
ceringar både inom hem för vård och boende och inom familjehem arbetas 
fram för att kunna sänka kostnaderna om det visar sig att en extern placering 
av en individ är nödvändig. 

Dyra externa hyresavtal avslutas och verksamheterna flyttas till egenägda lo-
kaler. Även en översyn av sociala kontrakt genomförs för att få så många in-
divider som möjligt att själva stå på sina egna hyreskontrakt i stället för att 
förvaltningen står som ansvarig.

Försörjningsstödets kostnader har ökat under 2018 och med tanke på att 
prognosen visar en fortsatt ökning framåt kommer förvaltningen satsa på att 
digitalisera ansökningarna vilket frigör tid för handläggarna som i stället kan 
arbeta för att få ut individerna i sysselsättning. Uppstartandet av ett återbruk 
där många av de individer som har eller riskerar att hamna i försörjningsstöd 
kan få sysselsättning ger en stor effekt.

Omsorgen om funktionsnedsatta
Inom omsorgen om funktionsnedsatta har arbetet med att ställa om och för-
bereda för att kunna verkställa och utföra stöd och insatser på hemmaplan 
resulterat i att förvaltningen har kunnat avsluta externa placeringar vilket ger 
effekten av god och nära omsorg och stöd så nära hemmiljön som möjligt. 
Översikt och genomlysning av avtal ger följder av att vi kan samlokalisera 
verksamheterna och bedriva liknande verksamhet fast med bättre effektivitet 
och resursanvändande. 

Äldreomsorgen 
De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av strukturella 
förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. 
Statistik visar hur många invånare samt hur stor andel av det totala invåna-
rantalet som har hemtjänst eller bor på särskilt boende idag. Prognosen 
framtill år 2026 baseras på att andelen av totalen är oförändrad. 

Övergripande socialförvaltningen 
Effektiviseringarnas summa redovisas med helårseffekt. Flera av effektivise-
ringarna har redan påbörjats och beräknas ge fullt utfall kommande år. En 
anledning till att alla effektiviseringar inte beräknas ge fullt utfall redan nästa 
år beror på kontrakt- och avtalsskrivningar. Det är även avgörande att de 
egenägda lokalerna färdigställs för att kunna bedriva verksamheterna ända-
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målsenligt och mer kostnadseffektivt. 

Individ- och familjeomsorgen                                  Summa besparing (kr)
4 tjänster Individ- och familjeomsorgen 3 302 882  
Uppsägning av avtal Markgatan                                                259 060  
Tomhyror Markgatan och Äpplerum                                          121 972  
Uppstartande av återbruk för att minska försörjningsstöd      3 600 000   
Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd    656 307 
Översyn externa placeringskostnader  1 885 720   
Översyn av egna familjehem                                                      504 800    
Avsluta sociala kontrakt                                                                86 600   
Effektivisering:                                                                        10 417 341    

Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal med Äpplerum                  156 000   
Samlokalisera Daglig verksamhet                                               169 379    
Uppsägning av hyresavtal på Cikorian                  240 000   
Flytta Klinta korttid till nya lokaler                                                202 412  
Hemtagning/avslut extern placering 190630    1 525 153   
Fördela resurser efter behov                                                     3 800 000  
Uppsägning av tidningsprenumerationer          41 000  
Effektivisering:                                                                           6 133 943    

Äldreomsorgen
Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet)  2 000 000   
Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel  1 700 000  
Sjuksköterskor inför flexklocka                                                   250 000  
Ökade intäkter för omsorgsavgifter                                         1 020 000  
Rehab ej sommarvikarie                                                             100 000    
Effektivisering:                                                                         4 970 000    

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen                                                            446 313    
Se över inköpsorganisation och e-handel      200 000  
Oregistrerad frånvaro                                                                   90 000  
Minskad sjukfrånvaro 1,0 %                                                    1 000 000 
Effektivisering                                                                          1 736 313    

Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr) 23 257 596    

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t godkänna åtgärdsplanen och uppdra åt socialchefen att effektuera 
densamma.

a t t socialnämnden månadsvis får en uppföljning av resultatet av åtgärds-
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planen.

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

Åtgärdsplan socialnämnden

Förslag till beslut
Att godkänna åtgärdsplanen och uppdra åt socialchefen att effektuera 
densamma.

Att socialnämnden månadsvis får en uppföljning av resultatet av 
åtgärdsplanen.

Ärende
Individ- och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgen har en hög nettokostnadsavvikelse jämfört 
med riket vilket indikerar att verksamheten inte är kostnadseffektiv. En 
organisationsförändring genomförs där verksamheten minskar antalet 
personal, verksamheten ändrar även arbetssätt för att bättre kunna möta 
individernas behov på hemmaplan vilket är en mycket mer kostnadseffektiv 
lösning än att placera individerna externt. Nya rutiner gällande hanteringen 
av externa placeringar både inom hem för vård och boende och inom 
familjehem arbetas fram för att kunna sänka kostnaderna om det visar sig 
att en extern placering av en individ är nödvändig. 
Dyra externa hyresavtal avslutas och verksamheterna flyttas till egenägda 
lokaler. Även en översyn av sociala kontrakt genomförs för att få så många 
individer som möjligt att själva stå på sina egna hyreskontrakt i stället för att 
förvaltningen står som ansvarig.

Försörjningsstödets kostnader har ökat under 2018 och med tanke på att 
prognosen visar en fortsatt ökning framåt kommer förvaltningen satsa på att 
digitalisera ansökningarna vilket frigör tid för handläggarna som i stället kan 
arbeta för att få ut individerna i sysselsättning. Uppstartandet av ett återbruk 
där många av de individer som har eller riskerar att hamna i försörjningsstöd 
kan få sysselsättning ger en stor effekt.
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Omsorgen om funktionsnedsatta

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har arbetet med att ställa om och 
förbereda för att kunna verkställa och utföra stöd och insatser på 
hemmaplan resulterat i att förvaltningen har kunnat avsluta externa 
placeringar vilket ger effekten av god och nära omsorg och stöd så nära 
hemmiljön som möjligt. Översikt och genomlysning av avtal ger följder av att 
vi kan samlokalisera verksamheterna och bedriva liknande verksamhet fast 
med bättre effektivitet och resursanvändande. 

Äldreomsorgen 

De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av strukturella 
förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. 
Statistik visar hur många invånare samt hur stor andel av det totala 
invånarantalet som har hemtjänst eller bor på särskilt boende idag. 
Prognosen framtill år 2026 baseras på att andelen av totalen är oförändrad. 

Övergripande socialförvaltningen 

Effektiviseringarnas summa redovisas med helårseffekt. Flera av 
effektiviseringarna har redan påbörjats och beräknas ge fullt utfall 
kommande år. En anledning till att alla effektiviseringar inte beräknas ge fullt 
utfall redan nästa år beror på kontrakt- och avtalsskrivningar. Det är även 
avgörande att de egenägda lokalerna färdigställs för att kunna bedriva 
verksamheterna ändamålsenligt och mer kostnadseffektivt. 
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Individ- och familjeomsorgen Summa besparing (kr)
4 tjänster Individ- och familjeomsorgen 3 302 882 
Uppsägning av avtal Markgatan 259 060 
Tomhyror Markgatan och Äpplerum 121 972 
Uppstartande av återbruk för att minska försörjningsstöd 3 600 000 
Digitalisering av ansökan för försörjningsstöd 656 307 
Översyn externa placeringskostnader 1 885 720 
Översyn av egna familjehem 504 800 
Avsluta sociala kontrakt 86 600 
Effektivisering: 10 417 341 

Omsorgen om funktionsnedsatta
Uppsägning av avtal med Äpplerum 156 000 
Samlokalisera Daglig verksamhet 169 379 
Uppsägning av hyresavtal på Cikorian 240 000 
Flytta Klinta korttid till nya lokaler 202 412 
Hemtagning/avslut extern placering 190630 1 525 153 
Fördela resurser efter behov 3 800 000 
Uppsägning av tidningsprenumerationer 41 000 
Effektivisering: 6 133 943 

Äldreomsorgen
Budget i balans inom hemtjänsten (baserat på behovet) 2 000 000 
Särskilt boende anpassar till bemanningsnyckel 1 700 000 
Sjuksköterskor inför flexklocka 250 000 
Ökade intäkter för omsorgsavgifter 1 020 000 
Rehab ej sommarvikarie 100 000 
Effektivisering: 4 970 000 

Övergripande socialförvaltningen
1 tjänst administrationen 446 313 
Se över inköp av livsmedel och transport 200 000 
Oregistrerad frånvaro 90 000 
Minskad sjukfrånvaro 1,0 % 1 000 000 
Effektivisering: 1 736 313 
Totalt effektiviseringar socialförvaltningen (kr) 23 257 596 

Anna Hasselbom Trofast

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

Särskilt ekonomiskt bistånd till jul gällande barn i 
långvarigt försörjningsstöd

Förslag till beslut
- Att besluta att bevilja bistånd till utbetalning av särskilt ekonomiskt 

bistånd till barnfamiljer i vissa fall, enligt nedan nämnda ritlinjer för 
åren 2018, 2019 och 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens individutskott har sedan hösten 2005 beslutat att anta 
riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd till barnfamiljer i vissa fall. Det har 
handlat om att i samband med jul betala ut extra försörjningsstöd till 
barnfamiljer. Inledningsvis förnyades beslutet varje år men inför 2012 
beslutades att riktlinjen skulle gälla under en treårsperiod. Anledningen till 
beslutet var att Rädda barnen tog fram statistik som gällde barnfattigdom i 
Sverige där det framkom att Borgholm hade en hög andel fattiga barn. Just 
under oktober månad 2018 var det 35 barn inom försörjningsstöd som var 
aktuella. 

Besluten har under åren fallit väl ut varför individ- och familjeomsorgen 
önskar ett nytt beslut som för gäller julen 2018, 2019 samt 2020 men med 
beslut om 500 kr per barn.

De riktlinjer som har tagits fram och som bör ligga till grund för den extra 
utbetalningen är;

• Att det endast gäller barn under 18 år. 

• Att det endast gäller de hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd en längre 
period d v s tre månader eller längre. Hushållet skall ha varit aktuella för 
försörjningsstöd i direkt anslutning till decembermånad. 

• Att om hushållet inte sökt bistånd för november, men beviljats 
försörjningsstöd regelbundet och långvarigt månaderna dessförinnan, görs 
en beräkning för november månad. Om det finns ett överskott för november 
beviljas inget extra bistånd till julklappar. Om det varit ett underskott görs en 
individuell prövning. 
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• Särskilt ekonomiskt bistånd utbetalas med 500: - per barn.

Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef 

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

Beslut ska skickas till
[Skriv text här]
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§ 123 Dnr 2018/113-754  SN

Särskilt ekonomiskt bistånd till jul gällande barn i långvarigt försörj-
ningsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens individutskott har sedan hösten 2005 beslutat att anta rikt-
linjer avseende ekonomiskt bistånd till barnfamiljer i vissa fall. Det har hand-
lat om att i samband med jul betala ut extra försörjningsstöd till barnfamiljer. 
Inledningsvis förnyades beslutet varje år men inför 2012 beslutades att riktlin-
jen skulle gälla under en treårsperiod. Anledningen till beslutet var att Rädda 
barnen tog fram statistik som gällde barnfattigdom i Sverige där det framkom 
att Borgholm hade en hög andel fattiga barn. Just under oktober månad 2018 
var det 35 barn inom försörjningsstöd som var aktuella. 

Besluten har under åren fallit väl ut varför individ- och familjeomsorgen öns-
kar ett nytt beslut som för gäller julen 2018, 2019 samt 2020 men med beslut 
om 500 kr per barn.

De riktlinjer som har tagits fram och som bör ligga till grund för den extra ut-
betalningen är;

• Att det endast gäller barn under 18 år. 

• Att det endast gäller de hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd en längre 
period d v s tre månader eller längre. Hushållet skall ha varit aktuella för för-
sörjningsstöd i direkt anslutning till decembermånad. 

• Att om hushållet inte sökt bistånd för november, men beviljats försörjnings-
stöd regelbundet och långvarigt månaderna dessförinnan, görs en beräkning 
för november månad. Om det finns ett överskott för november beviljas inget 
extra bistånd till julklappar. Om det varit ett underskott görs en individuell 
prövning. 

• Särskilt ekonomiskt bistånd utbetalas med 500: - per barn.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

a t t bevilja bistånd till utbetalning av särskilt ekonomiskt bistånd till barnfa-
miljer i vissa fall, enligt ovan nämnda ritlinje för åren 2018, 2019 och 
2020.

_____________________________
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 SOCI A LFÖRVA LTNING

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

Delegation till Sydostjourens personal

Förslag till beslut
- Att personal enligt bifogad lista, förordnas att utföra uppgifter 
vid socialnämnden i Borgholms kommun enligt gällande 
delegeringsbestämmelser samt i övrigt utföra arbetsuppgifter för 
socialnämnden i Borgholms kommun räkning, med motsvarande ansvar och 
befogenheter som enhetschef respektive socialsekreterare anställda hos 
socialförvaltningen i Borgholms kommun.

- Socialnämnden beslutar vidare att ovanstående tjänstemän 
förordnas rätten att begära handräckning från polismyndigheten för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU.

Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 februari 2017 övertogs socialberedskap inom 
socialnämnden i Borgholms kommun av Sydostjouren i Kalmar kommun. I 
sydostjouren, utöver Borgholm, ingår även Torsås kommun, Emmaboda 
kommun och Karlskrona kommunen och Nybro kommun. Kalmar kommun 
är säte för Sydostjouren och den kommun som har personalansvar för 
jourens medarbetare. Alla myndighetsbeslut, som skulle ha handlagts av 
den sociala beredskapen vid socialförvaltningen i Borgholms kommer från 
ovan angivet datum att utföras av anställda tjänstemän inom Sydostjouren. 

Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare 
personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i 
Borgholms kommun räkning. Beslut om handräckning från 
polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
enligt 43 § punkt 2 LVU får enligt lag enbart fattas efter personligt 
förordnande.

Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef IFO/AME

"[Förvaltningschefens namn]"
"[Förvaltningschefens titel]"
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[Skriv text här]
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Utdragsbestyrkande

§ 124 Dnr 2018/112-750  SN

Delegation till personal anställd av Sydostjouren. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med 1 februari 2017 övertogs socialberedskap inom socialnämnden 
i Borgholms kommun av Sydostjouren i Kalmar kommun. I sydostjouren, utö-
ver Borgholm, ingår även Torsås kommun, Emmaboda kommun och Karls-
krona kommunen och Nybro kommun. Kalmar kommun är säte för Sydost-
jouren och den kommun som har personalansvar för jourens medarbetare. 
Alla myndighetsbeslut, som skulle ha handlagts av den sociala beredskapen 
vid socialförvaltningen i Borgholms kommer från ovan angivet datum att utfö-
ras av anställda tjänstemän inom Sydostjouren. 

Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare personli-
gen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i Borgholms kom-
mun räkning. Beslut om handräckning från polismyndigheten för att genomfö-
ra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU får enligt 
lag enbart fattas efter personligt förordnande.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

a t t personal enligt bifogad lista, förordnas att utföra uppgifter vid social-
nämnden i Borgholms kommun enligt gällande delegeringsbestäm-
melser samt i övrigt utföra arbetsuppgifter för socialnämnden i Borg-
holms kommun räkning, med motsvarande ansvar och befogenheter 
som enhetschef respektive socialsekreterare anställda hos socialför-
valtningen i Borgholms kommun.

a t t tjänstemän enligt redovisad bilaga förordnas rätten att begära 
handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU.

_____________________________
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 SOCI A LFÖRVA LTNING

Äldreomsorg
Maria Svanborg, 0485-88014
maria.svanborg@borgholm.se

Ändra boendeform för Åkerbohemmets 
korttidsboende, Gläntan, till särskilt boende

Förslag till beslut
- Att ändra boendeformen på Gläntan, från tillfällig korttidsenhet till 

särskilt boende för personer med demenssjukdom. Enheten kommer 
att tillhöra Lunden.

- Att utöka kommunens platser för särskilt boende från 118 till 122.

- Att till kommunstyrelsen tilläggsäska två miljoner för ökad kostnad 
relaterat till utökade platser i särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet
Behovet av platser på särskilt boende har ökat vilket leder till att väntetiden 
blir längre och individen riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom 
skälig tid. Att låta Gläntan bli en del av Lunden och därmed öka med fyra 
platser medför en minskad väntetid för individen.

Beslutsunderlag
Behovet av platser på särskilt boende och korttidsboende har varit stort 
under en längre tid. Under slutet av sommaren togs beslutet om att tillfälligt 
öka korttidsplatser genom att öppna enheten Gläntan, tidigare 
Trädgårdsvägen, som är anpassat för ett vårdboende. Behovet av 
korttidsplatser minskade men behovet av platser för personer med 
demenssjukdom är fortfarande stort. Idag är det tolv personer som bor i 
ordinärt boende som har beslut på särskilt boende. 

Det är viktigt att individens behov står i centrum och att en individs 
önskemål och behov om en plats på äldreboende blir tillgodosedda.

Konsekvensanalys
De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt 
socialtjänstlagen ska verkställas inom skälig tid. Det kan exempelvis handla 
om att en äldre person ska beredas plats på ett äldreboende. Om ett beslut 
inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Om IVO bedömer att den enskilde 
har fått vänta oskäligt länge så kan ansökan om utdömande av en särskild 
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avgift hos förvaltningsrätten göras. När domen vunnit laga kraft fakturerar 
IVO kommunen den utdömda avgiften.

Maria Svanborg
Verksamhetschef

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Utdragsbestyrkande

§ 125 Dnr 2018/92-730  SN

Ändra boendeform för Åkerbohemmets korttidsboende, Gläntan, till 
särskilt boende

Sammanfattning av ärendet
Behovet av platser på särskilt boende har ökat vilket leder till att väntetiden 
blir längre och individen riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom 
skälig tid. Att låta Gläntan bli en del av Lunden och därmed öka med fyra 
platser medför en minskad väntetid för individen.

Beslutsunderlag
Behovet av platser på särskilt boende och korttidsboende har varit stort un-
der en längre tid. Under slutet av sommaren togs beslutet om att tillfälligt öka 
korttidsplatser genom att öppna enheten Gläntan, tidigare Trädgårdsvägen, 
som är anpassat för ett vårdboende. Behovet av korttidsplatser minskade 
men behovet av platser för personer med demenssjukdom är fortfarande 
stort. Idag är det tolv personer som bor i ordinärt boende som har beslut på 
särskilt boende. 

Det är viktigt att individens behov står i centrum och att en individs önskemål 
och behov om en plats på äldreboende blir tillgodosedda.

Konsekvensanalys
De beslut om bistånd och insatser som kommunerna fattar enligt socialtjänst-
lagen ska verkställas inom skälig tid. Det kan exempelvis handla om att en 
äldre person ska beredas plats på ett äldreboende. Om ett beslut inte verk-
ställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta 
oskäligt länge så kan ansökan om utdömande av en särskild avgift hos för-
valtningsrätten göras. När domen vunnit laga kraft fakturerar IVO kommunen 
den utdömda avgiften.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

a t t ändra boendeformen på Gläntan, från tillfällig korttidsenhet till särskilt 
boende för personer med demenssjukdom. Enheten kommer att tillhö-
ra Lunden.

a t t utöka kommunens platser för särskilt boende från 118 till 122.

a t t till kommunstyrelsen tilläggsäska två miljoner för ökad kostnad relate-
rat till utökade platser i särskilt boende.

_____________________________
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Riktlinje gällande extern placering 

    
Lagrum: Lokalt beslut Version 1 Riktlinje för Individ- och familjeomsorgen
Ansvarig för dokumentet: Verksamhetschef IFO Fastställd av Socialnämnd Fastställt 

180627
Nästa revidering senast 190630 Diarienr: 2018/66-750 SN
Plats i Q:et: Bastjänster 

Q-nr: 6.3.17 1 (3)

Riktlinjer gällande extern placering. Riktlinjen omfattar ärendegång, 
avtalsskrivning och uppföljning.

Riktlinje för ärendegång inför beslut i socialnämndens individutskott 
 Utredande handläggare lyfter ärende på ärendekonferens för vägledning vilket sker 

veckovis under ledning av metodstödjare och enhetschef.
 Framkommer tankar om att klient har behov av andra/ytterligare insatser (utöver de 

insatser och resurser som finns inom barn och familj/vuxengruppen), så anmäler 
handläggaren ärende till Resursrådet för vidare vägledning och resursinventering 
samt diskussion för möjlighet till hemmaplanslösning. 

 Bedömer handläggare att behov finns av extern placering ska det i beslutsunderlaget 
framgå vilka alternativa insatser som övervägts. 

 Bedömer handläggare att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt beskrivs varför, 
utifrån risk/ konsekvens, samt mottaglighet.

 Mål och syfte med placeringen ska framgå i underlaget. Vid extern HVB-placering bör 
ett av målen vara att klient kan återgå till vård i öppnare former.

Riktlinje för avtalsskrivningar vid externa placeringar
 Inför en extern placering ska tre alternativ jämföras där man tar hänsyn till individens 

bästa och individens behov. 
 Placering ska endast ske inom ramavtal, finns ej matchande verksamhet inom 

ramavtal ska ändå tre alternativ jämföras.
 Finns likvärdiga alternativ väljs det alternativ som är mest ekonomiskt fördelaktigt.
 Vid placering i familjehem ska möjligheten att överta familjehemmen i egen regi 

vägas in och diskuteras innan avtal skrivs. 
 Avtal upprättas av enhetschef inom barn och familj eller enhetschef inom vuxen och 

försörjningsstöd enligt SKL:s avtalsmall.
 Eventuella tilläggstjänster ska vara tidsbegränsade och tydligt formulerade.
 Vid behov av akut placering under utredningstid sker placering enligt gällande 

delegationsordning, och ärendet lyfts på nästkommande Individutskott.

Riktlinje för uppföljning av avtal/placering
 Ansvarig handläggare har ett ansvar att följa upp vården minst var 3:e månad. 
 Socialnämndens individutskott ska ta del av uppföljningsdokumentet som används.
 Ansvarig handläggare ansvarar för att göra skriftlig uppföljning i form av övervägande 

av vård (SoL) eller omprövning (LVU) och redovisa för socialnämnden var 6:e månad. 
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Riktlinje gällande extern placering

                                                                                  Riktlinje för Individ- och familjeomsorgen
Nästa revidering senast 190630 Fastställd 180613         

         

Q-nr: 6.3.17                                                                                                                                       2 (3)

En pågående placering följs därmed upp av socialnämnd var 3:e månad med 
uppföljningsdokument respektive övervägandedokument.

 I den uppföljande kontakten ansvarar handläggare för att följa upp att vården bedrivs i 
enlighet med Vård- och Genomförandeplan samt försäkra sig om att upphandlad 
leverantör levererar det som är avtalat. 

 Ansvarig handläggare följer hela tiden upp målet angående vad som ska till för att 
vården ska kunna ske i öppnare former. 

 Enhetschef ska i samband med individutskott göra en muntlig återkoppling av 
ärenden som är omfattande och aktuella.  
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Riktlinje gällande extern placering

                                                                                  Riktlinje för Individ- och familjeomsorgen
Nästa revidering senast 190630 Fastställd 180613         

         

Q-nr: 6.3.17                                                                                                                                       3 (3)

Kompletterande information till Riktlinje gällande extern placering. 

Resursrådet 
Resursrådet kommer i första hand att bestå av enhetschefer IFO, metodstödjare, 
verksamhetschef IFO, arbetsterapeut, boendestöd, enhetschef Hemsjukvård samt 
skolpsykolog. Andra interna och externa kompetenser kan komma att bjudas in utifrån 
behov, ärendet lyfts avpersonifierat med tanke på sekretess. 

Möte sker var 3:e vecka och föredragande går igenom ärendet utifrån en frågeställning för att 
diskutera om och i så fall hur, behov kan tillgodoses inom kommunen, med eller utan insats 
från externa aktörer.
Syftet med gruppen är dels att inventera vilka resurser som finns i kommunen och dels att 
utifrån olika professioner se hur/om individens behov kan tillgodoses på hemmaplan.

I utredning/beslutsunderlag gällande familjehemsplacering
Finns behov av familjehemsplacering så anmäler socialsekreterare behovet av familjehem till 
familjehemssekreterare för att där ha samlad specialiserad kompetens. Har 
familjehemssekreterare ingen matchande familj ska familjehemssekreterare i samråd med 
socialsekreterare söka lämpligt alternativ. Enhetschef har dialog med socialsekreterare och 
familjehemsföretag inför avtalsskrivning, avtal upprättas enligt SKL:s avtalsmall. Enhetschef 
driver frågan om att skriva in i avtal att familjehemmet tas över av Borgholms kommun inom 
viss tid.

Angående socialnämndens individutskott och socialsekreterares bedömning och 
beslut
Det är viktigt att vara medveten om att verksamheten inte får begränsa bedömning, utredning 
och beslut utifrån på förhand definierade ekonomiska ramar eller identifierade möjliga 
insatser. Barnets bästa ska särskilt beaktas inom Socialtjänsten.

Stor vikt ska läggas vid barnets inställning till den planerade vården enligt Barnkonventionen. 
Utifrån detta är det också av stor vikt att den unge/familjen under utredningstiden 
motiveras/får kunskap om vad det externa boendet innebär och kan erbjuda, detta sker 
lämpligast genom studiebesök. Barnets åsikt och inställning ska tillmätas stor betydelse 
utifrån barnets ålder och mognad.

Socialtjänsten i Borgholm arbetar utifrån grundtanken att det bästa för individen är att vården 
bedrivs på hemmaplan om det inte finns skyddsbehov. Forskning visar att vård på 
hemmaplan är det bästa för individen, utom vid behov av skydd mot sig själv eller sin 
omgivning.
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§ 126 Dnr 2018/66-750  SN

Riktlinjer gällande extern placering. Riktlinjen omfattar ärendegång, av-
talsskrivning och uppföljning.

Riktlinje för ärendegång inför beslut i socialnämndens individutskott 

• Utredande handläggare lyfter ärende på ärendekonferens för vägledning vil-
ket sker veckovis under ledning av metodstödjare och enhetschef.

• Framkommer tankar om att klient har behov av andra/ytterligare insatser 
(utöver de insatser och resurser som finns inom barn och familj/vuxengrup-
pen), så anmäler handläggaren ärende till Resursrådet för vidare vägledning 
och resursinventering samt diskussion för möjlighet till hemmaplanslösning. 

• Bedömer handläggare att behov finns av extern placering ska det i besluts-
underlaget framgå vilka alternativa insatser som övervägts. 

• Bedömer handläggare att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt be-
skrivs varför, utifrån risk/ konsekvens, samt mottaglighet.

• Mål och syfte med placeringen ska framgå i underlaget. Vid extern HVB-
placering bör ett av målen vara att klient kan återgå till vård i öppnare former.

Riktlinje för avtalsskrivningar vid externa placeringar

• Inför en extern placering ska tre alternativ jämföras där man tar hänsyn till 
individens bästa och individens behov. 

• Placering ska endast ske inom ramavtal, finns ej matchande verksamhet in-
om ramavtal ska ändå tre alternativ jämföras.

• Finns likvärdiga alternativ väljs det alternativ som är mest ekonomiskt för-
delaktigt.

• Vid placering i familjehem ska möjligheten att överta familjehemmen i egen 
regi vägas in och diskuteras innan avtal skrivs. 

• Avtal upprättas av enhetschef enligt SKL:s avtalsmall.

• Eventuella tilläggstjänster ska vara tidsbegränsade och tydligt formulerade.

• Vid behov av akut placering under utredningstid sker placering enligt gällan-
de delegationsordning, och ärendet lyfts på nästkommande Individutskott.

Riktlinje för uppföljning av avtal/placering

• Ansvarig handläggare har ett ansvar att följa upp vården minst var 3:e må-
nad. 

• Socialnämndens individutskott ska ta del av uppföljningsdokumentet som 
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används.

• Ansvarig handläggare ansvarar för att göra skriftlig uppföljning i form av 
övervägande av vård (SoL) eller omprövning (LVU) och redovisa för social-
nämnden var 6:e månad. En pågående placering följs därmed upp av social-
nämnd var 3:e månad med uppföljningsdokument respektive övervägande-
dokument.

• I den uppföljande kontakten ansvarar handläggare för att följa upp att vår-
den bedrivs i enlighet med vård- och genomförandeplan samt försäkra sig 
om att upphandlad leverantör levererar det som är avtalat. 

• Ansvarig handläggare följer hela tiden upp målet angående vad som ska till 
för att vården ska kunna ske i öppnare former. 

• Enhetschef ska i samband med individutskott göra en muntlig återkoppling 
av ärenden som är omfattande och aktuella.  

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

a t t anta reviderad riktlinje för extern placering, ärendegång, avtalsskriv-
ning och uppföljning. 

_____________________________
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 SOCI A LFÖRVA LTNING

Beatrice Solhjort

Revidering av Riktlinjer och anvisningar för 
ekonomiskt bistånd

Förslag till beslut
Att revidera Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd enligt 
redovisat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna revideras årligen av socialnämnden men det har framkommit att 
under rubriken gymnasiestudier bör det göras ett förtydligande.

Beslutsunderlag

Förslag till förändring i Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt 
bistånd: 

Gymnasiestudier 
För elever under 21 år hänvisas till föräldraansvaret. 
Försörjningsansvaret åligger vårdnadshavare enligt 7 kap 1§ 2 stycket tills 
dess att barnet fyller 18 år. Om barnet går i skola efter denna tidpunkt är 
vårdnadshavare underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, 
dock längst till dess att barnet fyller 21. 
För elever över 20 år med studier på gymnasienivå kan fullt studiemedel 
sökas (lån samt bidrag). 
Om vårdnadshavare saknas kan försörjningsstöd för gymnasiestudier 
beviljas fram till dess att den unge har möjlighet att finansiera sitt uppehälle 
genom lån och bidrag från CSN, vilket ges möjlighet from höstterminen det 
år man fyller 20 år. 

Beatrice Solhjort "[Förvaltningschefens namn]"
"[Förvaltningschefens titel]"
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§ 127 Dnr 2018/35-750  SN

Revidering av ekonomiskat bistånd

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna revideras årligen av socialnämnden men det har framkommit att 
under rubriken gymnasiestudier bör det göras ett förtydligande.

Beslutsunderlag
Förslag till förändring i Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd: 

Gymnasiestudier 
För elever under 21 år hänvisas till föräldraansvaret. 

Ändras till: Försörjningsansvaret åligger vårdnadshavare enligt 7 kap 1§ 2 
stycket tills dess att barnet fyller 18 år. Om barnet går i skola efter denna tid-
punkt är vårdnadshavare underhållsskyldiga under den tid som skolgången 
pågår, dock längst till dess att barnet fyller 21. 

För elever över 20 år med studier på gymnasienivå kan fullt studiemedel sö-
kas (lån samt bidrag). 

Ändras till: Om vårdnadshavare saknas kan försörjningsstöd för gymnasi-
estudier beviljas fram till dess att den unge har möjlighet att finansiera sitt up-
pehälle genom lån och bidrag från CSN, vilket ges möjlighet from hösttermi-
nen det år man fyller 20 år.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t revidera riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd enligt redovi-
sat förslag. 

_____________________________
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 SOCI A LFÖRVA LTNING

Äldreomsorg
Maria Svanborg, 0485-88014
maria.svanborg@borgholm.se

Uppföljning av visstidare 2018

Förslag till beslut
Att godkänna redovisningen av visstidare år 2018

Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun, en populär turistkommun, ställs år efter år i en 
situation som är svårlöst. Den enskilde har obegränsad frihet att, oavsett 
vård- respektive omsorgsbehov samt boendeform i hemkommunen, kunna 
välja att vistas i sin sommarstuga under många månader, upp till ett halvår. 
Detta ökar trycket på glesbygdskommunens ekonomi och 
personalförsörjning som redan är påverkad under sommaren. 

Beslutsunderlag
Uppkomna situationer under 2018 med brister i god kvalitet av vård- och 
omsorg samt en godtagbar arbetsmiljö kan vara:

 Andra arbetsförutsättningar beträffande arbetsmiljön än brukarens 
permanenta bostad.

 Beviljad tvätt och behov av tvätt men det finns ingen tvättmaskin 
tillgänglig i bostaden. 

 Beviljad hjälp med dusch trots att dusch inte finns i sommarboendet.

 Många insatser som kräver hjälpmedel som inte är medtagna från 
hemkommunen.

 Små trånga sommarstugor som inte är anpassade efter hjälpmedel 
som behövs för att kunna utföra trygga förflyttningar för både individ 
och personal.

Ekonomiska aspekter:

Beviljade timmar: 3793 timmar

Intäkt från hemkommun:   771 tkr.

Verklig kostnad:   767 tkr

Differens:       4 tkr
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Administration av Socialförvaltningens administration samt enhetschefer är 
inte medräknad. Skälig arbetstid, 200 timmar ger en kostnad om 42 tkr.

Ärende/bedömning
Rekrytering av sommarpersonal var under 2018 betydligt enklare än åren 
innan och därmed blev upplevelsen av att utföra insatser hos visstidare mer 
positiv. Hemtjänsttimmarna har ökat från 1433 under 2017 till 3793 under 
2018, en ökning med över 100 %.

Effektiviserade åtgärder som gjorts under 2018:

 Ökad tydlighet för att beslutet är anpassat till behoven och därmed 
fått ökat antal hemtjänsttimmar i beslutet.

 Hemkommunens ansvar för hjälpmedel har tydliggjorts.

 Administrationen har säkerställt debiteringen genom att jämföra 
beslutade timmar med utförda.

Planerade åtgärder för 2019:

 Proaktivt arbete gällande de återkommande visstidarna där det finns 
kända risker. Enhetschef får i de fall ta kontakt med hemkommunens 
biståndshandläggare och underrätta vad som bör justeras för att 
säkerställa att vi kan ge en god och säker omsorg.

 Informationen om tillfällig vistelse ska förtydligas på kommunens 
hemsida.

Maria Svanborg
Verksamhetschef

"[Förvaltningschefens namn]"
"[Förvaltningschefens titel]"
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-15 120-128

Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr 2018/117-730  SN

Uppföljning av visstidare 2018 (sommargäster).

Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun, en populär turistkommun, ställs år efter år i en situation 
som är svårlöst. Den enskilde har obegränsad frihet att, oavsett vård- respek-
tive omsorgsbehov samt boendeform i hemkommunen, kunna välja att vistas 
i sin sommarstuga under många månader, upp till ett halvår. Detta ökar tryc-
ket på glesbygdskommunens ekonomi och personalförsörjning som redan är 
påverkad under sommaren. 

Beslutsunderlag
Uppkomna situationer under 2018 med brister i god kvalitet av vård- och om-
sorg samt en godtagbar arbetsmiljö kan vara:

• Andra arbetsförutsättningar beträffande arbetsmiljön än brukarens perma-
nenta bostad.

• Beviljad tvätt och behov av tvätt men det finns ingen tvättmaskin tillgänglig i 
bostaden. 

• Beviljad hjälp med dusch trots att dusch inte finns i sommarboendet.

• Många insatser som kräver hjälpmedel som inte är medtagna från hemkom-
munen.

• Små trånga sommarstugor som inte är anpassade efter hjälpmedel som be-
hövs för att kunna utföra trygga förflyttningar för både individ och personal.

Ekonomiska aspekter:

Beviljade timmar                  3 793 timmar
Intäkt från hemkommun:         771 tkr.
Verklig kostnad:                      767 tkr
Differens:                                    4 tkr

Administration av Socialförvaltningens administration samt enhetschefer är 
inte medräknad. Skälig arbetstid, 200 timmar ger en kostnad om 42 tkr.

Ärende/bedömning
Rekrytering av sommarpersonal var under 2018 betydligt enklare än åren in-
nan och därmed blev upplevelsen av att utföra insatser hos visstidare mer 
positiv. Hemtjänsttimmarna har ökat från 1433 under 2017 till 3793 under 
2018, en ökning med över 100 %.

Effektiviserade åtgärder som gjorts under 2018:

• Ökad tydlighet för att beslutet är anpassat till behoven och därmed fått ökat 
antal hemtjänsttimmar i beslutet.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-15 120-128

Utdragsbestyrkande

• Hemkommunens ansvar för hjälpmedel har tydliggjorts.

• Administrationen har säkerställt debiteringen genom att jämföra beslutade 
timmar med utförda.

Planerade åtgärder för 2019:

• Proaktivt arbete gällande de återkommande visstidarna där det finns kända 
risker. Enhetschef får i de fall ta kontakt med hemkommunens biståndshand-
läggare och underrätta vad som bör justeras för att säkerställa att vi kan ge 
en god och säker omsorg.

• Informationen om tillfällig vistelse ska förtydligas på kommunens hemsida.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t godkänna redovisningen av visstidare (sommargäster) 2018 och läm-
na över till socialnämnden. 

_____________________________
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