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Utses att justera: ………………………………………………………………….

Plats och tid för 
justeringen: Socialkontoret  i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Upprop

2 Nytillkomna ärenden

3 Godkännande av dagordningen

4 Anmälan om jäv

5 Val av justerare

6 Upprop

7 Nytillkomna ärenden

8 Godkännande av dagordningen

9 Anmälan om jäv

10 Val av justerare

11 Information från socialchef 2019 2019/4 700 3

12 Budgetuppföljning juni-juli 2019 2019/13 792 4

13 Stimulansmedel att rekvirera för förstärkning inom äldreomsorgen 
2019

2019/91 701 5 - 7

14 Återuppstartat HVB Ekbacka 2019/83 750 8

15 Remiss; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. 2019/84 730 9 - 13
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16 Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

2019/85 701 14 - 15

17 Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt jobbförberedande 
aktiviteter

2019/92 700 16 - 20
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-02-06 2019/4 700

2019.96

Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/adm chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88095 therese.ahlander@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämndens arbetsutskott

Information från socialchef

Förslag till beslut 
att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

 

Anna Hasselbom Trofast Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/adm chef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-08-05 2019/13 792

 

Handläggare
My Nilsson
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88022 My.Nilsson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till socialnämnden

Budgetuppföljning juni-juli 2019

Förslag till beslut 
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för juni-juli månad 2019.

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för april 2019 är framtagen av enhetschefer, 
verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning juni-juli 2019

 

Chefens namn. My Nilsson
Chefens titel. Controller

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Östra Kyrkogatan 31

Telefon
0485-880 85

Fax
0485-880 82

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2019-08-05

 
 SOCI A LFÖRVA LTNING

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

Stimulansmedel att rekvirera för förstärkning inom 
äldreomsorgen 2019

Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar att från Socialstyrelsen rekvirera tilldelade 

stimulansmedel för förstärkning inom äldreomsorgen för 2019. 

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel 
till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan 
användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att 
behoven är som störst. Borgholms kommun har tilldelats medel om 
899 101kr att rekvirera för perioden 27 juni till och med den 31 december 
2019.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för 
förstärkning av äldreomsorgen

Ärende/bedömning
Rekvirerade stimulansmedel kommer företrädesvis att användas till:

– Utbildning gällande mål och målformulering

– Kvalitetsutveckling 

– Hjälpmedelsutveckling

Maria Svanborg
Verksamhetschef

Beslut ska skickas till
Maria Svanborg
Ellinor Falkebo
Linda Andreen
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2019-07-03 Dnr 9.2-21367/2019  

  

  
 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 

2019 för förstärkning av äldreomsorgen  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till  

kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen.  

 

I fördelningen av stimulansmedlen inom kommunens verksamheter behöver kommunen 

beakta kraven om anmälan och rapportering av statligt stöd som följer av lagen 

(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Bidragets storlek 

Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2019. I bilagan till regeringsbe-

slut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.  

Vilka kan rekvirera medlen? 

Kommuner. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun 

ser att behoven är som störst.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas från och med den  

27 juni till och med den 31 december 2019. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel 

retroaktivt för verksamhet från och med den 27 juni 2019. 

Hur får ni del av medlen? 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. 

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhan-

dahåller. Blanketten finns publicerad på Socialstyrelsens webbsida för stimulans-

medlen. 

2. I bilagan till regeringsbeslut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje 

kommun kan rekvirera för 2019.  

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. 

4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2019 och 

betalas ut löpande. 

5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2020 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen 

har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i december 2019.  

Formuläret kommer bland annat att innehålla frågor om hur mycket stimulansmedel som 

kommunen har använt och till vilken eller vilka verksamheter.  
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SOCIALSTYRELSEN 2019-07-03 Dnr 9.2-21367/2019  

 

Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet under perioden 27 juni–31 december 

2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att faktu-

rera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som 

Socialstyrelsen meddelar.  

Bakgrund  

Regeringen gav den 27 juni 2019 (S2019/02959/FS) Socialstyrelsen i uppdrag att under 

2019 fördela, administrera och följa upp medel för förstärkning av äldreomsorgen i  

kommunerna.  

Mer information  

Bevaka uppdateringar om stimulansmedlen via webbsidan: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner 

Kontaktpersoner 

Frida Azadi 

Joakim Hammarberg 

 

Frida.azadi@socialstyrelsen.se  

joakim.hammarberg@socialstyrelsen.se         

 

075-247 42 16 

075-247 35 06  
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-07-08  .

 

Handläggare
Beatrice Solhjort
Verksamhetschef IFO/AME

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88421 Beatrice.solhjort@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämnden

Återuppstartat HVB Ekbacka

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har återuppstartat HVB Ekbacka from 4 juli 2019 men ändrat in-
riktning från ensamkommande till placering för akut eller utreningsbehov för barn 0-
18 år för båda könen. 
Verksamheten är registerad hos Inspektion för vård och omsorg (IVO). 

HVB Ekbacka är ett akuthem/utredningshem och personal finns att tillgå vid en pla-
cering. När det inte är någon aktuell placering är boendet obemannat. HVB hemmet 
kommer vara för kortare placering. 

Verksamheten har sina lokaler i Bryggan på Ekbacka hus 6, plan 3. 

 

Chefens namn. Beatrice Solhjort
Chefens titel. Verksamhetschef IFO/AME

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-07-08 2019/84 730

2019.373

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  maria.svanborg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Socialnämnden

Remiss; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. 

Förslag till beslut 
att avstå från att yttra oss.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell handlings-
plan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och kommu-
ner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, prioriteringar och 
målsättningar för patientsäkerhetsarbetet.

Socialstyrelsen har tillsammans med ett stort antal samverkansparter arbetat med 
utformningen av handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller vision och övergri-
pande mål, förutsättningar för en säker vård samt fem fokusområden med förslag på 
nationella åtgärder inklusive en plan för uppföljning på nationell nivå. 

Beslutsunderlag
Remiss; Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Bedömning

 

Chefens namn. Maria Svanborg
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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2019-06-28 Dnr 4.3-24228/2018 1(4) 

 

 

Avdelningen för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård 

Charlotta George 

charlotta.george@socialstyrelsen.se  

Enligt sändlista 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Remiss avseende förslag till nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården 

 

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till en nationell 

handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en nationell hand-

lingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen ska kunna användas av regioner och 

kommuner för att genom regionala handlingsplaner etablera principer, priorite-

ringar och målsättningar för patientsäkerhetsarbetet. 

Socialstyrelsen har tillsammans med ett stort antal samverkansparter arbetat med 

utformningen av handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller vision och över-

gripande mål, förutsättningar för en säker vård samt fem fokusområden med för-

slag på nationella åtgärder inklusive en plan för uppföljning på nationell nivå.  

Vår målsättning har varit att skapa en bred involvering i utformandet av den nat-

ionella handlingsplanen. Denna version är därför inte slutligt färdigställd utan nu 

kommer förslaget ut på remiss för att vi ska få möjlighet att lyssna in synpunkter 

och tankar i den fortsatta utformningen.  

Handlingsplanen kommer efter att inkomna synpunkter har beaktats, genomgå 

såväl en juridisk som en språklig granskning.  

Synpunkter på underlaget önskas ha inkommit till Socialstyrelsen senast den  

7 oktober 2019. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att 

underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.  

Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  

Vänligen ange diarienummer 4.3-24228/2018 i remissvaret. 

 

Kontaktperson  

Charlotta George 

charlotta.george@socialstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 

Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet och projektledare för uppdraget  

Thomas Lindén, avdelningschef 
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SOCIALSTYRELSEN 2019-06-28 Dnr 4.3-24228/2018 2(4) 

 

 

Bilagor 

 Sändlista  

 Förslag till en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inklusive    

exempelsidor till broschyr 
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SOCIALSTYRELSEN 2019-06-28 Dnr 4.3-24228/2018 3(4) 

 

Sändlista  

1. Anhörigas riksförbund 

2. Arbetsmiljöverket 

3. Barncancerfonden 

4. Bollnäs kommun 

5. Borgholms kommun 

6. Botkyrka kommun 

7. Cancerfonden 

8. Danderyds kommun 

9. Demensförbundet 

10. DHR 

11. Dietisternas Riksförbund 

12. E-hälsomyndigheten 

13. Eksjö kommun 

14. Endometriosföreningen 

15. Famna 

16. Folkhälsomyndigheten 

17. Forte 

18. Funktionsrätt Sverige 

19. Halmstads kommun 

20. HälsoAkademikerna 

21. Härryda kommun 

22. Hörselskadades riksförbund 

23. Inspektionen för vård och omsorg 

24. Järfälla kommun 

25. Kommunal 

26. Kramfors kommun 

27. Köpings kommun 

28. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 

29. Lindesbergs kommun 

30. Livlinan- för de som lever nära någon med psykisk sjukdom 

31. Läkemedelsverket 

32. Malung-Sälens kommun 

33. Munkfors kommun 

34. Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys 

35. Mölndals stad 

36. Nationell samverkan för psykisk hälsa 

37. Nationell Samverkansgrupp NSG patientsäkerhet 

38. Nationella företrädare för patientnämnderna 

39. Norrköpings kommun 

40. Partille kommun 

41. PRO 

42. Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter 

43. Region Blekinge 

44. Region Dalarna 

45. Region Gotland 

46. Region Gävleborg 

47. Region Halland 

48. Region Jämtland Härjedalen 
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SOCIALSTYRELSEN 2019-06-28 Dnr 4.3-24228/2018 4(4) 

 

49. Region Jönköpings län 

50. Region Kalmar län 

51. Region Kronoberg 

52. Region Norrbotten 

53. Region Skåne 

54. Region Stockholm 

55. Region Sörmland 

56. Region Uppsala 

57. Region Värmland 

58. Region Västerbotten 

59. Region Västernorrland 

60. Region Västmanland 

61. Region Västra Götaland 

62. Region Örebro län 

63. Region Östergötland 

64. Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

65. Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt 

ansvariga rehabilitering  

66. Skara kommun 

67. Skurup kommun 

68. Sorsele kommun 

69. SPF- seniorerna 

70. Storumans kommun 

71. Strålsäkerhetsmyndigheten 

72. Svensk sjuksköterskeförening 

73. Svenska läkaresällskapet 

74. Sveriges Arbetsterapeuter 

75. Sveriges Kommuner och Landsting 

76. Sveriges läkarförbund 

77. Sveriges Tandläkarförbund 

78. Söderhamns kommun 

79. Tilia, Ungas psykiska hälsa 

80. Torsås kommun 

81. Trelleborgs kommun 

82. Tyresö kommun 

83. Ung cancer 

84. Unga Reumatiker 

85. Universitetskanslersämbetet  

86. Uppsala kommun 

87. Vårdförbundet 

88. Vårdföretagarna Almega 

89. Värmdö kommun 

90. Västerviks kommun 

91. Örkelljunga kommun 

92. Östersunds kommun 

93. Östhammars kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-07-12  .

 

Handläggare
Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-880 90 Anna.HasselbomTrofast@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till [skriv instans här]

Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Förslag till beslut 
att godkänna och lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till kommunerna 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i social-
tjänstens verksamheter. Detta finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evi-
densbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av 
maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen 
gäller för fyra år (2020-2024).

Förvaltningen ansluter sig till SKL:s rekommendation och vill vara med i den natio-
nella samlade kunskapsstyrningen med en årskostnad för Borgholms kommun på 
ca 21 tkr/år. Att ansluta sig tillsammans med övriga kommuner och landsting blir 
mer förmånligt. Detta leder till att reducera framtida kostnader i samband med kun-
skapsstyrning på nationell nivå, med kvalitetsregister och brukarundersökningar.

Ärendet 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kun-
skap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras 
klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för 
SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling 
med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam fi-
nansiering från kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är 
de omfattande överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens 
område, avslutade. 
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2 (2)

SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkom-
ma om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kun-
na utformas. 

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, 
är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från kom-
munerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa me-
del ska användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta avgö-
rande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. 

För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvalt-
ning. Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finan-
siering för de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna till-
sammans med SKL. 

Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling 
för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvår-
den. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård in-
om främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla 
andra register för socialtjänstens verksamheter.

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling 
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyr-
ningssystem. 

 

Chefens namn. Anna Hasselbom Trofast
Chefens titel. Socialchef

Skickas till
Socialnämnden
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
kommun@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(4)

Datum
2019-07-29

 
 

Eva Karlström
Integrationssamordnare

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt 
jobbförberedande aktiviteter

Förslag till beslut
a t t lyfta behov av att se över avtalen med Kalmarsunds 

gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI 
samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunstyrelsen

a t t lyfta behovet av att ingå avtal med Kunskapsnavet till 
kommunstyrelsen

a t t skyndsam färdigställa lokalerna för start av aktiviteter i det 
planerade återbruket för att motverka ökad kostnad för 
ekonomiskt bistånd

Sammanfattning av ärendet
Borgholms kommun har under senaste åren haft ett förhållandevis stort 
mottagande av nyanlända. Nu börjar det gå att utvärdera insatserna som 
gjorts för insteg i arbetslivet eller i vidare studier. 

Det har visat sig att ett stort antal personer inte har fått tillräckligt goda 
kunskaper i svenska språket för att kunna vara anställningsbara trots 
genomgången SFI. 

De yrkesinriktade utbildningar som är relevanta för att kunna ta steget 
närmare arbetslivet har inte varit tillgängliga för alla individer som haft 
behov, då kommunen inte haft avtal med Kunskapsnavet i Kalmar där 
flertalet av dessa utbildningar erbjuds. 

Under flera år har ett återbruk och insatser/aktiviteter runt detsamma 
saknats. Återbruket är planerat att starta, men lokalerna är ännu inte klara 
för användning. Behovet är stort och arbetet med att färdigställa för uppstart 
bör ske skyndsamt.

För att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt motverka 
psykisk ohälsa på grund av utanförskap behöver avtal om utbildning och 
möjligheter till aktiviteter/insatser ses över. 
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Borgholms kommun
Datum
2019-07-29

 
 

Sida
2(4)

Beslutsunderlag
Borgholms kommun har idag avtal om kommunal vuxenutbildning inklusive 
SFI-svenska för invandrare som inte kommit som flyktingar samt separat 
prisavtal om SFI-utbildning för flyktingar tecknat med Kalmarsunds 
gymnasieförbund. 

2016-06-01 upphörde utbildning i SFI som en egen skolform och blev i 
stället en del av kommunal vuxenutbildning. Med anledning av ändringen i 
skollagen borde ett och samma avtal gälla för all kommunal vuxenutbildning 
och inte ett separat prisavtal för SFI gällande flyktingar. Alternativt bör även 
prisbilden för att ta över utbildningen i egen regi beräknas.

Arbetsmarknadsenheten, som ansvarar för mottagningen av nyanlända, har 
sett att det tagit väldigt lång tid för många att gå igenom SFI-utbildningen 
och ett stort antal har haft svårt med inlärningen på grund av kort eller ingen 
utbildning i hemlandet. Med anledning av det slöts ett avtal för 2018 om att 
erbjuda heltidsstudier (20 timmar/vecka) för att se om det skulle korta ner 
tiden på SFI och göra vägen till arbete kortare. För att göra förändringen 
krävdes en extra kostnad utöver ordinarie prisavtal med 605 000 kr/år samt 
en kostnad av 470 000 kr/år för att tillgodose behovet av språkstöd på 
hemspråk för både SFI och ungdomarna på språkintroduktion. 

Efter försöksåret har inte insatserna gett tillräckligt resultat för att försvara 
den ökade prisbilden. Det beslutades då att avtalet inte skulle förnyas. Ett 
nytt ordinarie prisavtal tecknades för 2019 med 75 kr/ erbjuden 
undervisningstimma. Då ingen extra ekonomisk ersättning utgick från 
kommunen drogs möjligheten till heltidsundervisning in av Kalmarsunds 
gymnasieförbund, vilket innebär att från och med augusti sker en återgång 
till 15 tim./vecka. Detta ställer krav på att hitta andra lösningar för att erbjuda 
heltidssysselsättning, vilket är nödvändigt för att individen ska ha rätt till full 
ekonomisk ersättning i etableringen. 

Kunskapsnavets utbildningar har efterfrågats av flertalet nyanlända, men då 
kommunen inte har något avtal med Kunskapsnavet har kostnaden per elev 
kopplat till lagd budget fått styra i stället för behovet hos individen. 
Kostnaden per elev är i dag ca 150 000 kr utan avtal. Många tappar 
motivationen då den möjlighet till yrkesutbildning de sett finns rycks undan 
vid avslag av ekonomiska skäl. Flytt från kommunen är det alternativ som 
många i det läget överväger, vilket är förödande för 
befolkningsutvecklingen. För att tillgodose såväl kompetensbehovet hos 
arbetsgivare som individens möjligheter att bli självförsörjande borde 
möjligheten att gå in i Kunskapsnavet lyftas på nytt.

I dagsläget är ca 40 personer inskrivna för studier på SFI via etableringen 
av nyanlända. Av dessa bedömer vi att 15 personer inte kommer att klara 
SFI, utan behöver praktiska aktiviteter för att lära sig språket. Runt 10 
personer kommer troligen att klara studierna men det kommer att ta lång tid 
och kombination av språkundervisning och annan arbetsförberedande 
aktivitet behövs. 
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Det innebär att i praktiken klarar endast 15 av de idag inskrivna personerna 
SFI inom rimlig tid och kan fortsätta till vidare studier.

Då debitering från och med 2019 sker per erbjuden timma innebär det att 
kommunen får bära kostnaden även om personen inte är närvarande, vilket 
måste undvikas. Hög frånvaro är ett problem då kommunikationen runt varje 
elev inte alltid har fungerat. Samma gäller när en elev har låg progression 
(långsam språkinlärning) blir kostnaden väldigt hög samtidigt som det inte 
blir en meningsfull etablering för individen. För att motverka psykisk ohälsa 
och öka motivationen måste andra språkutvecklande insatser än SFI 
komma i tidigt skede för dem som har behovet. 

Kostnaden per elev som inte klarar SFI kan i stället kan användas till 
aktiviteter i kommunens återbruk. SFI-undervisning 15 tim./vecka kostar oss 
4 500 kr/månad och person. Om exempelvis 10 personer är i aktiviteter på 
heltid inom återbrukets verksamhet finns 45 000 kr/månad att använda till 
verksamhet.

I dag har Arbetsförmedlingen huvudansvaret och tar beslut om individens 
sysselsättning utöver SFI-undervisningen. Borgholms kommun har 
samverkansavtal med Arbetsförmedlingen, vilket gör att aktiviteter/insatser 
kan planeras i samförstånd runt nyanländas etablering. I arbetet är också 
samverkan med vårt lokala näringsliv betydelsefullt för att göra det möjligt 
för nyanlända att få praktik inom olika yrkesbanor.

För att stärka dem som har lång väg in i arbetslivet behövs olika aktiviteter 
för att hitta deras väg till sysselsättning och egen försörjning. I det arbetet 
är det planerade återbruket en väldigt viktig pusselbit i helhetsbilden. Där 
kan djupare kartläggning av individens kompetens och matchning mot 
arbetsgivares behov göras kombinerat med språkträning, olika 
jobbförberedande insatser samt hälsofrämjande aktiviteter för att motivera 
till utveckling. En schematisk bild som illustrerar ett möjligt flöde bifogas i 
bilaga 1.

Ärende/bedömning
Vi bedömer att det är av stor vikt att avtalen mellan Borgholms kommun och 
Kalmarsunds gymnasieförbund ses över för att undersöka om det är 
ekonomiskt möjligt att bedriva kommunal vuxenutbildning i egen regi. 
Möjligheten att anpassa vilka utbildningar som erbjuds är rimligtvis större då 
det inte är så många led i beslutsgången. Det ger också större möjlighet att 
påverka verksamhetens kvalitet.

Vi ser också ett stort behov av de utbildningar som Kunskapsnavet kan 
erbjuda för att säkerställa framtida kompetensbehov, då det inte är 
ekonomiskt försvarbart för varken Kalmarsunds gymnasieförbund eller i 
kommunal regi att anordna kurser med få antal deltagare.

Återbruket är en viktig del i att öka möjligheten till självförsörjning för 
nyanlända och andra personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är 
av stor vikt att uppstarten av verksamheten sker skyndsamt då det finns ett 
stort behov redan nu.
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Konsekvensanalys
I dag kan kommunen till viss del påverka utbudet på kommunala 
vuxenutbildningen. Att kunna påverka kursutbud, kostnader och kvalitet via 
direkta kommunala beslut skulle möjliggöra större flexibilitet under 
förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart.  

Konsekvensen av att inte kunna erbjuda yrkesutbildning till den som 
behöver få sina kunskaper verifierade eller utbilda sig inom det yrke de 
önskar kan bli utflytt från kommunen för att få tillgång till adekvata studier. 
En negativ befolkningsutveckling gynnar inte kommunens tillväxt och behov 
av kompetens framåt.

Om det inte finns möjlighet att anordna aktiviteter via återbruket för dem 
som står långt från arbetsmarknaden kan det få stora ekonomiska 
konsekvenser. Idag är det ca 30 vuxna i ekonomiskt bistånd som inte har 
nått tillräckliga kunskaper i svenska språket för att få tillgång till 
arbetsmarknaden. Risken är att numerären som är beroende av ekonomiskt 
bistånd ökar om inte något görs för att underlätta ingången på 
arbetsmarknaden. Man kan redan se att behovet av ekonomiskt bistånd 
ökar och utan åtgärder för att hjälpa individer att bli självförsörjande kommer 
kostnaderna för bistånd trolig att öka betydligt, precis som det utanförskap 
som drabbar hela familjen.

Ola Davidsson
Enhetschef
Arbetsmarknadsenheten

Beatrice Solhjort
Verksamhetschef
Individ- och Familjeomsorgen
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Bilaga 1

Schematisk bild över möjligt flöde i samverkan med Arbetsförmedlingen.

AF

Nyanländ

SFI 15 t/v 
(50%)

Andra 
studier (50%)

Aktivitet 
återbruket
AME (50%)

Aktivitet 
annan aktör 
(50%)

Praktikplats 
(50%)

Ingen SFI

Aktivitet 
återbruket
AME (25-100%)

Aktivitet 
annan aktör 
(25-100%)

Praktikplats 
(25-100%)
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