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§ 85 Information från socialchef 2019 2019/4 700 4

§ 86 Beslut från KF, Tilläggsäskande 2019/13 792 5

§ 87 Delårsbokslut 2019 2019/13 792 6 - 8
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§ 84 Dnr 2019/19 700 SN

Verksamhetsinformation från enhetschefer till socialnämnden

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att lägga informationen från Per-Martin Boklund, enhetschef IFO, till handlingar-

na. 

Att bjuda in Lis-Lott Zinnerström Nilzon, enhetschef Ranstad till socialnämndens 
sammanträde 191023 kl 13.00. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden kommer under året att bjuda in enhetschefer till nämnden för en 
kort information om verksamheten, utmaningar, nulägesanalys och framtidsplaner.

Dagens sammanträde
Per-Martin Boklund, enhetschef för IFO informerar om verksamhetens arbete. 

Skickas till
 Johanna Karlsson, verksamhetschef OFN

______________
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§ 85 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast socialchef ger följande information:

- Under sommaren har det kommit in många avvikelser på hemtjänstens bilkörning. 
Enhetscheferna samtalar med berörd personal löpande. 

- Inom äldreomsorgen pågår rekrytering av tre enhetschefer, Anders Pommer och 
Rabhi Haidar har slutat och Christina Bengtsson har tillträtt som MAS. 
Viktoria Ateva ersätter Anders Pommer på hemtjänsten i norr och Eva Carlzon er-
sätter Rabhi Haidar på hemtjänsten söder i Borgholm.
Caroline Isberg ersätter Christina Bengtsson på Soldalen.  

- Anna Hasselbom Trofast har i uppdraget att se över organisationen för IFO vidta-
lat två externa utförare. Nu förs dialog med medarbetare och SNAU om syfte och 
mål för översynen. 

- Socialnämndens 1:e vice ordförande Ulrika Lindh informerar följande från hjälp-
medelsnämnden:
Ny leverantör av hjälpmedel blir från årsskiftet Zaps.  
Hjälpmedelnämndens fax tas bort från årskiftet.
De utökar med en enhetschef i Västervik.
En arbetsgrupp ska tillsättas för att bland annat arbeta med frågor som egenvård 
och avgifter. 
Hjälpmedelsnämndens ekonomiska överskott ska från och med 200101 delas ut till 
medlemskommunerna. 

- Ola Davidsson, enhetschef AME och Anders Magnusson, tillväxtchef var inbjudna 
till SNAU 190911, de kommer åter till SNAU 191113 för att bland annat återrappor-
tera målbild och möjliga sammarbetsområden. 

______________
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§ 86 Dnr 2019/13 792 SN

Beslut från KF, Tilläggsäskande

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 190819 att bevilja socialnämnden 5,1 mkr i tilläggs-
budget, baserat på förvaltningens prognostiserade underskott på helår efter bud-
getuppföljningen maj 2019, inom ramen för resultatet 2019.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå begäran om tilläggsbudget för oförutsedda 
kostander för försörjningsstöd och externa placeringar inom Individ- och familje-
omsorgen. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 190819, § 159. 

______________
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§ 87 Dnr 2019/13 792 SN

Delårsbokslut 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslutet 2019.

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom informerar att förvaltningen uppvisar en avvikelse om - 4,0 
mkr efter perioden. I augusti månad tog kommunfullmäktige beslut om att bevilja 
tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr. Tilläggsbudgeten är periodiserad på 
lika delar över månaderna augusti till december under centralt, vilket gör att avvi-
kelsen för förvaltningen successivt minskar för att vid årets slut nå den prognostise-
rade avvikelsen om 0 mkr.

Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för exter-
na placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för försörjningsstöd är ock-
så högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Hälso- och sjukvården har en budget i balans gällande hjälpmedelskostnader, där-
emot kvarstår problematiken med höga personalkostnader inom sjuksköterskorna. 
Höga kostnader jämfört med budget för arbetskläder belastar den centrala verk-
samheten vilket tillsammans med lönekostnad som belastar utanför budget bidrar 
till den negativa avvikelsen.

Särskilt boende visar en positiv budgetavvikelse vilken härleds till att samarbetet 
mellan enheterna har ökat och bemanningen har under juli och augusti nått budge-
terad nivå. Enheterna uppvisar en ökad kostnadsmedvetenhet.

I och med att gruppbostaden i Rälla kunnat stängas tidigare än beräknat och de re-
surser som varit knutna dit kunnat omfördelas visar omsorgen om funktionsnedsat-
ta på en positiv avvikelse efter perioden, vilket reducerar förvaltningens totala avvi-
kelse.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det 
innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyt-
tats över. Integrationsenheten bidrar till att sänka periodens avvikelse då deras 
kostnader varit lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.

Prognos

Prognosen för helåret 2019 visar på en avvikelse om 0 mkr.
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Prognosen baseras på att de åtgärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat un-
der punkten åtgärder genomförs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut 
under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra 
ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen. I augusti månad beslutade kommun-
fullmäktige om att bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden, vilket täcker 
de kostnader som förvaltningen inte kommer kunna hämta hem fram till årets slut.

Individ- och familjeomsorgen har fler antal externa placeringar än vad som ryms i 
budgeterad ram, detta medför en negativ avvikelse som visas i prognosen. Även 
egna familjehem prognostiseras en negativ avvikelse då en kostnad som rör utebli-
ven lön inte finns budgeterad. Verksamheten för försörjningsstöd har trots aktivt ar-
bete med att få ut individer i sysselsättning ett högt tryck på verksamheten. Antalet 
hushåll som söker och beviljas försörjningsstöd ökar och förväntas öka under året, 
detta bidrar till den prognostiserade avvikelsen. Den budget som är beräknad till 
hemmaplanslösningar förväntas vara i balans vid årets slut då arbetssättet kring 
tidsbestämda uppdrag förtydligats. De personalresurser som idag ligger utanför 
budgeterad ram kommer att riktas mot barn och unga där förvaltningen får stimu-
lansmedel som kommer täcka hela kostnaden.

Verksamheten för stöd och insatser beräknas visa en positiv avvikelsen i slutet av 
året. De kostnader som rör ensamkommande barn och unga finansieras av ersätt-
ningar från Migrationsverket och de kostnader som rör hemmaplanslösningar finan-
sieras internt av individ- och familjeomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta. 
Verksamheten har under året även kunnat sälja stödboendeplatser externt vilket 
medfört högre intäkter.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en positiv prognos. Detta baseras på perio-
dens utfall samt att de åtgärder som redovisas under punkten åtgärder genomförs. 
Hänsyn har även tagits till nedläggning av en gruppbostad under våren och den ef-
fektivisering som detta medför. I prognosen har verksamheten även tagit höjd för 
att nytillkomna ärenden kan uppstå under året samt eventuella återställningskost-
nader i samband med utflytt från lokaler i Rälla. Förutsättningen för att nå en positiv 
avvikelse är att det aktiva arbetet med personalresurserna ute på enheterna fort-
sätter vilket innebär att personalresurserna följer verksamhetens behov.

För särskilt boende prognostiseras ett överskott. Då flera boenden haft lägre be-
läggning än budgeterat tidigare under året har anpassningar till behovet skett vilket 
genererat en positiv avvikelse. Under slutet på juli och under augusti är återigen 
boendena fullt belagda vilket borde generera kostnader i budgeterad nivå under 
hösten vilket i sin tur medför att avvikelsen inte kommer att öka i den takt som den 
tidigare gjort.

Det prognostiserade årsutfallet för hemtjänsten visar på en positiv avvikelse. Re-
sultatet hade varit bättre om sjuklönekostnader minskade samt om omfördelningen 
av personella resurser var effektivare i alla områden. Inför varje schemaperiod be-
räknas antalet beviljade timmar i förhållande till resurser, planerad semester och 
sjukfrånvaro är andra faktorer som påverkar prognos och behov.

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade avvikelse beror framför allt på hög belast-
ning på sjuksköterskorna relaterat till äldre befolkning, samt snabb utskrivning från 
sjukhuset. Personalgruppen i kommunrehab är något överbemannad. I prognosen 
ingår även utbetalning av statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar avvikelsen.
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Arbetsmarknadsenheten förväntas hålla budget och visa på ett litet överskott trots 
osäkerheten kring om satsningen för extratjänster kommer fortsätta under året. 
Verksamheten förväntas anpassas efter behov.

I projekt ingår Integrationen som drivs av arbetsmarknadsenheten. Trots ökat arbe-
te med integration och projekt kring detta så förväntas verksamheten uppvisa ett 
överskott vid årets slut. Resterande projekt som drivs med extern finansiering slut-
redovisas vid årets slut och förväntas inte påverka resultatet. 

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019.

______________
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§ 88 Dnr 2019/43 730 SN

Information om avslutat ärende; arbetsmiljöverkets tillsyn av OFN

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 4 april 2019 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på enheten Boende-
stöd inom OFN. Deltagare i mötet var förutom inspektör från Arbetsmiljöverket 
verksamhetschef OFN, enhetschef och omsorgsassistent. Arbetsmiljöverket såg 
flera brister vid tillsynen och ställde krav på Borgholms kommun att åtgärda brister-
na. Den 15 augusti 2019 kom Arbetsmiljöverket på återbesök till verksamheten för 
att se så kraven nu är uppfyllda och försäkra sig om att skyddsombud och arbetsta-
gare har varit delaktiga i åtgärderna. 

Beslutsunderlag
Avslutsbrev 2019-08-16

Skickas till
Verksamhetschef OFN

______________
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§ 89 Dnr 2017/109 700 SN

Slutrapport; Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg.

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att  socialnämndens arbetsutskott arbetar med 4:e att-satsen tillsammans med 
            berörda tjänstemän. 
Att termen brukare byts ut till omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare 
          (att-sats 8)
Att ge uppdraget till Maria Svanborg, verksamhetschef för ÄO och HSV att arbeta
           med följande att-satser: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23 och 27.
Att socialnämndens ordförande bjuder in utbildningsnämnden för att arbeta med
           att-sats 18. 
Att uppdra till Edin Dzananovic, e-hälsosamordnare, att arbeta med följande 
           att-satser: 28, 29 och 31. 
Att  uppdra till Anna Hasselbom Trofast, socialchef att ta fram en äldreomsorgs
           plan utifrån kommunfullmäktiges beslut 190819, § 166, ”Sveriges Bästa 
           Äldreomsorg”. Planen ska gälla från och med 2021.
Att uppdra till socialnämndens arbetsutskott att ta fram en realistisk tidsplan för 
          återrapportering av att-satserna till socialnämnden och kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeberedningen har inför beslut i kommunfullmäktige sammanställt sina 
föreslagna uppdrag efter att kommunstyrelsen 2019-04-30 § 59 skickade det av 
kommunchefen kompletterade beslutsunderlaget till beredningen för ställningsta-
gande.

Fullmäktigeberedningen Sveriges bästa äldreomsorg redovisade 2019-01-29 sin 
slutrapport från sitt uppdrag från kommunfullmäktige; att arbeta fram förslag inom 
huvudmålområden: Boende/miljö, Omsorg, Personal samt Digitalisering.

Beredningens uppgift var att svara på frågan “vad som är bra” i de utvalda om-
rådena. Eftersom definitionen av bra är en subjektiv bedömning har beredningen 
istället valt att göra nulägesanalyser av varje område för att definiera hur det ser ut. 
Grupperna har även gjort omvärldsanalyser i respektive område för att ta fram goda 
lyckade exempel från andra kommuner i Sverige eller andra länder som kanske är 
möjliga att implementera i Borgholm.

Av rapporten framgår nulägesanalyser, behovsanalys, sammanfattande slutsatser 
och utvecklingsområde samt förslag på lösningar och åtgärder. 

Nulägesanalyserna och omvärldsanalyserna i kombination med en behovsanalys i 
form av medborgarträffar/ workshops samt personalenkät ligger därför som grund till 
slutsatser/ utvecklingsområden och de förslag på lösningar och fortsatt arbete som 
redovisas.
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Inkommit slutrapportgällande Sveriges Bästa Äldreomsorg. Kommunfullmäktige be-
slutade 190819, § 166 följande att-satser som berör socialnämnden:

4. att uppdra till socialnämnden 
att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av 
nya särskilda boendeplatser. Kvalitetskriterier som är viktiga för vår 
kommun (utöver priset); antal platser på boendet (utifrån det långsiktiga 
behovet); krav på utemiljö med mera.

Redovisas till kommunstyrelsen 2019-09-30.

8. att kommunen inte använder sig av termen brukare.
Att uppdra till socialnämnden att termen byts ut. Förslaget är att det ersätts med om-
sorgstagare och/eller hemtjänsttagare.
10. att uppdra till socialnämnden 
att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut till al-
la från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu. Information 
efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig. 

Senast 2019-12-31.
11.att uppdra till socialnämnden 
att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i norra 
kommundelen, två gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och 
det blir ett socialt sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla 
våra äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänstta-
garna använder vid behov sin färdtjänst för att ta sig till träningen. Pro-
jektet utvärderas efter ett år och om resultatet är gott implementeras 
det i övriga hemtjänstområden.

Redovisning av projektplan samt budgetförslag till kommunstyrelsen 2019-
12-31. 

13. att uppdra tillsocialnämnden 
att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns 
två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord. 

Färdigt förslag med ekonomiska konsekvenser till kommunstyrelsen 
2019-12-31.

14. att uppdra till socialnämnden (att ge uppdrag till äldregruppen) 
att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och 
träffpunkterna. 

Rapporteras till kommunstyrelsen 2019-12-31.

15. att uppdra till socialnämnden 
att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att 
laga mat hemma hos hemtjänsttagarna. Hushållningssällskapet har ex-
empelvis en utbildning som heter för “Mat på 20 min” som är en utbild-
ning för personal inom hemtjänsten. Medel tas ur befintlig ram 2019.
      att  uppdra till budgetberedningen 
att avsätta 50 000 kr från och med 2020.
17. att uppdra till socialnämnden
att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunkts-
verksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat till
sammans. Möjliga platser är till exempel Rälla, östra sidan, Soldalen och 
Ekbacka. En viktig aspekt i sammanhanget är tillgängligheten och kom-
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munikationer till träffpunkten.
 Förslag lämnas till kommunstyrelsen 2019-12-31.

18. att uppdra till socialnämnden i samarbete med utbildningsnämnden
att utarbeta övergripande ramar för ett aktivitetsprojekt.
20. att uppdra till socialnämnden 
att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med 
äldreveckan. Ett temaområde är exempelvis att flytta. Att behöva flytta på äldre da-
gar är för många en smärtsam och påfrestande situation. Det är angeläget att öka 
och sprida kunskapen om hur det kan vara att flytta på äldre dagar. Både för att fö-
rebygga illabefinnande i samband med flytten men 
också för att förutse och bemöta den äldre personens särskilda behov 
när det är dags att byta boende är den grundläggande principen för en
personcentrerad vård och omsorg. Att utgå från den äldres individuella 
behov och önskemål är den mest betydelsefulla faktorn för om den äldre 
upplever flytten som något positivt eller negativt - med andra ord, om 
man upplever att man flyttar till något eller från något. 
22. att uppdra till socialnämnden 
att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
bland personal. Behov av individuell kompetensutveckling ska vara en
fast del av medarbetarsamtal och kopplad till lönesamtal/löneutveck-
lingen. Ansvar kring individuell kompetensutveckling ska ligga hos en-
hetscheferna. Ansvar gällande förvaltningens framtida kompetensbehov 
ska ligga hos förvaltningschefen. 

Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

23. att uppdra till socialnämnden 
att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” (av 
Erik Nyberg daterad 2018-10-07) upprätta åtgärder/handlingsplaner. 

Återrapportering till kommunstyrelsen 2019-12-31.

24. att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden 
att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på
bemötande, attityder och eget ansvar. Exempelvis hur man behandlar 
sig själv, sitt yrke, sina medarbetare och kommun som arbetsgivare. 

Uppdraget ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. 
Medel om 500 tkr per år under fem år för ändamålet beaktas i 2021 års bud-
getprocess.
27. att uppdra till socialnämnden 
att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför bud-
get 2021.
28. att uppdra till socialnämnden 
att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för väl-
färdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag. 

En första återkoppling till kommunstyrelsen januari 2020.
29. att uppdra till socialnämnden
att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet. 
att återkomma med projektplan och kostnadsberäkning till kommunstyrel-
sen2020-06-30.
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30. att uppdra till socialnämnden 
att i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa
en årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för 
att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp 
teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna.
31. att uppdra till socialnämnden 
att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om 
välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir 2018:82) innebär för Borgholms 
kommun till kommunstyrelsen. (Direktivet beräknas redovisas senast i 
mars 2020.) Utifrån det kan uppdrag om skarpare mål sättas och det 
fortsatta arbetet med välfärdsteknik i Borgholms äldreomsorg arbetas 
fram. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 190819, § 166.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2019/101 700 SN

Framtagande av omsorgsplan

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att ge uppdraget till Anna Hasselbom Trofast, socialchef att arbeta fram en
          omsorgsplan för socialförvaltningen. 

Ärendebeskrivning
Slutrapporten för ”Sveriges bästa äldreomsorg” beslutad av kommunfullmäktige 
190819, § 166 har beretts av socialnämndens arbetsutskott 190911. 

Beslutsunderlag
Slutrapporten för ”Sveriges bästa äldreomsorg” beslutad av kommunfullmäktige 
190819, § 166

Skickas till
Anna Hasselbom Trofast, socialchef

______________
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2019-09-25 91

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2019/7 700 SN

Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019

Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisade delegationsärenden.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2019/7-700

- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2019/7-700

- Uppföljning- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden budget/åtgärds-
plan. 

______________
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