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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 49

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2019/107 701 SN

Inbjudan till samråd från plan- och byggenheten, Ekbacka.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att lämna följande synpunkter till plan- och byggenheten. 

- Att tillåta en högsta nockhöjd på Ekbacka 5 och 6 på 12 meter så att tre 
våningar kan byggas.

- Att göra en täckt förbindelse mellan befintlig byggnation på Ekbacka och 
den nya byggnationen. 

I övrigt har Socialnämnden inget att erinra. 

Ärendebeskrivning
Inkommit inbjudan till samråd detaljplan för Borgholm 11:42 med flera ”Ekbacka”.
Samrådstiden är mellan 2020-05-04 till och med 2020-05-25.

Beslutsunderlag
Kungörelse från Plan- och byggenheten.

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde ger Thomas Nilausen, planarkitekt en föredragning om 
ärendet. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Kungörelse till: 
Berörda fastighetsägare, övriga sakägare, hyresgäster och boende 
som berörs samt myndigheter, förvaltningar m.fl. enligt sändlista 

 

Samråd Detaljplan för Borgholm 11:42 m.fl. 
”Ekbacka” 
Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för 
fastigheten Borgholm 11:42 m.fl. som nu är ute för samråd. 
Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av särskilt boende i 
anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området samt tillåta 
dagvattenåtgärder i berört grönområde.  
 
Handlingarna finns tillgängliga i servicecentret på Stadshuset, på biblioteket 
i Borgholm samt på kommunens hemsida: www.borgholm.se/detaljplan 
Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan. 
 
Samrådstiden är mellan 4:e maj t.o.m. 25:e maj 2020. 
 
När en ny detaljplan tas fram kan sakägare, bostadsinnehavare, 
hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av 
förslaget lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden. 
 
Synpunkter mailas senast den 25:e maj 2020 till: mobn@borgholm.se   
Ange ”Detaljplan Borgholm 11:42 m.fl.” i ämnesfältet och notera namn, 
adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot 
synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, 
Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm. 
 
De fastighetsägarna som har medlemmar, arrendatorer, 
bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten 
uppmanas att informera dessa om samrådet. 
 
Upplysningar ges av planarkitekt Thomas Nilausen, 0485-88 115 eller 
thomas.nilausen@borgholm.se  
 
 

Plan- och byggenheten, Kommunledningsförvaltningen 

Borgholms kommun 
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Varje detaljplan och program skall i enlighet med 6 kap. 6 § Miljöbalken föregås av en 

strategisk miljöbedömning om dess genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan (prop. 2016/17:200).  Undersökningen ska avgöra om planen eller projektets 

förslag kan antas påverka miljön så mycket att en strategisk miljöbedömning och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs. En undersökning ska också göras om 

kommunen ändrar en detaljplan för att se om ändringen innebär en betydande miljöpåverkan 

(5 kap. 7 § Plan- och bygglagen, PBL). Vid identifiering och bedömning av betydande 

miljöpåverkan krävs det att en MKB avgränsas och upprättas (6 kap. 9-13 § § MB).  

 

Undersökningen utgår från och beskriver platsens och omgivningarnas förutsättningar, 

planens omfattning, storlek mm och ska identifiera omständigheter som talar för och emot en 

betydande miljöpåverkan (2017:966, 5 § miljöbedömningsförordningen). Undersökningen 

utförs av personal med rätt kompetens på kommunen. 

 

Det är reglerat i PBL att samrådet om en detaljplan ska uppfylla kraven på 

undersökningssamråd enligt miljöbalken (2010:900, 5 kap. 11 § PBL). Kommunen ska 

uppfylla detta krav redan innan plansamrådet genom att hålla undersökningssamråd enligt 

miljöbalken tidigt i planarbetet. 

 

Undersökningen av BMP innehåll och slutsats är en del av plandokumentet och skall finnas 

med i planbeskrivningen och presenteras för beslutsfattare även om planen inte antas 

medföra en betydande miljöpåverkan (2010:900 4 kap. 33b § PBL).  

 

När innebär en plan betydande miljöpåverkan 

Miljöpåverkans betydelse styrs dels av lagstiftningen (miljöbedömningsförordningen 

2017:966) men är också en avvägning av den sammanlagda påverkan och platsens lokala 

förutsättningar.  

 

Vad är en strategisk miljöbedömning 

En strategisk miljöbedömning är inte ett dokument utan en process som ska integrera med 

planeringen för att skapa en hållbar utveckling (6 kap.9 § MB).  

 

Vad är en MKB 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är det dokument som sammanfattar och redovisar 

utredningar och ställningstaganden som är gjorda i planprocessen samt planen eller 

programmets påverkan (förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 2017:966). MKB,n ska 

även redovisa åtgärder och alternativ som ligger till grund för planens förslag. Innehållet i en 

MKB regleras i 6 kap. 2, 12 § § MB samt efter samråd med Länsstyrelsen. 

 

Litteratur 

- Webbvägledning om strategisk miljöbedömning – processen att identifiera, beskriva och 

bedöma miljöeffekter vid arbete med och beslut om planer och program 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Strategisk-miljobedomning/ 
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OBS! Bedömningarna är preliminära och kan behöva omvärderas om ny kunskap tillförs 

planen
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 - Fastighetsförteckning
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3Planbeskrivning för Borgholm 11:42 m.fl. ”Ekbacka”

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till 
befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen ska medge byggnation av 80 platser 
fördelat på 8 avdelningar om 10 lägenheter vardera.

Inom området finns 62 st inmätta träd, ytor för dagvattenhantering, skyddsvärda byggnader, 
stenmurar samt fjärrvärmeverk med tillhörande ledningsnät som har inverkat på planens 
utformning. Planområdet ligger i Borgholms södra del och omfattar Ekbackaområdet. Ingen 
detaljplan finns på platsen sedan tidigare. Planen omfattar befintliga verksamheter där inga 
större förändringar föreslås ex korttidsboende, särskilt boende, café, de nyrenoverade 
lokaler som tidigare inrymde vårdcentral och som nu är/blir kontor för olika verksamheter, 
kronikerhemmet, överläkarvillan, A-huset samt fjärrvärmeverket. Delar av området som 
planläggs där planförslaget medger nuvarande men även tillåter ändrad användning är delar 
av grönytorna där ny byggnad föreslås, rehabbadet, parkvillan, köket, lägenhetslängorna intill 
Strömgården samt parkeringsytor.

Bild 1. Kommunkarta

Rälla

Borgholm

Löttorp

Köpingsvik

Planområde

Bild 2. Översiktskarta

Planområde
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Samrådshandling

Planbeskrivning för Borgholm 11:42 m.fl. ”Ekbacka”

Detaljplaneprocessen

Denna handling, planbeskrivningen, skall underlätta förståelsen för planförslagets innebörd 
samt redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen skall också redovisa 
eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan. I beskrivningen skall skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. Planbeskrivningen har ingen 
egen rättsverkan. Plankartan är däremot juridiskt bindande för efterföljande beslut såsom 
bygglov.

Första steget i planprocessen kallas för samråd. Planförslaget ställs ut i stadshuset och på det 
bibliotek som ligger närmast planområdet. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på 
kommunens hemsida. De fastighetsägare som bor närmast planområdet meddelas per post. 
Förslaget skickas även till myndigheter samt de företag och föreningar som berörs av förslaget.

När samrådstiden gått ut sammanställer kommunen synpunkterna i en samrådsredogörelse. I 
ett sådant dokument kommenterar kommunen synpunkterna och tar ställning till ändringar av 
planförslaget.

Nästa steg i processen kallas för granskning. Granskningen går till på liknande vis som samrådet. 
Alla planhandlingar görs tillgängliga och synpunkter välkomnas. När granskningstiden är slut 
sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Ett sådant dokument är 
detsamma som en samrådsredogörelse; kommunen kommenterar synpunkterna och tar ställning 
till justeringar innan planen skall antas. Granskningsutlåtandet och samrådsredogörelsen 
skickas ut till de som inkommit med synpunkter.

Upprättandet av detaljplanen följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett standard-
förfarande.

Mer information om planprocessen finns på kommunens hemsida: 
www.borgholm.se

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Standardförfarande:

Synpunkter
Eventuellt 

överklagandeSynpunkter
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5Planbeskrivning för Borgholm 11:42 m.fl. ”Ekbacka”

1� Planens bakgrund och syfte

Det finns ett behov av fler platser för särskilt boende i Borgholm med närområde och planens 
syfte är att möjliggöra byggnation för det ändamålet i anslutning till befintligt särskilt boende 
i Ekbacka. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av lokaler för särskilt boende. Planen 
omfattar även det område som i tidigare utredningar (se Samhällsnära våtmarker och fÖP 
Borgholm Köpingsvik) pekas ut för dagvattenhantering och planen ska därför även tillåta 
dagvattenåtgärder i berört grönområde. De gamla ekarna och skogsalmarna inom området är 
redan inmätta och har blivit bedömda (Trädvårdsplan 2016) vilket är ett nödvändigt underlag 
för planarbetet. 
Fjärrvärmeverket med tillhörande ledningar ligger inom planområdet och inverkar på planens 
utformning och/eller genomförande. Planbestämmelserna utformas med flexibilitet för att 
kunna möta framtida behov av lokaler inom området. 

2� Plandata

Planområdet ligger i södra Borgholm, mellan kvarteren Rödhaken, Riksäpplet  och Stenhuggaren. 
Tullgatans södra del ligger inom planområdet. Planområdet omfattar 6,9 hektar. 

Bild 3. Planområde
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Planbeskrivning för Borgholm 11:42 m.fl. ”Ekbacka”

3 Förutsättningar

I detta kapitel beskrivs området så att läsaren får en bild av hur det ser ut och vad det finns för 
detaljer och komponenter att beakta - befintliga byggnader, vägar, trafik, naturområden m.m. 
Planförslaget beskrivs i kapitel 6 och bör endast i undantagsfall nämnas i detta kapitel.

Bebyggelse
Hus 01 och 02 Områdets nya huvudbyggnad sedan uppförandet på 1940-talet. Från juli 1949 fram 
till 2014 var det vårdcentral i dessa delar av huvudbyggnaden och i perioder fanns även röntgen 
på plan 3 i östra delen av hus 02 och barnavårdscentral, mödravård och ungdomsmottagning 
på plan 2 i hus 01. Idag finns externa kontor i de nyrenoverade delarna av hus 01och resterande 

Lägenheter

Lägenheter

Parkvillan
Strömgård

Avd 3� Korttid

Ambulansgarage

Kungsträdgården

Hus 03 Rehabbad

Hus 07� A-huset

Hus 08� Fjärrvärme

Hus 11� Grindstugan

Avd� 2 (fd 4) Korttid

Hus 09� Överläkarvillan

Hus 06� Ekbacka 1 och 2

Avd� 5 och 6 Särskilt boende

Hus 01� Externa kontorsplatser

Hus 02� Hemtjänstens lokaler vån 2 och 3

Hus 02� Kök och café vån 2 och hemtjänst vån

± 0 25 50 75 100
Meter

Bild 4. Planområdets bebyggelse
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7Planbeskrivning för Borgholm 11:42 m.fl. ”Ekbacka”

delar är under renovering för fler externa kontorsplatser. 
Hus 02 plan 2, västra delen, innehåller sedan många år ett café samt tillredningskök. Köket 
används inte för tillredning idag då det är i behov av renovering. Idag nyttjas lokalen för logistik 
och varmhållning. Altertiv till placering av nytt tillredningskök diskuterats då dessa lokaler ej 
bedömts kunna inrymma ett tillredningskök som räcker till på längre sikt. Detaljplanen ska 
därför tillåta nuvarande användning men även tillåta fler användningsområden vid framtida 
flytt av tillredningsköket. I östra delen av hus 02, på plan 2 och hela plan 3, finns nyrenoverade 
lokaler för hemtjänstens verksamhet. 

Hus 03 Rehab - innehåller varmbassäng för rehabilitering. Bassängen börjar uppnå sin livslängd 
och planen ska medge annan användning av ytan när nuvarande användning upphört. Nuvarande 
användning som rehab-bad avses fortgå tills bassängen inte är lämplig att bruka. Bassängen 
används idag inte tillräckligt mycket för att omfattande renoveringar ska bedömas ekonomiskt 
försvarbara. 

Hus 04 (fd avd 4) nu avd 2. Korttidsboende, byggnader i gott skick, renoverade för ca 10 år 
sedan. Underhållsplan för små åtgärder efterfrågas. 

Hus 05 avd 3. Korttidsboende, byggnader i gott skick, renoverade för ca 10 år sedan. 
Underhållsplan för små åtgärder efterfrågas. 

Hus 06 Ekbacka 1 och 2. Borgholms gamla lasarett byggdes 1897 och är i mångas ögon en av 
stadens vackraste byggnader. Byggnaden var i bruk som lasarett fram till att nya huvudbyggnaden 
(Hus 01 och 02) uppfördes på 1940-talet. Den västra flygeln har i mitten av 1900-talet rivits och 
fasaden på huvudbyggnaden nyuppförts vilket går att se på fasadens detaljer. Under 2018 byttes 
taket. Löpande underhåll och restaurering pågår för att hålla denna kulturskatt i gott skick. Idag 
används byggnaden för daglig verksamhet.

Hus 07 A-huset. Tidigare epidemisjukhus, uppfört omkring sekelskiftet 1900. I källaren kan 
man ana byggnadens ålder men fasad, fönster och interiör har i omgångar förändrat byggnadens 
ursprungliga karaktär. Oklart om den ursprungliga fasaden finns bevarad bakom eterniten. 
Stomme och grund i dåligt skick.. Utvärdering av byggnaden pågår. Om utvärderingen viar att 
byggnaden ska ersättas bör dokumentation göras under rivning. Idag används byggnaden för 
kontorslokaler för kommunala verksamheter. 

Hus 08 Fjärrvärmeverket. Inga förändringar föreslås som påverkar verket. Centralen är byggd 
på 1940-talet och efter övergången från oljeuppvärmning till fjärrvärme omkring år 1990 
tillkom  övriga byggnader.

Hus 09 Överläkarvillan var knuten till Borgholms lasarett som då betjänade hela Öland. 
Den nyanlagda järnvägen underlättade tillgängligheten väsentligt. Lasarettet var en komplett 
anläggning där bl a operationer genomfördes av skickliga läkare. Dessa blev högt skattade då 
deras skicklighet kunde avgöra liv eller död. De blev så legendariska att man på landsbygden 
delade in tiden efter dem, inte kungen. -”Det var på Reuterskiölds tid”, kunde man höra på byn. 
Doktor Påhlsson blev den siste överläkaren som bodde där. Det användbara huset har sedan 
hyst såväl sjuksköterske- som skördefestpraktik. För att kunna behålla en skicklig ledning av 
Lasarettet var det viktigt att kunna erbjuda ett fullgott boende.
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Överläkarvillan kallas även Skördefestvillan. Idag står byggnaden oanvänd och är i behov av 
restaurering. Byggnaden ritades av den erkänt skicklige Georg Hesselman. Han hade arbetat 
med Riksdagshuset i Kungliga huvudstaden när han engagerades av Drottning Victoria för 
Solliden som byggledare.  Under bygget, som tog tre år att fullfölja, hann han med att etablera 
sociala kontakter  och han tillhörde exempelvis ortens äldsta sällskap. Hans överläkarvilla 
saknade inga moderniteter och var planlösningen sådan att tjänstefolket skulle ha sin egen 
trappa, just som på Solliden.
Arkitektoniskt representerar huset det tidiga 1900-talet och håller högre klass än någon av 
Borgholms byggnader från denna period. Hus med en klok planlösning och hög byggnadsteknisk 
klass lämpar sig väl för nya användningar och byggnaden bedöms därmed värd att bevara för 
sina arkitektoniska kvaliteer. 

Hus 10 Parkvillan, ett bostadshus uppfört på 1970-talet. Har sedan dess i perioder byggts 
om interiört för olika verksamheter. Tidigare har det varit bostad, förskola, IT-central och nu 
används byggnaden åter som förskola. En flytt av befintlig verksamhet till lokaler vid Rödhaken 
är planerad inom de närmaste åren. Byggnaden bedöms vara av god 1970-talsmodell men som 
förlorat flera av sina särdrag i olika ombyggnationer. Av dessa skäl finns inget bevarandevärde 
och vid behov kan detaljplanen medge rivning och tillåta ny byggnad på platsen som bättre 
svarar mot verksamhetens behov. 

Hus 11 Grindstugan. Byggnaden är en av områdets äldsta, uppfört omkring år 1900.

Hus 12 avd 5 och 6. Byggnader uppförda på 1980-talet för särskilt boende av god teknisk kvalité. 
Avdelningarna är uppförda med gemensamhetsytor i centrum och flyglar  där två bostadsenheter 
delar på en toalett. Detta är inte i enlighet med gällande krav vilket gör att alternativen kvarstår 
att bygga om till tvårumslägenheter för särskilt boende alternativt möjliggöra annan användning. 
Planen ska medge båda alternativen.  

Hus 13 och 14 lägenhetslängor i anslutning till Strömgården. Tidigare lägenheter för boende 
med särskilt behov, idag vanliga hyreslägenheter. Byggnaderna är i användbart skick men 
börjar uppnå sin livslängd. Byggnadstekniskt bedöms inte längorna som bevarandevärda och 
utrymmesmässigt kan marken användas på ett effektivare sätt i framtiden. Planen tillåter ny 
byggnation på ytan i två våningsplan med möjlighet att stycka av marken. Inga planer på att 
ersätta lägenheterna finns i dagsläget men pekas ut för framtida behov.

Trafik
Planområdet ansluter till tre lokalgator, i väster Åkerhagsvägen/Köpmangatan (samma gata 
som byter namn i höjd med Slottsskolan), i norr Tullgatan och i öster Styrmansgatan. Tullgatan 
är primär gata för att försörja området för motortrafik. Även Åkerhagsvägen/Köpmangatan 
används för att nå fjärrvärmeanläggningen samt kök och sophantering. 
Utryckningstrafik sker via den västra anslutningsvägen till Tullgatan. Möjlighet finns även för 
utryckningstrafik att ta sig ut på Åkerhagsvägen vid behov. Kommunen avser att via lokala 
trafikföreskrifter tillåta utryckningstrafik att använda den stängda utfarten mellan Viktoriagatan 
till väg 136 som idag endast brukas för Kungsgårdens behov och har inlett dialog med berörda 
parter. Detta är dock aktuellt även utanför planarbetet och är ej beroende av detta arbete. I 
Borgholm är tillåten hastighet maximalt 40 km/h. I planområdet råder därmed 40km/h utom 
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för Slottsskolan där det är 30 km/h. Störst andel trafikrörelser kommer från huvudparkeringen 
där hemtjänsten har sin parkering. Trafik vid hämtning och lämning på förskolan kommer att 
upphöra iochmed flytten av verksamheten. Ny byggnat för särskilt boende bedöms få lågt antal 
trafikrörelser. 

Parkering
164 parkeringsplatser finns markerade inom planområdet. Parkeringen längs Åkerhagsvägen 
används främst för Ölands utbildningscenters behov. Fler kontorsplatser ska inrymmas i 
lokalerna och behovet av parkeringar kommer därmed öka. Det planeras redan för att förlänga 
befintlig gatuparkering söderut för ett tiotal extra parkeringsplatser. Vid huvudentrén finns 
fyra H-parkeringsplatser. Huvudparkeringen används till stor del för hemtjänstens bilar och är 
därmed ute för hembesök till stor del under kontorstid. De p-platser som används för förskolans 
ändamål samt vid hämtning och lämning vid huvudparkeringen frigörs vid verksamhetens flytt. 
Det särskilda boende som ska etableras i ny byggnad i anslutning till huvudparkeringen bedöms 
medföra behov av ytterligare 10 parkeringsplatser utöver de 10 platser som frigörs vid förskolans 

Bild 5. Planområdets parkeringsytor
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flytt från parkvillan till Rödhaken. Planen ger möjlighet till att i framtiden ersätta de  lägenheter 
som idag har parkering vid Styrmansgatan. För att ta höjd för ytterligare parkeringsbehov tillåts 
den befintliga parkeringsytan att bli större. 
. 
Gång- och cykelvägar
GC-väg går genom skogsområdet i södra delen av planområdet samt i sydöstra kanten av 
området. Behov av att kunna gå och cykla säkert längs med Åkerhagsvägen finns.

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplatser för linjetrafik är Kungsgårdsbacken alternativt Södra parken längs 
Tullgatan. Hållplats för närtrafiken är i dagsläget vid södra entrén till Ekbacka, mellan 
avdelningarna 2/4 och 5/6. Då av-/påstigningsplats är vid entrén en bit upp på gångvägen, 
mellan två avdelningar med boendes uteplatser, finns önskemål från verksamheten att en 
alternativ placering anvisas. 

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt beroende på typ, styrka och frekvens det har, hur det varierar 
över tiden och vid vilken tid på dygnet som vi utsätts för det. Mätvärden förkortas vanligtvis 
dbA. Styrkan hos ett ljud mäts i enheten decibel. Bokstaven A står för A-vägning vilket innebär 
att de frekvenser som uppfattas bäst av det mänskliga örat, får större vikt vid en mätning. 

Det finns två sätt att mäta och beräkna buller på; med ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. 
Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under en viss period. Maximal ljudnivå är 
det högst uppmätta värdet under en viss period, till exempel ett dygn. Från och med 2015-06-01 
gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Buller från spårtrafik och 
vägar bör inte överskrida nivåer enligt tabell nedan.

Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA
Ljudnivå utomhus vid 
bostadsbyggnadsfasad 601  -

Ljudnivå utomhus vid uteplats
i anslutning till bostad 50 702

1 För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet 65 dBA. Om ljudnivå ändå överskrids bör
       • minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
 ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och
       • minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
 ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasad.
2 Om ljudnivån ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Byggnation 
Under byggskedet kan bullernivåerna överskridas. Transporter samt byggnation ska utföras 
dagtid företrädesvis under vardagar för att minska bullernivåerna till befintliga bostäder.
Särskilt bör bullernivåerna begränsas åt väster då boende på korttidsboende samt särskilt boende 
blir påverkade under byggperioden. 
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Biltrafik
Området har inga gator/vägar som medför buller i närheten av gränsvärdena för befintliga eller 
tillkommande bostäder. Områdets interna vägar är utformade för en större pågående verksamhet 
inom området än vad det används för idag. När lokalerna användes som vårdcentral var det en 
stor mängd patientbesök samt ett större antal transporter av material, mat och sophantering 
som försörjde området. Idag är det en mycket lägre andel trafikrörelser då användningen har 
ändrat karaktär. Hemtjänsten har sin parkering här vilket ger huvuddelen av trafikrörelserna 
för området. Totalt bedöms antalet trafikrörelser ligga under 200 ÅDT, mot tidigare 1000 
ÅDT (trafikräkningar ej utförda). Tillkommande byggnad med 80 platser för särskilt boende 
uppskattas till en ökning av 50 trafikrörelser per dygn. Totalt sett bedöms trafiken i nuvarande 
omfattning samt efter utbyggnad inte medföra negativa konsekvenser och utreds därmed inte 
vidare. 

Utryckningsfordon
Utryckningstrafiken som utgår från området använder ljussignal i tättbebyggt område istället 
för sirener där så är lämpligt. Antalet utryckningar och det buller som dessa medför är inte att 
bedöma som störande för befintliga eller tillkommande bostäder.

Fjärrvärmeverket
Vid flistömning vid fjärrvärmeverket uppstår buller. Detta sker endast dagtid och vid 4 tillfällen  
per vecka i genomsnitt. Bullermätning har inte utförts men inga störningar har rapporterats. 
Planförslaget medför inte att gränsvärdena för buller överskrids. 

Varutransporter
Ekbackaköket tar emot varor samt är värmehållande kök till de mattransporter som sker till 
verksamheterna runt om i kommunen. Detta medför logistik dagtid vid lastbryggan vid hus 02. 
Bullermätning har inte utförts men utifrån pågående verksamhet i hus 04 är det inget som stör de 
boende. Pågående verksamhet vid köket är tänkt att flyttas då det inte fungerar tillfredställande 
idag. Trafiken/lastningen kommer därmed att minska till att endast vara mottagningskök för 
egna verksamheter. Med ökat antal särskilt boende-platser  i Borgholm finns även behov av 
ytterligare ett tillredningskök då det på Viktoriaskolan nått sin maximala gräns. 
Planen medger inom samtliga ytor markerade för vård att ett nytt kök inryms för att ersätt 
befintligt även om huvudalternativet är att ett nytt tillredningskök för socialens verksamheter 
ska ligga på annan plats än Ekbacka. Leverans av övriga varor som ex kontorsprodukter sker 
via ordinarie entréer och är av begränsat slag.

Sophantering
Nuvarande sophantering är marginell i jämförelse med när vårdcentralen fanns i lokalerna. 
Ekbackaområdets nuvarande sophantering kommer att fortgå, endast marginell ökning 
pga de tillkommande externa kontorsplatserna. Den nya byggnaden ska kunna nås av 
sophämtningsfordon. 

Övriga verksamheter
Övrig verksamhet utgörs av kontor, särskilt boende, korttidsboende samt daglig verksamhet. 
Ingen av verksamheterna ger upphov till buller i sig.
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Kommunal och kommersiell service
Planområdet ligger i Borgholms stad med all lokal service inom 1000 m. Inom området 
finns café i hus 02. Planen ska medge att nuvarande lokal för rehabbad kan inrymma diverse 
nvändningsområden som ex restaurang, samlingslokal osv. 

Mark och vegetation
Ekbackaområdet har ingått i det område där värdefulla träd inventerades till Trädvårdsplanen 
2016. Skogsek, ask, apel, vårtbjörk, sötkörsbär, asp, skogsalm, och päron har inventerats i 
området. 
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Bild 6. Inventerade värdefulla träd inom och i anslutning till planområdet
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Stenmurar
Stenmurar tillhör de mest påtagliga lämningarna i kulturlandskapet och vittnar om gångna tiders 
odlingslandskap. Murarna har höga naturvärden med en viktig funktion i ekosystemet. De utgör 
livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar för flera växt- och djurarter.
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Bild 7. Stenmurar
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Beskrivning av stenmurarna inom området
1. Stenmur av huggen, röd ölandskalksten, 1,5 m hög, bild se planbeskrivningens framsida. En 
del av entrén till området. Uppförd i samband med byggnationen av hus 01 och 02 i slutet av 
1940-talet.
2. Stenmur av huggen, röd ölandskalksten, 1,5 m hög. 
Omgärdar överläkarvillans trädgård. Troligen uppförd 
i samband med byggnationen av hus 01 och 02 i slutet 
av 1940-talet och följer vägen till nya lasarettets entré. 
Planen föreslår inga åtgärder som påverkar muren eller 
markingrepp i anslutning till  denna.

3. Den möjligtvis äldsta stenmuren inom området går 
i nord-sydlig riktning i områdets östra del, längs med 
den gång- och cykelväg som förbinder Tullgatan med 
Torsgatan. Stenmuren följer Rosenforsbäckens tidigare 
sträckning och utgjorde sockengräns mellan Kolstad 
och Räpplinge socknar. Muren är bitvis helt övervuxen 
av murgröna och delvis oläsbar i söder, i norr syns den 
bättre och kan vara en av stenmurarna som utgjorde 
gräns till Kungsgårdens betesmarker. Planen föreslår 
inga åtgärder som påverkar muren eller markingrepp i 
anslutning till  denna.

4. Stenmuren i väster, en enkel stenmur, mer en rad av 
stenar, av okänd ålder. Planområdet har utgjorts av flera beteshagar till Borgholms Kungsgård. En 
mur i denna sträckning kan inte ses på kartor över Kungsgårdens tidigare ägor när de var i bruk, 
men utifrån studerat kartmaterial samt murens uppbyggnad i enkelt utförande utan stabilitet, 
tolkas muren vara en gränsmarkering från fastighetens avstyckning under 1940-talet och 
inte en del av Kungsgårdens ursprungliga betesmark. 
Denna mur bedöms därmed inte ha kulturhistoriskt 
värde. Inga ingrepp i muren föreslås i planen, dock 
kan dagvattenåtgärder ex fördröjningsdamm anläggas i 
planområdets sydvästra del vilket innebär markingrepp 
nära murens södra del. Risk för påverkan och 
konsekvenser beskrivs i utredningen om betydande 
miljöpåverkan.

5. Stenmuren i söder utgör planområdesgräns. Muren, som Johan III lät bygga år 1574, är en 
del av den stenmur som omgärdade Kungsträdgården. 
En av Ölands äldsta stenmurar, <1,5 meter hög och 
skickligt kallmurad med röd kalksten. Bitvis i mycket 
gott skick men i västra kanten bortplockad, ev i samband 
med att kanalen anlades. Planen föreslår inga åtgärder 
som påverkar muren eller markingrepp i anslutning till  
denna.
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Fornlämningar
Inom området finns inga registrerade fornlämningar. Planområdet ligger nedanför 
landborgskarten och består av gammal sjöbotten. Undantaget de igenlagda karpdammarna 
tillhörande Kungsträdgården ligger registrerade fornlämningar över landborgskanten, se kartan 
nedan.  
Planområdet gränsar till området Kungsträdgården som  anlades på order från kung Johan III. 
Kungsträdgården var aktivt med odlingar från slutet av 1500-talet fram till mitten av 1900-talet. 
Kungsträdgården lades ner 1958 och bebyggdes under 1980-90-tal med bostäder. Av den gamla 
handelsträdgården är det endast trädgårdsmästarbostaden och stenmurar som finns kvar.
I brev från Johan III daterat år 1574 går att läsa att han undrar om muren som han gett order om 
att uppföra är färdigställd. Denna mur utgör planområdets södra gräns och kan vara att bedöma 
som fornminne. Inga åtgärder som påverkar stenmuren negativt föreslås i planen. 

Bild 8. Fornlämningar varav de flesta ligger ovan landborgskanten (markerad med grå linje)
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Radon
Det finns en registrerad radonmätning inom planområdet. Mätningen är utförd år 1988 med 
spårfilm mellan hus 01 och hus 08 och visade ingen markradon, 0 becquerel per kubikmeter 
(SGU). 

Vid radonvärden som överskrider 200 becquerel per kubikmeter, bör åtgärder vidtas. Det är 
inte ovanligt att radonvärden skiljer sig mycket åt på Öland med punktvis förhöjda värden. 
Anledningen är att radon sprider sig genom sprickor och håligheter i berggrunden via grundvatten 
och jordluft genom marklagren. 

Alunskiffer har höga radonhalter. Andra skifferarter har låga till normala radonhalter. I ett bälte 
längs med landborgskanten underlagras lerskiffern och kalkstenen av alunskiffer. Alunskiffern 
kan gå i dagen där de överlagrande bergarterna knäckts. 

Landborgskanten sträcker sig i nordsydlig riktning längs Ölands västra kust. Det finns därmed 
mindre risk för höga radonvärden på Ölands östra sida än på västsidan. Planområdet ligger 
inte på landborgskanten där risken för förhöjda radonhalter är hög utan på mark bestående av 
vittringsjord ler-silt där risken för radon är låg. Radon från marken är den vanligaste källan till 
radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att radon ska komma 
inomhus om huset är otätt mot marken. Trots låg risk för radon inom området ska grund till ny 
byggnad utföras tät mot mark.

Geologi
Jordarten inom planområdet är vittringsjord ler-silt på kalkstensberggrund. Jordlagerföljden på 
de två mätningspunkter närmast/inom planområdet visar följande: 
Inom planområdet: Styrmansgatan 28E= 0,0-0,4 m djup: fyllning, 0,4-0,9 m djup: lera. 
Utanför planområdet: Slottsskolan= 0,0-0,8 m djup: fyllning, 0,8-1,9 m djup havs-/ sjösediment, 
postglacialt/något gyttjig lera, 1,9-2,0 m djup: siltig diamikton/morän/siltig morän. Avslut berg/
sten, 
Berggrunden på Öland består av kalksten. Planområdet ligger nedanför landborgskanten och 
den postglaciära leran som jordart visar på att det är tidigare sjöbotten. Sedimentär jordart 
på sedimentär berggrund. Lera har låg infiltrationsmöjlighet vilket gör att behoven av att ta 
hand om dagvattnet inom området ökar. Ytor för hantering av dagvattnet ska därför pekas ut i 
planförlaget.

Översvämning
Planområdets högsta punkt är i sydost där höjden över havet är inmätt till 9,73 m. Området sluttar 
sedan svagt nedåt mot nordnordväst där lägsta uppmätta punkten, väster om Grindstugan, är 
5,33 m.  Ingen risk för översvämning av stigande havsnivå föreligger. För att förebygga risken 
för översvämning av kraftga skyfall har planområdets naturliga lågpunkter identifierats och 
pekas ut som PARK med egenskap dagvattenhantering. Vid kraftiga regnmängder ska dessa 
ytor kunna översvämmas och vara fördröjningsmagasin.. 

Dagvatten
I södra delen av området tas dagvattnet omhand genom markinfiltration i översta jordskiktet och 
avrinningen sker till de ytor som pekas ut för dagvattenhantering i planområdets östra parkytor. 
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Från dessa ytor finns dagvattenledningar som leder dagvattnet vidare genom kulvertar längs 
Badhusgatan och ut i Kalmarsund bakom Strand hotell. I norra delen av området tas daggvattnet 
omhand genom dagvattenledningar. Dagvattennätet är kommunalt och huvudman är Borgholms 
Energi. Kapacitetsbrist finns i det befintliga dagvattennätet utifrån att avrinningsområdet för ett 
stort område över landborgskanten ha sin avrinning genom Borgholms stad. Flera projekt med 
att avlasta stadens dagvattennät pågår, ex Rosenfors. Inga instängda områden finns inom eller 
angränsande till planområdet. 

Planförslaget pekar ut flera ytor av parkmarken för dagvattenhantering. Dessa ytor är identifierade 
genom tidigare rapporter som har tagits fram, ex via LOVA-projektet Samhällsnära våtmarker. 
En utredning av hur dessa områden ska utformas och med vilken kapacitet tas fram parallellt 
med planarbetet och ska genomföras oavhängigt planens genomförande i övrigt. Den lösningen 
som utreds som huvudalternativ är att längs befintliga lågpunkter omkring och i Borgholms 
stad återskapa våtmarker och översvämningsbara ytor. Genom  att fördröja dagvattnet på dessa 
platser minskas hastigheten på det dagvatten som leds ut i Kalmarsund och en naturlig rening 
av dagvattnet möjliggörs. Åtgärderna syftar till att dimensioneras efter högre flöden än idag och 
utreds använda Rosenforsbäckens tidigare sträckning genom området.

Det finns en mängd olika lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Ett exempel på 
en dagvattenlösning är en ”samlad fördröjning” vilket kan vara ett dagvattendike eller öppen 
dagvattenkanal. Ett sådant dike eller en kanal fungerar som mycket goda reningsanläggningar för 
förorenat dagvatten. När vattnet rinner i dikena eller kanalerna reduceras hastigheten på grund 
av vegetationen och därmed avskiljs föroreningar genom sedimentering, fastläggning samt 
genom infiltration. Avrinningshastigheten minskar avsevärt jämfört med transport i ledningar 
och flödestopparna nedströms minskar. En samlad fördröjning kan vara en effektiv komponent 
av ett dagvattensystem där de ersätter dagvattenbrunnar och konventionella ledningar. 

Svackdiken är en annan variant på en samlad fördröjning. Dessa diken är grunda, breda kanaler 
med svagt sluttande sidor som är täckta med en tät gräsvegetation. Svackdiken dimensioneras 
vanligtvis så att de är ca 1 meter djupa och ca 5-6 meter breda. Diket kan byggas med en vall 
som förhindrar att ytvattnet rinner vidare. Om svackan anläggs med lerjord innebär det att 
vattnet fördröjs ännu mer. 

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Borgholm Energi 
AB är huvudman för det allmänna nätet. Nya byggnader kan kopplas på det kommunala va-
nätet inom planområdet. Befintliga byggnader och tillhörande hårdgjorda ytor är anslutna till 
kommunalt vatten, avlopp och dagvattennät. Kapacitet finns i befintligt VA-nät, kapacitetsbrist 
finns i befintligt dagvattennät, se ovanstående avsnitt om Dagvatten för hur det hanteras.. Inga 
enskilda avlopp finns inom planområdet och ska ej anläggas. 

Avfall
Borgholms Energi AB hanterar renhållningen i kommunen. Vid planering av nya områden 
är det viktigt att vägar är dimensionerade för renhållningsfordon. Hushållsavfall hämtas vid 
fastigheten varannan vecka i Borgholms kommun. Förpackningsavfall och tidningar lämnas på 
återvinningsstation medan skrymmande avfall lämnas på återvinningscentral. För verksamheter 
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planeras sophanteringen utifrån vilket avfall som hanteras. För kommande särskilt boende är 
det av stor vikt att avfallshanteringen planeras på ett effektivt och hälsomässigt säkert sätt. 

El- och tele
Skanova och Borgholm Energi Elnät AB har markförlagda ledningar inom planområdet. 
Befintliga byggnader är anslutna till dessa nät.

Borgholms Energi Elnät har även gatubelysningskablar utmed Tullgatan och Åkerhagsvägen 
samt längs gång- och cykelvägarna i planområdets södra och sydöstra del. Dessa påverkas ej 
av planen.

4� Avvägningar enligt Miljöbalken 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande  bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden ska användas för det ändamål som de är 
mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapitlet handlar om miljökvalitetsnormer 
och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange föreskrifter angående mark, vatten, luft eller 
miljön, om det behövs för att bland annat skydda människors hälsa eller miljön. 
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Borgholms kommun har utfört en undersökning. av betydande miljöpåverkan i planarbetet. Det 
finns några miljöeffekter att ta hänsyn till men de bedöms vara av lindrig art och de flesta kan 
avhjälpas med små insatser. Den samlade bedömningen är att detaljplanen inte ger upphov till 
en betydande miljöpåverkan. Undersökningen bifogas planhandlingarna.

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografiskt område eller enstaka objekt som är skyddat 
och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada dess värde. Hela Öland utpekas som riksintresse. Det är turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen som särskilt ska beaktas vid exploatering 
eller andra ingrepp i miljön. 

Den nordligaste delen av planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljön - Stads- och 
slottsmiljöer i ett kustlandskap där trästaden Borgholm visar på småstadens och badortens 
framväxt samt det nära sambandet med slottet och Solliden som uttrycker ett långvarigt kungligt 
intresse för staden. Flera av byggnaderna på Ekbackaområdet speglar badortstidens ideal och 
dessa ska hanteras med försiktighet för att bevara sitt värde för riksintresset. Överläkarvillan 
ritades av Georg Hesselman som även var byggledare till Solliden. Överläkarvillan har släktskap 
med Solliden som dess planlösning med egen trappa för tjänstefolket. Borgholms lassarett även 
kallat kronikerhemmet byggdes 1897 är i mångas ögon ett av stadens vackraste byggnader och 
vårdas för att kunna hållas i gott skick för framtiden. 
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Planområdet omfattas av riksintresset för det rörliga friluftslivet men en planläggning av 
ytan bedöms inte påverka riksintresset negativt. Området är redan bebyggt och är beläget i 
Borgholms stad.

Planområdet omfattas av riksintresset för obruten kust men en planläggning bedöms inte 
påverka riksintresset eftersom området till stora delar redan är bebyggt.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden. Skogsstyrelsen har sedan 1990 ett 
regeringsuppdrag att inventera och peka ut nyckelbiotoper på privat mark. 

Inom planområdet finns inga nyckelbiotoper registrerade.

Strandskydd
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till 
strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet 
utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen 
kan utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets 
syften. I Borgholms kommun finns ett utökat strandskydd på 200 meter längs hela kuststräckan 
med några få undantag. 
Enligt miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt när en detaljplan upphävs eller 
ersätts. Strandskyddet kan enbart upphävas eller medges dispens ifrån om det finns särskilda 
skäl. Dessa skäl är tydligt formulerade i miljöbalkens sjunde kapitel. 

Inom planområdets östra sida finns ett mindre dike som sedan 70-talet bara hanterat vatten lokalt 
inom området. Länstyrelsen har inte bedömt att diket omfattas av strandskydd, en bedömning 
som kommunen delar. 

Förorenad mark
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Närmsta identifierade område med 
potentiell förorening finns på angränsande mark i nordöst där det vid något tillfälle historiskt 
funnits någon form av grafisk industri. Marken bedöms inte påverka planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grundlades i 
ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser och direktivet 
ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är införlivat i svensk 
lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, sjöar, vattendrag och 
kustvatten omfattas av förordningen. Målsättningen är att allt inlands- kust och grundvatten ska 
ha en god ekologisk och kemisk status år 2015, i vissa fall med tidsfrist till 2021 och i särskilda 
fall till 2027. 
Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landskapet 
avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaffenhet kan vattenmiljön påverkas 
i större eller mindre omfatting inom ett avrinningsområde. Vattnet i planområdet rinner ut till 
Kalmarsund. 
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Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår i M 
n Kalmarsunds utsjövatten (SE565400-163600). Den ekologiska statusen är måttlig och den 
uppnår ej god kemisk status. Det föreligger risk att god kemisk eller ekologisk status ej uppnås 
till år 2021. 

Planområdet ingår i grundvattenförekomsten Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE628596-
154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder upp till Vannborga 
i norr. Den kvantitativa statusen på grundvattenförekomsten är otillfredsställande och den 
kemiska statusen är god. Det har varit relativt nederbördsfattigt de senaste åren i Kalmar län 
med mer eller mindre torka och vattenbrist och det ser inte ut att bli bättre de kommande 
åren.  Den förväntade utvecklingen inom den kvantitativa statusen ser därför ut att gå mot en 
försämring. Den kemiska statusen ser sannolikt ut att vara oförändrad. 

I dagsläget kommer påverkan på MKN från omgivande bebyggelse, till exempel tvätt av 
bilar, oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. 
Planförslaget innebär en viss tillkommande hårdgjord yta inom men stora delar av planområdet 
är idag redan bebyggt. 
Inom planområdet finns en gammal bäck, Rosenforsbäcken, som ska grävas ur för att 
kunna hantera det dagvatten som genereras av tillkommande hårdgjorda ytor. Den nya 
dagvattenlösningen tillsammans med den stora mängd parkyta och låglänta ytor som finns inom 
området idag finns mycket goda förutsttningar för att kunna hantera och rena dagvatten från om 
området vilket gör att planförslaget inte bedöms bidra med någon negativ påverkan på MKN 
för vatten. 

Bild 9. Grönytor inom området idag.
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5� Tidigare ställningstaganden enligt PBL

Översiktsplan
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning 
ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen för Borgholms kommun (2002) anger att en detaljerad 
redovisning av den framtida mark- och vattenavändningen för Borgholms tätort kommer att 
redovisas genom en fördjupning av översiktsplanen. Övergripande anges att ny bebyggelse bör 
så långt möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik pekas planområdet ut som 
område för park/naturvärden och de bebyggda delarna för sina kulturvärden. 
Områdets kulturvärden beskrivs på sida 73 som Kulturmiljö, område 26: ”Offentliga institutioner, 
ålderdomshem. Exteriör förvanskning tillåts ej. Vid ombyggnad ska byggnadernas ursprungliga 
utformning återställas i möjligaste mån”.
Områdets park-/naturvärden beskrivs på sida 38, del av område 16: ”Grönområde vid 
Ekbacka. En frodig och örtrik ek-hasselskog med inslag av andra ädla lövträd. Området ingår 
i riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kulturmiljö. LOVA 
Rosenforsbäcken, delområde centrala Borgholm. Delar av bäckens naturliga dragning finns 
kvar nordost om vårdcentralen, igenom ett grönområde och tomtmark. Det är rekommenderat
att gräva upp och skapa ytor som är översvämningsbara, samt synliggöra bäcken. 
Gällande kulturmiljöer finns även övergripande riktlinjer på sida 63: Vid nybyggnation förordas 
att den avspeglar och uttrycker vår tids arkitektur hellre än att imitera äldre bebyggelse. Tillägg i 
en befintlig miljö kan göras på olika sätt med anpassning till det befintliga, utan att en otydlighet 
gentemot den äldre autentiska bebyggelsen uppkommer.
 • Angivna övergripande riktlinjer och Områdesspecifika varsamhetskrav gäller
 även lovbefriade åtgärder enligt 9 kap. PBL(2010:900).
 • Bedömning av varsamhetskraven sker av kommunens arkitekt i samband
 med kommunens bygglovprövning och rådgivning i särskilt värdefulla kulturmiljöer.
 • Vid ändringar i områden av särskilt kulturhistoriskt värde ska detta ske varsamt
 så att stadsbilden kan bibehålla sitt tidstypiska uttryck.
 • Nytillkommande bebyggelse ska beakta den befintliga miljön. Exempelvis
 avseende volym, placering, färgsättning och/eller detaljeringsgrad.

Den yta som planeras att bebyggas ligger delvis utpekad som naturmark och den anses viktig 
för grönstrukturen i Borgholm. Park/naturvärden samt kulturvärden ska beaktas enligt riktlinjer 
i planen.

Detaljplan
Huvuddelen av planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Östra kanten av området 
ligger inom stadsplan 08-BOR-73, nr 9 i kommunens register, fastställd 1943-04-30 och förslag 
till ändring av stadsplan 08-BOR-146, nr 150 i kommunens register, fastställd 1977-05-17. 
Västra sidan omfattas till en liten del av stadsplan 08-BOR-78, nr 16 i kommunens register, 
fastställd 1950-10-13.  
För de delar som omfattas av detaljplaner i öster finns angivet att markanvändningen är park 
eller plantering samt allmänt ändamål. I väster är markanvändningen angiven som park. 
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6� Planförslaget och konsekvenser 
 
Plankarta

1:1 500 0 25 50 75 100
Meter±
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Planbestämmelser på plankartan är juridiskt bindande. På hela kartan finns det linjer 
som är indelade i en hierarki. Dessa linjer betecknas som: 
        Plangräns

        Användningsgräns

       Egenskapsgräns
   Administrativ gräns
   Egenskapsgräns och administrativ gräns
   Illustrationslinje

   

Plangränsen anger gränsen för planområdet. En användningsgräns markerar gränsen 
för markanvändningen såsom bostäder och natur. En egenskapsgräns visar gränsen för 
egenskapsbestämmelser såsom ledningsområden, byggrätt eller höjd på byggnader. 
Egenskapsgränsen är underordnad användningsgränsen. Administrativ gräns avgränsar 
områden inom vilka det finns administrativa bestämmelser som t.ex. u-områden. 
Illustrationslinje är inte bindande och mer för att förtydliga vissa delar av planen. Nedan 
är exempel på hur linjer används på en plankarta. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagna bestämmelser på plankartan.

Gator och gångvägar
Gator inom planområdet planläggs med bestämmelsen GATA. Genom området finns 
gång- och cykelvägar. Stråken går i öst-västlig och nord-sydlig riktning och planläggs 
med bestämmelsen GÅNG.

Friytor
En stor del av marken inom planområdet utgörs av grönytor. I nordost finns rester av 
bäckfåror som ugör grunden för framtida dagvattenhantering, träden inom området 
finns registrerade i kommunens trädvårdsplan från 2016 och det är allmänt viktigt att 
människor får tillgång till grönområden i sin närhet, 300 meter är en rekomendation från 
Boverket. Många äldre vistas i området och det är därför extra angeläget att tillgängligöra 
och säkra grönområden i stadsmiljön vilket då görs genom bestämmelsen PARK.

Parkering
Parkeringsytor finns inom flera olika platser inom planområdet och markeras med 
planbestämmelsen P-PLATS i plankartan. Utöver befintliga parkeringsytor tillkommer nya 
ytor längs östra och sydvästra sidan av planområdet. 

B
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Bebyggelse
Planförslaget medger flera olika användningar inom kvartersmark. Vård i olika former är idag 
den primära verksamheten inom fastigheten vilket gör det naturligt att medge användningen 
vård (D) inom området. Planen medger även kontor (K) och bostäder (B) för att möjliggöra en 
kombination av användningar inom planområdet. Andra användningar inom kvartersmark är 
fjärrvärmecentral (E) och transformatorstation (E1).

Mark
Stora delar av de parkytor som finns inom planområdet kommer att användas för fördröjning av 
dagvatten. Bestämmelsen betcknas med texten fördröjning. 

Kommunen har tagit fram en trädvårdsplan genom att inventera sina träd. Inom planområdet 
finns skyddsvärda träd som ska hanteras i enlighet med trädvårdsplanen. Bestämmelse n 
omfattar de områden inom vilka det finns skyddsvärda träd. 

Omfattning
Planområdet består av bebyggelse av blandad höjd. Områden inom planen avgränsas med 
egenskapsgränser inom vilka en specifik byggnadshöjd gäller. Ny byggrätt i direkt anslutning 
till befintlig vårdbyggnad och parkering medger en högsta nockhöjd på 12 meter vilket ska 
möjliggöra en byggnad med de 80 vårdplatser som önskas. Ny bebyggelse längs östra kanten av 
planområdet tillåts uppföras till en högsta nockhöjd på 8 meter. I övrigt förekommer nockhöjder 
på 4 och 6  meter inom planområdet. Nockhöjden markeras med en symbol på plankartan: 

Områden som ej får bebyggas markeras med prickmark på kartan:

Utformning
Ett par byggnader inom planområdets norra del har bedömts som skyddsvärda och får inte 
rivas. Byggnaderna markeras med med planbestämmelse r i plankartan.

Trafik
Inga nya in- och utfart kommer skapas till planområdet. Det finns idag tre in- och utfarter som  
är kopplade till planområdet. I norr ligger vad som skulle kunna ses som huvudinfarten till 
området. In- och utfarten utgörs av Tullgatan som, strax efter sitt möte med planområdet, delar 
sig i två och leder ut på vardera östra och västra sidan av området. I väster finns infarten till den 
mer undanskymda sidan av vårdkoplexet. Här sker avfalshantering och varuleveranser. I öster 
kopplas planområdet ihop med omgivningen genom Styrmansgatan.  

Teknisk försörjning
Vatten- och avloppsförsörjning

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten för fastighet och 
gata. Nytillkommande bebyggelse föreslås anslutas till det kommunala VA-nätet
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Dagvatten

Den mesta marken inom planområdet är idag bebyggt men det tillåts en viss del ny bebyggelse 
inom planområdet som kommer generera hårdgjord yta. Det finns sedan tidigare ytor som kan 
möjliggöra ett omhändertagande av dagvatten men det finns möjligheter till förbättring i och 
med detaljplanen. I rapporten Samhällsnära våtmarker pekas delar av planområdet ut i delområde 
centrala Borgholm. Där beskrivs Rosenforsbäcken vars flöde kopplades om på 1970-talet till den 
kanal som går direkt söder om planområdet. Delar av bäckens naturliga dragning finns kvar nordost 
om vårdcentralen, genom ett grönområde och tomtmark. Området är klassat av Ekologigruppen 
AB (2011) som högt naturvärde för kommunalt intresse. Bedömningen i rapporten är att det är 
rekommenderat att gräva upp och skapa ytor som är översvämningsbara, samt synliggöra bäcken. 
Detta skulle öka näringsreduceringen samt öka rekreationsvärdet i området. Att variera bäcken så 
att det uppstår partier med stillastående vatten och mer forsade partier, kan öka växt- och djurlivet. 
En rekommendation är att försöka efterlikna den historiska dragningen så långt som möjligt.  
I äldre kartmaterial framgår att träbroar har funnits över bäckens sträckning inom planområdet 
i just de sträckningar som fortfarande används som gång- och cykelväg. Det kan vara möjligt 
att  kombinera en dagvattenhantering för bostadsområdet Riksäpplet genom återskapande av 
Kungsträdgårdens dammar och ett fördröjningsmagasin för Rosenforsbäcken. Detta skulle 
kunna göras genom att vid platsen för de gamla karpdammarna (numera delvis fotbollsplan) 
dimensioneras för att hantera dagvatten från bostadsområdet som sedan rinner med en svag 
lutning och ansluter till Rosenforsbäcken. Dagvattennätet får i så fall grävas upp och den gamla 
bäckfåran inom Ekbackaområdet får göras bredare. 
De områden som avses för dagvattenhantering är på kartan markerade med beteckningen 
fördröjning. 

Räddningsvägar och uppställningsplats för höjdfordon
Dagsläge: Brandvägarna som är markerade inom planområdet går i huvudsak på bilvägar där 
framkomlighet och uppställningsplatser uppfyller gällande krav. Lutning, svängradier samt 
uppställningsplatser uppfylls redan idag och förändras inte genom detaljplaneläggning. I de södra 
delarna av planområdet finns anvisad brandväg längs gångvägen som löper runt Ekbackas södra 
delar med korttidsboende och särskilt boende. Idag är brandgatan på Ekbackas västra sida 3,0 
meter bred. 

Bedömning: Enligt Boverkets byggregler för utformning av räddningsvägar är 3,0 m inte 
tillräckligt och därför lämnas ytterligare utrymme för en breddning av räddningsvägen till 3,5 
meter. Passagen mellan korttidsboendets västra gavel och planket till ytan där oljetankarna tidigare 
stod är idag endast 3-4 meter. Detta är inte en tillräckligt bredd för att säkra framkomligheten, fri 
bredd ska vara 3,5-5 meter beroende på hur svängd vägen är. Flera trädkronor påverkar frihöjden 
längs räddningsvägen, även detta främst längs gångvägen i väst. Vid inventeringen av området 
är det tre träd som bedömts behöva mätas för att se om frihöjden är minst 4,0 meter. Detta ska 
genomföras i närtid för att nödvändiga åtgärder ska tydliggöras till granskningsskedet. 

Åtgärder: För att uppfylla kraven föreslås i planen att brandgatans hårdgjorda yta breddas till 3,5 
meter i samband med markarbeten i närområdet samt att minst en meter per sida lämnas fri från 
hinder. Förslag att med samrådsbeslut även ge uppdrag till Stefan att göra mätning av frihöjden 
och eventuella åtgärdsförslag för träden längs brandgatan efter inventering och mätning på plats 
av planarkitekt för avgränsning av uppdraget. 
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Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är satt till 15 år. 

Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken 

Medverkande tjänstepersoner

Kommunledningsförvaltningen

Hanna Andersson     Magnus Karlsson

Planarkitekt      Miljöstrateg

Thomas Nilausen      Magnus Juhlin

Planarkitekt       Plan- och byggchef
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7� Genomförandebeskrivning 

Inledning
Genomförandebeskrivningen beskriver hur planen ska genomföras och vilka konsekvenser det 
får. Den redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som krävs för att genomföra detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har dock ingen själv-

ständig rättsverkan. Avsikten är att den ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med 
antagandet av detaljplanen. Beskrivningen blir därigenom vägledande vid genomförandet.

Sammanfattning av detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till 
befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen ska medge byggnation av 80 platser 
fördelat på 8 avdelningar om 10 lägenheter vardera.

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Upprättandet av planförslaget följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
standardförfarande. Tillfälle att ta del av planförslaget och lämna synpunkter finns i samrådsskedet 
samt i granskningsskedet.

Tidplan standardförfarande
Tid Planprocess 

Maj  2020 Samråd
September 2020 Granskning
December 2020 Antag. av MBN
Februari 2021  Laga kraft

Tidsplanen kan komma att justeras under planprocessens gång. Detta beror på olika 
omständigheter, såsom tillkommande uppgifter som ej kan förutses vid planarbetets 
påbörjan. Kommunen kan inte påverka om planen blir överklagad. Uppskattning för tid av en 
lagakraftvunnen plan utgår från att planen ej överklagas.

Genomförande
Planens genomförandetid är 15 år från den dagen den vinner laga kraft.

Tid   Process
2021 - 2023  Byggnation av ny vårdbyggnad

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att, efter ansökan om bygglov, 
få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre 
garanterad byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen. 
Detaljplanen är dock gällande tills dess att ny detaljplan tas fram.
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Ansvarsfördelning
Anläggning Drift

Allmänt va-nät BEAB
El  BEAB
Tele  Skanova

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för och ansvarar för iordningställande och förvaltning av den allmänna 
platsmarken inom planområdet.

Tekniska frågor
Dagvatten
Stora delar parkmark pekats ut för fördröjning av dagvatten. Dels söker sig dagvattnet naturligt 
till delar av dessa ytor idag samt har området bedömts lämpligt för framtida åtgärder för att 
kunna omhänderta ökade mängder dagvatten vid exempelvis fler extremregn. 
Detaljplanen har inte bestämmelser om villkor för lov eller startbesked enligt 4 kap 14 § då 
det gäller åtgärder på kommunal allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap samt det 
allmänna intresset som finns i att planen 
Ökad belastning av dagvatten genom tillkommande byggnation och hårdgjorda ytor inom 
planområdet beräknas till 42,53 m3. Fördröjning av dagvatten genom åtgärder med att återskapa 
Rosenforsbäckens sträckning ska därför minst klara en ökad volym dagvatten med 42,53 m3 
utöver dagens belastning.  Utifrån Rosenforsbäckens ursprungliga sträckning kommer ett djup 
av 20 cm och bredd av 1 m räcka för det dagvatten som tillkommer genom planförslaget. 
Ytorna beräknas kunna hålla betydligt mer dagvatten, (preliminärt 80 cm djup och 1- 3 m bredd) 
och planen medger att ytorna för fördröjning inom allmän platsmark finns tillgängliga för att 
avlasta Borgholms stads dagvattennät. Detta är en planerad åtgärd som inte har volymberäknats 
ännu, planen sätter därför krav på fördröjning av minst 43 m3 men ger möjlighet till mer. 
Parallellt med planens framarbetande och genomförande ska projektering och färdigställande av 
fördröjningsytorna ske. Utformning rekommenderas ske i enlighet med framtagen bedömning 
för området i LOVA-rapporten Samhällsnära våtmarker, Borgholms kommun. Kommunen ska 
bekosta dessa som en del i genomförandet av dagvattenplanen samt detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Servitut och ledningsrätter
Säkerställande av allmänna ledningars rätt i planområdet har gjorts med u-område, vilket 
innebär att det skapas förutsättningar att bilda ledningsrätt. U-område innebär att området är ett 
markreservat för ledningar och inte får förses med byggnad.

Fastighetsbildning
Kommunen som fastighetsägare ska ansöka om och bekosta de fastighetsbildningsåträgrder 
som krävs för att genomföra detaljplanen. Det är först när planen vunnit laga kraft som 
en fastighetsreglering kan ske i enlighet med planen. Det är Lantmäteriet som genom 
lantmäteriförrättning prövar frågor om fastighetsbildning. 

Ekonomiska frågor
Fastighetsägaren bekostar utbyggnad av va-nätet inom planområdet. Anslutningsavgifter etc. 
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tas ut enligt för varje nätoperatör gällande taxa.

Bygglov och bygganmälan kommer att krävas för ny bebyggelse enligt bestämmelserna i Plan- 
och bygglagen.

Eventuella ändringar eller flyttningar av befintliga anläggningar eller ledningar bekostas av 
exploatören. 

Medverkande tjänstepersoner

Kommunledningsförvaltningen

Hanna Andersson Alexander Sundstedt  

Planarkitekt Mark- o exploateringsstrateg

Thomas Nilausen  Julia Hallstensson
Planarkitekt Mark- o exploateringsstrateg
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom  om råden m ed nedanstående beteck ningar.
Endast angiven användning och utform ning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestäm m elsen inom  hela planom rådet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom rådesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Adm inistrativ gräns
Egenskapsgräns och adm inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 k ap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

P-PLATS Parkeringsplats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅ NG Gångväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
E1 Transform atorstation, PBL 4 k ap. 5 § 1 st 3 p.

K Kontor, PBL 4 k ap. 5 § 1 st 3 p.

D Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

DKB Vård, Kontor, Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

DK Vård, Kontor, PBL 4 k ap. 5 § 1 st 3 p.

E Fjärrvärm ecentral, PBL 4 k ap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
fördröjning Fördröjningsm agasin för dagvatten m ed en volym  av 43,0 k ubik m eter m inim um  för planom rådet, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

n Sk yddsvärda träd hanteras enligt k om m unens trädvårdsplan, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i m eter , PBL 4 k ap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@Mark en får inte förses m ed byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
n Sk yddsvärda träd hanteras enligt k om m unens trädvårdsplan, PBL 4 kap. 10 §

r Byggnad får inte rivas, PBL 4 k ap. 16 § 1 st 4 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 15 år ., PBL 4 k ap. 21 §

Huvudm annask apet är k om m unalt för den allm änna platsen., PBL 4 k ap. 7 §

1:1 500 0 25 50 75 100
Meter±

Borgholm  11:42 m .fl. Ekbacka
Detaljplan för

Magnus Juhlin
Plan- och byggchef

U pprättad av k om m unledningsförvaltningen
Borgholm s k om m un 
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Planark itek t
Hanna Andersson
Thom as Nilausen

Beslutsdatum Instans
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Antagande

Laga kraft

Senast justerad: 2020-04-03

2020
MBN
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 50

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Rekryteringen till enhetschef för Stöd och insatser är klar, Carolina Egestrand 
börjar 2020-06-01.

- Rekrytering av sommarvikarier pågår till verksamheterna, det finns idag några 
luckor.

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 51

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Coronavirus

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information:

- Runstens korttid har åter öppnat från och med 2020-05-11.

- Nya riktlinjer har arbetats fram utifrån Folkhälsomyndighetens information att alla 
ska använda visir vid kroppsnära vård och omsorg. 

- Kommunens påverkan utifrån Covid-19 har i senaste rapporten till Länsstyrelsen 
uppgraderats till betydande. 

- Det finns två omsorgstagare med konstaterad Covid-19.

- Evakueringsboendet öppnar 2020-05-14. I dag finns det 4 platser men ytterliga-
re 7 är förberedda. 

- Kurvan över Coronaspridningen har utvecklats till en mer låg och långdragen 
kurva, den förväntade piken ser ut att utebli. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 52

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2020/13 792 SN

Budgetuppföljning april 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna den preliminära budgetuppföljningen för april 2020

Ärendebeskrivning
Den preliminära budgetuppföljningen för april 2020 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminär budgetuppföljning för april 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om budgetuppföljningen för april månad 2020.

De tekniska ramarna för budget 2021 är framtagna, budgetprocessen är dock fram-
skjuten till hösten 2020.

______________
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
På Ekbacka plan 3 har ett evakueringsboende färdigställts. Evakueringsboendet är till för 
individer med konstaterad smitta av covid-19. Totalt 11 platser kommer finnas och 
personal har rekryterats för att kunna driva boendet.

Individer som kan komma att bli aktuella för att vårdas på boendet är:

 de som kräver eftervård, efter sjukhusvistelse.
 de från ordinärt boende som inte kan vårdas i hemmet.
 de som av någon anledning inte kan hållas isolerad.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på 
Ekbacka. Boendet kan stå färdigt först i slutet på år 2022.

Det pågår även projektering av nytt LSS-boende i Borgholm. Boendet kan tidigast stå 
färdigt i början av 2021.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om – 4,9 mkr för perioden (prognos - 3,8 
mkr).

Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket till stor del härleds 
till covid-19. Sjuklönekostnaderna inklusive Po uppgår 2020 till 1,4 mkr och 
2019 0,5 mkr. Förvaltningen har alltså en ökad kostnad om 0,9 mkr jämfört med 
föregående år vilket påverkar avvikelsen för perioden.

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även äldreomsorgen 
visar på en negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hemtjänsttimmar är något 
högre än budgeterat men även ökad bemanning inom särskilt boende till följd av obokade 
resursturer.

Prognosen grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än 
budgeterat men sjunka under andra halvan av året. Den problematik som föreligger inom 
omsorgen om funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer inte kunna 
lösas tillräckligt snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i verksamheterna 
med nya och mer resurskrävande brukare i kombination med en personalplanering som 
inte är tillräckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid 
årets slut.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet har öppet i fyra 
månader.

Covid-19 har en stor påverkan på hela världens ekonomi, och då även den kommunala 
ekonomin. Riksdagen har tagit fram ett antal förslag för att lindra de ekonomiska 
konsekvenserna som pandemin innebär. Dels kommer arbetsgivaravgifter för upp till 30 
anställda per företag att sänkas och arbetsgivare ska få ersättning för sjuklönekostnader 
under april och maj. Dessa ersättningar kommer att återsökas från kommunens håll, men i 
dagsläget finns inga konkreta ansökningar att korrigera förvaltningarnas resultat med. 
Därför är dessa ersättningar inte medräknade i vare sig periodens budgetavvikelse eller 
prognosen för helår.
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Kommunens verksamheter

Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk 
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och 
skuldrådgivning samt stödboende och arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg 
med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens 
huvuduppdrag.

Budgetram 2020 309 779 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

Analys av verksamheten

Äldreomsorg

 Covid -19 pandemin påverkar verksamheterna då mycket tid får läggas på 
information, diskussion och planering av verksamheten när smittan kommer till 
Borgholm och verksamheterna. Ett evakueringsboende för omsorgstagare med 
fastställd smitta och behov av korttidsvård, är färdigställt. Utbildning gällande 
hygien och skyddsutrustning har samtliga medarbetarna fått via två av 
kommunens sjuksköterskor.

 Arbetet med att utveckla och förbättra dokumentation, genomförandeplaner samt 
kvalitetsregister är ständigt pågående.

 Alla enheter har gått in i heltid som norm och implementering av samplanering 
samt resursturer pågår. Analys av oplanerad tid sker löpande och personalen får 
introduktion på andra enheter inom samarbetsområdet.

 Organiserade aktiviteter för omsorgstagarna där flera externa aktörer deltar är 
inställda, på grund av de nya riktlinjerna kring pandemin. Även besöksförbud på 
våra äldreboenden har införts. Dagverksamheterna har delvis stängts ner. 
Klockargården har samma antal besökare som vanligt men flera har valt att avstå 
på grund av rådande situation. De dagliga aktiviteterna av social karaktär pågår 
dock utifrån de boendes behov och förmåga. 

Hälso- och sjukvård

 Den planerade förflyttningsutbildning till alla medarbetare, som skulle utföras 
Kommun rehab är framskjuten på grund av Covid-19

 Ett nytt digitalt träningsprogram, Exorlive ska implementeras inom rehabenheten. 
Syftet med programmet är att legitimerad personal skapar individuella 
träningsprogram till omsorgstagarna som de kan sköta själva i hemmet.

 Hälso- och sjukvårdsenheten påverkas på olika sätt av pågående pandemin: 
Sjuksköterskorna ansvarar för utbildning samt hantering av skyddsutrustning. 
Utbildningen har skapat en ökad trygghet hos både sjuksköterskor och övrig 
personal.

 En del patienter har avslutat sin hemsjukvård för att öka den sociala 
distanseringen. Rehab-enheten har mindre antal hembesök då omsorgstagare 
tackar nej till besök samt att planerade operationer är inställda på sjukhuset.
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Omsorg om funktionsnedsatta

 Runstens korttidsboende stängde sin verksamhet 13 maj för att medarbetarna 
skulle kunna stärka upp på andra enheter där sjuktalen var stora.

 En ökning av sjuktalen sedan mitten på mars på grund av nya rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten om att alla med symtom på sjukdom skulle stanna 
hemma från jobbet tills de haft två symtomfria dagar.

 Träffpunkt OFN och Träffpunkt Prio har fortsatt haft sin verksamhet stängd 
under april för att minska risken för smittspridning.

 Kompassen har i slutet på april flyttat sin verksamhet till tidigare stödboendet för 
att möjliggöra för evakueringsboendet att öppna när det så krävs.

 Rekrytering av nya biståndshandläggare pågår.
 Fortsatt implementering av Heltid som norm.
 Planering av nytt LSS boende pågår.

Individ- och familjeomsorg

 Ny enhetschef för barn- och familjeenheten tillträdde 1 april. 
 Implementering av Signs of Safety har påbörjats tillsammans med Mörbylånga 

kommun. 
 Ökad frånvaro på grund av Covid-19, flera socialsekreterare har arbetat hemifrån 

vid lättare symtom.

Arbetsmarknadsenhet

 Enheten har fått en enhetschef från och med 20-04-27.
 Beslut tagits om att ändra namn på enheten till Arbetsmarknadsenheten (AME).
 Högsta prioritet under januari och februari har varit att matcha och få ut fler i 

extratjänster.
 På grund av hög arbetsbörda samt sjukskrivning inom försörjningsstöd har 

ytterligare en medarbetare anställts på visstidsavtal för att hinna med 
ärendehanteringen.

 Test av e-tjänst gällande försörjningsstöd har nu kommit igång. Tekniska 
bekymmer har funnits som nu är lösta. 

 Avvaktar beslut från kommunstyrelsen om ombyggnation och renovering av 
Arbetscenter för att kunna planera ett återbruk.

 Projektet "Nästa Steg" med Arbetsförmedlingen har haft bekymmer med 
deltagare som har haft andra aktiviteter inbokad och tiderna har inte gått ihop. 

 Pontibus har 10 personer ute i praktik. Grupperna är fulla  och nya deltagare står i 
kö.

 Mottagande av nyanlända inom integrationen är uppskjutet till tidigast augusti 
månad till följd av covid-19.

Stöd och insatser

 Stort effektiviseringsarbete inom enheten för stöd och insatser har genomförts. 
Stödverksamheten på Muraregatan har avvecklats under mars och minskning av 
personalresurser har skett inom verksamheten för ensamkommande då inga 
ungdomar längre bor på stödboendet utan alla bor i egna lägenheter ute i 
samhället. Visst personalstöd kvarstår dock så länge ungdomarna är kvar i 
vårdkedjan.

 Rekrytering av ny enhetschef för stöd och insatsenheten är klar och ny enhetschef 
påbörjar sin tjänst 1 juni.

 Ny beroendeterapeut påbörjade sin tjänst den 1 april.
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Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare

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

Stöd, vård och omsorg är individanpassad.

Utifrån de nyckeltal som ligger till grund för måluppfyllelsen anses målet inte vara 
uppfyllt för tertial 1. Detta härleds till att vissa aktiviteter inte har kunnat genomföras 
under pågående pandemi Covid-19. Fokus blir för verksamheterna att fungera med 
förbyggande åtgärder i syfte att rädda liv och hälsa hos omsorgstagare, patienter och 
medborgare. Arbetet som prioriteras är basala hygienrutiner, fortbilda medarbetarna i 
smittskydd och användning av skyddsutrustning.

Stöd, vård och omsorg är individanpassad utifrån rådande omständigheter, det är dock 
andra parametrar som är avgörande än de nyckeltal som finns uppsatta och mäts i 
måluppfyllelsen. Prognosen är att målet inte kommer uppnås på helår då fokus skiftat från 
antagna nyckeltal till att bedriva individanpassad vård och omsorg utifrån nya riktlinjer 
och rutiner.

 

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andelen granskade genomförandeplaner som uppfyller kraven på 
individualiserade och mätbara mål ska öka jämfört med föregående år.

50 % 6 %

 Andel upprättade individanpassade handlingsplaner ska öka jämfört 
med föregående år

100 % 80 %

 Andelen granskade genomförandeplaner där 
klientens/omsorgstagarens delaktighet beskrivits ska öka jämfört med 
föregående år.

50 % 22 %

 Andel genomförda välkomstbesök hos nya omsorgstagare ska öka 
jämfört med föregående år.

100 % 79 %

 Andel Addiction Severity Index (ASI) utredningar som genomförts med 
missbruksenhetens klienter ska öka jämfört med föregående år

40 % 40 %

 Andelen granskade uppdrag/vårdplaner med mätbara och 
individualiserade mål ska öka jämfört med föregående år

80 % 0 %
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Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter 
arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter

Utifrån det nycketal som är kopplat till måluppfyllelsen anses inte målet vara uppnått för 
tertial 1. Att samverka med företag och myndigheter för att erbjuda individanpassad 
sysselsättning är i dagsläget svårt. Flera deltagare med beslut på sysselsättning eller 
daglig verksamhet utför sitt arbete på annan arbetsplats än på daglig verksamhet men 
därifrån till att deltagare ska få skyddat arbete eller komma ut på reguljära 
arbetsmarknaden har verksamheterna ett stort arbete att göra. Även inom 
arbetsmarknadsenheten finns ett glapp i samverkan och fokus kommer under resterande 
del av året att ligga på att få ut fler individer i sysselsättning för att öka 
egenförsörjningen.

Prognosen för målet är att det kommer vara delvis uppnått vid slutet av året. Detta 
grundas på att arbetsmarknadsenheten har goda förutsättningar för att öka antalet 
individer som kommer ut i sysselsättning.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Antal personer som är ute i praktik ska öka jämfört med föregående år 40 25

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

Verksamheten genomsyras av god kvalitet

Verksamheten bedöms genomsyras av god kvalitet, för att bedöma målet i sin helhet är 
inte nyckeltalen helt rättvisande för perioden. För att göra bedömningen ska 
kvalitetsparametrar från öppna jämförelser använts. Resultatet kommer att redovisas 
under nästa tertial. 2019 års brukarundersökning visade på att helhetssyn har förbättrats 
och kommunen placeras bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Bemötande och 
förtroende för personalen är även parametrar som får höga resultat. I genomsnitt visar 
öppna jämförelser att verksamheterna i Borgholm har likvärdiga kvalitetsparametrar som 
hälften av landets kommuner. De basala hygienrutinerna har aktualiserats och förtydligats 
ytterliga i och med Coronakrisen. Alla medarbetare har genomgått utbildning i när och 
hur smittskyddsutrustning skall användas. Prognosen är att målet kommer uppfyllas 2020.

 

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Personalkontinuitet 14 dagar 14 14

 Förvaltningsrätten ska fastställa socialnämndens prövade beslut 99 % 99 %

 Följsamhet till rehabenhetens ordinationer. 30 4
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Organisation

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

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

Målet anses vara inte uppnått. Under pågående pandemi är det restriktioner för att minska 
smittspridning i samhället samt för att skydda våra mest utsatta riskgrupper. En del av 
rekommendationerna  och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är att alla skall stanna 
hemma vid tecken på minsta sjukdomssymtom. Detta ger effekter på högre sjukfrånvaro 
jämfört samma period med föregående år. Socialförvaltningen har jämförelsevis med 
andra kommuner i länet haft en lägre sjukfrånvaro och inte drabbats lika hårt av 
pandemin i nuläget. Oklart hur smittspridningen slår i kommunen. Den största 
utmaningen framåt är att hålla i och hålla ut, för enligt prognosen blir det en långsam 
flack kurva i smittspridningen. I och med detta förväntas sjukfrånvaro under en längre 
period vara högre än normalt. Prognos är att målet inte kommer vara uppfyllt på helår 
under pågående pandemi Covid-19.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år 77 % 67 %

 Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 procentenhet jämfört med 
föregående år

8,6 % 11,9 %

 Andel omsorgsassistenter ska öka jämfört med föregående år 90 % 85 %
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Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv

Målet anses inte vara uppnått för tertial 1 vilket baseras på att målvärdet för flera av de 
nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen inte nås.

I dagsläget finns ett stort arbete att göra gällande att få ut individer i arbete eller studier. 
Arbetsmarknadsenheten kommer under året att lägga sort fokus på detta bland annat 
genom ökad samverkan med arbetsförmedlingen, företag och inom förvaltningarna i 
kommunen. Boendestödet har nyligen implementerat nya rutiner för att öka 
produktiviteten vilket kommer ge resultat under andra halvan av året.

Baserat på det arbete som kommer göras och att ökat fokus ligger på de nyckeltal där 
målvärdet inte uppnåtts är prognosen att målet kommer vara uppnått i slutet av 2020.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andel personer i etableringen som 90 dagar efter avslutad etablering 
går till arbete eller reguljära studier ska öka jämfört med föregående tertial.

40 % 40 %

 Andel deltagare som kommit ut i arbete, studier eller gått vidare till 
försäkringskassan (samverkan AF och FK) ska öka jämfört med 
föregående tertial

46 % 31 %

 Andel inskrivna deltagare i Accorda som går vidare till 
arbete/utbildning/annan aktivitet ska öka jämfört med föregående tertial

70 % 44 %

 Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertial 40 % 33 %

Hållbarhet

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

Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.

Utifrån de nyckeltal som mäts i måluppfyllelsen anses målet vara delvis uppnått vid 
tertial 1.

Andelen elbilar har inte ökat i planerad takt. Dock har antalet inte minskat utan 
verksamheten har inte kunnat byta ut i högre takt på grund av problematik gällande 
laddstolpar. Just nu upphandlas bilar med HVO100 som är ett alternativ till diesel.

Eftersom användandet av digitala uppföljningsmöten har ökat minskar också kostnaden 
för det faktiska resandet, vilket är resultatet av ett förändrat arbetssätt framför allt inom 
individ- och familjeomsorgen.

Prognosen för helåret är att målet kommer uppnås vilket grundas på att även nyckeltalet 
för alternativa drivmedel kommer vara uppfyllt vid årets slut.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andel bilar med alternativt drivmedel ökar i verksamheten 53 % 47 %

 Resekostnader avseende uppföljningar och besök hos klienter ska 
minska jämfört med föregående år

19 2
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Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk  
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Målet anses inte vara uppnått vid tertial 1 vilket baseras på att större andelen av de 
nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen inte når målvärdet.

Bemanningen inom äldreomsorgen har varit något högre jämfört med målvärdet vilket till 
stor del beror på att resursturer som uppkommit i och med heltid som norm inte har 
kunnat bokas ut på andra enheter. Även produktiviteten inom hemtjänsten är lägre än 
målvärdet och verksamheten har ett fortsatt arbete att göra för att förbättra utfallet under 
året.

De tillsatta beställningarna via bemanningsenheten har ökat till följd av nya riktlinjer och 
rutiner. Även kostnaden för hemmaplanslösningar är lägre än kostnaden för externa 
placeringar, detta trots att antalet individer som har öppenvårdsinsatser är betydligt fler än 
de individer som placerats externt. Detta nyckeltal förväntas vara fortsatt uppnått då 
verksamheten har implementerat nya arbetssätt för att vara kostnadseffektiva och 
samtidigt erbjuda individanpassad vård.

Prognosen på helår är att målet kommer vara uppnått.

Nyckeltal (Månad) Målvär
de

Utfall

 Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar) 72 % 56 %

 Bemanningsnyckel i demensboende 0,74 0,75

 Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten ska öka 100 % 95 %

 Antalet utbokade timmar hos poolanställda ska öka 1 909 1 787

 Kostnaden för hemmaplanslösningar ska vara lägre än kostnader för 
externa lösningar  Ja

 Bemanningsnyckel på äldreboende 0,68 0,69
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Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till 
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som 
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå 
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som 
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det 
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen avseende mars 2020, baserat på inköp 
som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden januari-april 2020 är 87% (för 
hela 2019 var 89 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 84 % under perioden.

Förbrukningsmaterial

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av sjukvårdsmaterial. För perioden januari-april var 
avtalstroheten 93 % (2019 var den 93 %).
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till mars år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år.

Antal årsarbetare är 24 stycken färre 2020 jämfört med 2019.

Arbetad tid 
(åa)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Antal 
årsarbetare 
2019

580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 542 510

Antal 
årsarbetare 
2020

536 509 545

Jämfört med år 2019 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar år 2020. Kostnaden för fyllnad- och övertid 2019 var 0,9 mkr och 2020 
uppgår den till 0,6 mkr.
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Arbetad tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Dec

Övertid 2019 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 502 557

Fyllnadstid 
2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 631 552

Övertid 2020 439 214 545

Fyllnadstid 
2020 316 379 759

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under mars 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 6,6 % jämfört med 2019. Ökningen härleds till covid-19.  

Sjukfrånv
aro (%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Total 
sjukfrånvar
o 2019

9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 10,4 9,4 8,8

Total 
sjukfrånvar
o 2020

9,9 10,3 14,1

Korttidsfrå
nvaro 
2019

4,9 4,4 3,3 2,8 3,0 2,1 2,3 3,1 3,8 4,5 3,5 3,3

Korttidsfrå
nvaro 
2020

4,1 3,8 7,7
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Sjuklönekostnaden har ökat med 0,9 mkr inklusive Po under april månad 2020 jämfört 
med samma period 2019 vilket visas i tabellen nedan. Ökningen härleds till covid-19 och 
dessa kostnader förväntas kunna återsökas från staten.

Verksamhet Sjuklön april 2019 Sjuklön april 2020 Extrakostnad

Centralt 4 600 25 400 20 800

Bemanningsenhet 4 600 20 600 16 000

Hälso- och sjukvård 20 000 94 000 74 000

Särskilt boende 78 000 229 000 151 000

Hemtjänst 132 000 285 000 153 000

OFN 54 000 241 000 187 000

IFO 0 29 000 29 000

AME 18 000 34 000 16 000

Stöd och insatser 12 000 23 000 11 000

Total 323 200 981 000 657 800

Total inkl. PO 456 193 1 384 670 928 477

 

Ekonomisk analys
Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse om – 4,9 mkr för perioden.

Samtliga verksamheter har haft hög sjukfrånvaro för perioden vilket till stor del härleds 
till covid-19. Sjuklönekostnaderna inklusive Po uppgår 2020 till 1,4 mkr och 
2019 0,5 mkr. Förvaltningen har alltså en ökad kostnad om 0,9 mkr jämfört med 
föregående år vilket påverkar avvikelsen för perioden.

Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen härleds till att för externa placeringar 
gällande barn och unga samt individer med missbruksproblematik är högre än budgeterat. 
I diagrammet nedan visas antalet placeringar jämfört med föregående år. Ökningen 
jämfört med föregående år är placeringar inom missbruk. Kostnaden för samtliga 
placeringar för perioden 2020 uppgår till 3,8 mkr, för samma period 2019 var kostnaden 
4,5 mkr.
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Omsorgen om funktionsnedsattas negativa avvikelse härleds till gruppbostad Ranstad, 
Daglig verksamhet, Runstens korttidsboende, gruppbostad Johan Söderströms väg och 
Personlig assistans SFB.

Gruppbostad Ranstad har brukare med stort vård och tillsynsbehov samt att daglig 
verksamhet bedrivs i bostaden. Avvikelsen härleds till högre personalkostnader än 
budgeterat samt höga sjuklönekostnader. En del av resurspass på gruppbostaden har 
heller inte lyckats bokats ut under månaden.

Gruppbostad Johan Söderströms väg har inte ändrat sitt bemanningsbehov utefter ny 
personalbudget för 2020. Det har även varit hög sjukfrånvaro på enheten under tertial 1 
och vid flertalet tillfällen har frånvaro lösts med ordinarie personal vilket är kostsamt. 
Enheten har också haft resurspass som ej blivit utbokade och då belastat enheten.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian 
fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen 
som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån att alla 
dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet har även nya 
brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov. Verksamheten har även haft 
ett stort semesteruttag i februari vilket påverkar avvikelsen negativt.

Runstens korttidsboende visar en negativ avvikelse som beror på fler brukardygn i 
verksamheten än vad som budgeterats samt att brukar- och personalplaneringen inte är så 
effektiv som den kan bli. Effektivisering pågår för att optimera planeringen.

Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB visar negativt resultat och det 
beror främst på hög sjukfrånvaro och att ordinarie personal fått arbeta på kvalificerad 
övertid vid sjukdom och då bemanningsenheten gett avslag på bokningar.

Resultatet för månaden är nära en budget i balans för rehab och hjälpmedel. Det som 
påverkar resultatet negativt är att det finns en övertalighet i bemanningen fram till 
sommaren. Då budgeten för hjälpmedel höjdes med en miljon inför 2020 täcker den 
budgeten det underskottet än så länge. Hjälpmedelskostnaderna förväntas vara lägre än 
eller i samma nivå som budget resterade del av året.

Under april uppvisar sjuksköterskor dag ett överskott till följd av vakanta tjänster. Det är 
cirka tre tjänster vakanta under vintern till följd av avslut och sjukdom. Användandet av 
timanställda uppnår inte heller budgeterad nivå vilket bidrar till överskottet. Underskottet 
på natten härleds till ett avslut med utbetald semester.
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Antalet hemtjänsttimmar under första tertialet är något högre än budgeterad nivå vilket 
leder till underskott centralt. Det har skett en omfördelning där vissa enheter ser en 
ökning av antalet hemtjänsttimmar och andra ser en minskning. Det är detta som syns 
centralt då omfördelning av resurser sker där. Den centrala potten för ökade 
hemtjänsttimmar är lägre under 2020 än 2019 på grund av att budgeten generellt sänktes 
för samtliga verksamheter inför 2020. Detta är en osäkerhetsfaktor för året. Under april 
har bidrag för god och nära vård delats ut från Kommunförbundet vilket förbättrar 
resultatet med 750 tkr.

Sjuklönekostnaderna har ökat markant de sista två månaderna vilket är en direkt följd av 
de nya restriktioner som införts till följd av coronapandemin.

Hemtjänsten på norra Öland uppvisar ett negativt resultat vilket kräver mer djupgående 
analys som planeras in månadsvis. Ett par av enheterna har tappat flera biståndsbedömda 
timmar till följd av att de antingen flyttat in på särskilt boende eller avlidit vilket gjort att 
enheterna har svårt att anpassa bemanningen vid snabba förändringar.
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Underskottet inom särskilt boende härleds delvis till heltid som norm med obokade 
resursturer samt ökat bemanning några timmar på eftermiddagen som följd. Vilket 
påverkar bemanningsnyckeln som visas i diagrammet nedan. Extra personella resurser 
relaterat till ökat omsorgsbehov har krävts på Åkerbohemmet nattetid, Ekbacka 4 samt 
Ekbacka 2 vilket påverkar resultatet negativt. Sjuklönekostnaderna har ökat markant de 
sista två månaderna vilket är en direkt följd av de nya restriktioner som införts till följd av 
coronapandemin.

De övre linjerna visar bemanningsnyckeln i genomsnitt för månaden för demensboendena 
och den undre är för äldreboendena inklusive korttid. Under februari har bemanningen 
ökat till följd av ökat omsorgsbehov. En korttidsplats på Ekbacka 2 fick tillfälligt öppna 
under mars månad. 

Den negativa avvikelsen inom arbetsmarknadsenheten beror på högre utbetalningar än 
budgeterat inom försörjningsstöd samt 1,0 tjänst utöver budget inom försörjningsstöd. I 
diagrammet nedan redovisas kostnaden för försörjningsstöd med utfall för år 2019 och 
2020 samt budget för 2020. Avvikelsen härleds även till utbetald semesterlön i samband 
med avslutad extratjänst om 150 tkr. Ingen ersättning för detta ges från 
Arbetsförmedlingen.
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Integrationsverksamheten visar en negativ avvikelse. Avvikelsen härleds till lägre 
utbetalningar från Migrationsverket jämfört med föregående år.

Underskottet från förra månaden inom stöd och insatser har mattas av på grund av 
personalnedskärningar och kommer att fortsätta mattas av under maj. Detta beror på att 
ordinarie personal omplaceras under april och att verksamheten lämnat ifrån sig lokaler 
på Bryggan Ekbacka hus 1 och stödboendet våning 1 Ekbacka hus1.

Ersättningarna från Migrationsverket har varit något högre än budgeterat vilket reducerar 
den negativa avvikelsen.

 

Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
apr Utfall jan-apr Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 10 938 10 006 931

71 Bemanningsen
het 1 536 502 456 46

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 8 483 8 392 91

73 Särskilt boende 83 444 26 686 26 951 -265

74 Ordinärt 
boende 73 520 22 345 22 720 -374

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 17 581 19 615 -2 033

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 6 073 8 029 -1 957

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 3 794 4 357 -563

78 Stöd och 
insatser 6 846 2 279 2 554 -276

79 Projekt 0 0 506 -506

Summa 309 779 98 681 103 587 -4 905
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Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om - 3,8 mkr.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden, 4,0 mkr. Budgeten fördelas mellan vård och omsorg, 
3,2 mkr och omsorgen om funktionsnedsatta, 0,8 mkr.

De centrala verksamheterna har under året flera vakanser vilket genererar ett överskott 
vid årets slut. Den budget som är avsatt för utbildningar och fortbildningar inom 
förvaltningen kommer inte att nyttjas fullt ut under året på grund av pandemin och 
påverkar således prognosen på helår positivt.

Prognosen för verksamheten är svår att bedöma. Under slutet på 2019 gick samtliga 
enheter in i heltid som norm vilket är svårt att bedöma effekten av. De effekter som 
verksamheten ser är att det skapas "puckeltid" alltså tid som är utöver behovet samtidigt 
finns ett ökat omsorgsbehov men tiden på dagen är avgörande för när behovet finns och 
inte vilket är svårt att matcha med de arbetstider som medarbetarna har. I och med det 
läge som nu råder med coronakrisen är det ännu svårare att avgöra om resultatet beror på 
heltid som norm eller de nya restriktioner som följer av krisen. Verksamheten förbereder 
ett evakueringsboende på 4-11 platser för personer med konstaterad smitta av covid-19. I 
prognosen antas sex platser hållas öppna i fyra månader vilket ger en kostnad på 2,3 mkr.

I prognosen är antagandet att den budget som finns på kommunstyrelsen för heltid som 
norm överflyttas till socialnämnden samt att evakueringsboendet har öppet i fyra 
månader.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet pågående 
och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn inte tagits till eventuellt nya 
placeringar då dessa är mycket svåra att förutspå.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta härleds den negativa prognosen främst till 
gruppbostad Ranstad, Runstens korttidsboende, Daglig verksamhet och Personlig 
assistans.

Ranstads prognos grundar sig på att det bor flera brukare i verksamheten med stort vård 
och tillsynsbehov samt att daglig verksamhet bedrivs i bostaden.

Daglig verksamhet har inte kunnat slutföra hela samlokaliseringen då Cikorian 
fortfarande är kvar i lokaler på Köpmangatan. Detta innebär att personaleffektiviseringen 
som förväntades ske hösten 2019 inte fått effekt. Däremot lades budget utifrån att alla 
dagliga verksamheter skulle varit samlokaliserade 2020. Daglig verksamhet har även nya 
brukare i verksamheten med omfattande vård och stödbehov som verksamheten saknar 
personalbudget för.

Runstens korttidsboende visar en negativ avvikelse som beror på fler brukardygn i 
verksamheten än vad som budgeterats samt att brukar- och personalplaneringen inte är så 
effektiv som den kan bli.

Prognosen för personlig assistans baseras på ökade kostnader för personal och höga 
sjuktal.

Eftersom utbetalningarna avseende försörjningsstöd varit högre än budget redan under 
årets första period samt att pandemin förväntas påverka just den typen av stöd då 
arbetslösheten förväntas stiga kommer enheten för stöd och arbete att visa en negativ 
avvikelse vid årets slut.

Stöd och insatser visar på en positiv prognos vid årets slut vilket reducerar den totala 
prognosticerade avvikelsen. Prognosen baseras på att stödboendeverksamheten kommer 
att avvecklas då antalet ensamkommande ungdomar minskar.
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Prognos 

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

70 Centralt 32 645 31 331 1 247 1 314

71 Bemanningsen
het 1 536 1 635 0 -100

72 Hälso- och 
sjukvård 26 344 26 243 251 101

73 Särskilt boende 83 444 83 143 -4 300

74 Ordinärt 
boende 73 520 75 520 -100 -2 000

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 273 58 986 -4 177 -3 713

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 19 648 -1 626 -1 449

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 12 207 -408 -235

78 Stöd och 
insatser 6 846 4 846 2 098 2 000

79 Projekt 0 0 4 0

Summa 309 779 313 560 -2 715 -3 781
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Åtgärder
I tabellen nedan visas förvaltningens åtgärder per verksamhetsområde. Total summa för 
förvaltningens åtgärder är 5,4 mkr på helår. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning 
i tabellen för att visa hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial 
under centralt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 550 tkr 
på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer kommer ut i 
självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under verksamheten 
för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både inom 
barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällande 
öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att uppnå 
åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gällande 
verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vilka kommer ge 
effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbetet mellan individ- och 
familjeomsorgen stärks.

 

Åtgärder 

 Åtgärder Uppföljning

Total

70 Centralt 620 0

76 Individ- och familjeomsorg 2 200 0

77 Arbetsmarknadsenheten 550 0

78 Stöd och insatser 2 000 2 000

Summa 5 370 2 000
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Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

 Avvikelse jan-apr Årsbudget Prognos

Total

7000 Socialnämnd 13 638 0

7001 Bidrag till föreningar -15 210 -15

7002 Fastigheter 21 7 713 -1

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 252 1 000 700

7006 Stab 180 7 910 130

7007 Myndighet 380 6 676 400

7008 Admin o service 101 8 498 101

7102 Vikariepool 46 1 536 -100

7200 Rehab 
Hjälpmedel&Central -5 11 793 -50

7205 Sjuksköterskor Dag 127 12 621 150

7206 Sjuksköterskor Natt -32 1 929 0

7300 Centralt SB 48 4 335 3 264

7302 Adm Personal SB 278 6 886 480

7310 Korttidsboende 
CV19 -1 0 -2 285

7311 Ekbacka 4 -123 5 042 -60

7312 Ekbacka 4 natt -37 1 329 0

7321 Ekbacka 2 -123 5 460 -400

7322 Ekbacka 2 Natt -141 1 312 -200

7323 Ekbacka 5 -99 6 814 -100

7324 Ekbacka 5/6 natt 17 3 818 0

7325 Ekbacka 6 52 6 628 0

7331 Åkerbohemmet DB 96 8 766 0

7332 Åkerbohemmet ÄB 27 4 233 0

7333 Nattpatrullen norr -250 6 715 -400

7341 Soldalen DB 52 5 024 100

7342 Soldalen ÄB 63 3 854 100

7343 Soldalen Natt -50 3 975 -100

7351 Strömgården DB -60 6 554 -100

7353 Strömgården Natt -15 2 699 0

7400 Centralt Ord. 
boende 533 1 612 509

7402 Adm Personal Ord. 
boende 46 7 001 40

7411 Klockaregården 41 1 134 0

7414 Social verksamhet 42 1 017 0
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 Avvikelse jan-apr Årsbudget Prognos
B-holm

7415 Social verksamhet 
Norr -82 531 -250

7419 Hemtjänst Böda -348 6 955 -900

7420 Hemtjänst Löttorp -164 5 276 -500

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -546 7 885 -1 600

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 458 10 227 700

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder -15 11 385 0

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -37 2 669 0

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla -157 7 741 0

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik -146 10 086 0

7500 Centralt Omsorg av 
F. 194 289 1 296

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -28 3 802 -60

7510 Avlösarservice 14 979 50

7511 Personlig Ass SFB -367 5 186 -700

7512 Ledsagning -15 394 -40

7513 Boendestödet -47 2 815 1

7514 Personligt utformat 
stöd 59 421 180

7515 Personlig ass LSS -89 4 912 -250

7530 Dagligvht Borgholm -394 5 933 -805

7531 Korttidsverksamhet 
Klinta -217 3 228 -670

7533 Träffpunkt OFN 11 153 20

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. -77 2 084 -170

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -908 5 004 -2 509

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen 30 4 049 94

7574 Servicebostad 
Sandgatan -25 2 176 95

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -239 4 213 -457

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan 8 4 186 32

7577 Gruppb. V 
Järnvägsg 61 4 259 194

7578 Satelliten Löttorp 13 747 40
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 Avvikelse jan-apr Årsbudget Prognos

7592 Kontaktpersoner 
LSS -18 443 -55

7600 Centralt IFO 99 746 0

7602 Adm Personal IFO 20 1 520 -95

7650 Barn och familj -939 11 619 -409

7670 Vård av 
missbrukare -1 097 1 969 -824

7675 Vård av vuxna 47 653 38

7680 Kontaktpersoner 72 1 693 0

7693 Sociala kontrakt -159 0 -159

7700 Centralt AME 44 566 120

7702 Administrativ 
personal ame 575 3 795 1 000

7703 Ekonomiskt bistånd -550 6 342 -550

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -632 1 269 -805

7800 Centralt Stöd och 
insatser 189 -4 406 189

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 6 583 6

7803 Insatser personal -893 3 513 1 383

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 19 360 19

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -134 150 -134

7830 Ensamkommande 
familjehem 29 700 29

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 53 190 53

7852 Stöd och insatser 
Ekback 455 5 756 455

7915 Lärande 
konsultationer 0 0 0

7924 PRIO 0 0 0

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0

7929 Insatser för barn m. 
psyk 0 0 0

7931 Integration -506 0 0

7932 DUA 0 0 0

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0

Summa -4 905 309 779 -3 781
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1.3 Förväntad utveckling
Det råder en stor osäkerhet gällande framtiden i och med Covid-19. Planar kurvan för 
smittspridningen ut kommer pandemin fortsätta under en relativt lång tid vilket kan 
påverka ekonomin och verksamheten negativt. Risker finns att rehabiliteringsbehov bland 
kommuninvånarna skjuts fram, relaterat till antal insjuknade i Covid-19 samt att stora 
delar av den äldre befolkningen har varit mer fysiskt inaktiva under en längre period.

Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 stycken 
om fem år. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en större andel 
befolkning som är över 80 än vad andra liknande kommuner har. För att bemöta ett ökat 
behov arbetas en äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad omsorg fram.

Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som pågår nu 
är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat behov i större 
utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. Planering för ett nytt äldreboende 
på Ekbackaområdet pågår.

För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.
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§ 53 Dnr 2020/5 730 SN

Konsekvensbeskrivning; Behov av byggnation av äldreboende.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna konsekvensanalysen. 

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till socialchef att ta fram en kon-
sekvensbeskrivning som innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser av en nybyggnation av äldreboende. Konsekvensbeskrivningen 
kommer att redovisas löpande.

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska analysen bygger på antagande om att vi kommer att blockhyra ett 
äldreboende på 80 platser. Hyreskostnaden beräknas till 10,0 mnkr per år. Det 
kommer att bli en högre kostnad för hyra än i dagsläget men det blir också fler bo-
endeplatser. Intäkter för hyra beräknas till 6,7 mnkr. I beräkningen lämnas både 
Soldalen och Strömgården samt Ekbacka 5 och 6. Därmed ökas antal platser med 
6. Detta innebär högre kostnader då 60 av de 80 platserna beräknas bli demens-
platser vilket ger en högre bemanning.

När jämförelse har gjorts med teknisk ram, som baseras på Borgholms befolk-
ningsstruktur, och vad verksamheten kan kosta när ett nytt äldreboende byggts fär-
digt kommer kostnaden täckas av tekniska ramen. Kostnaden kommer baserat på 
vad vi vet nu öka med cirka 6,6 mkr årligen från 2023.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Utifrån den demografiska utvecklingen av personer över 80 år i Borgholms kom-
mun kommer det troligen behövas fler platser på äldreboende inom några år. SCBs 
prognos visar att antalet personer i den ålderskategorin kommer att öka med över 
200 individer inom fem år i Borgholms kommun. Ett nytt äldreboende med 80 plat-
ser ger verksamheten förbättrad arbetsmiljö genom att verksamheterna flyttar från 
omoderna och slitna lokaler till nya. De boende får också en bättre boendemiljö. 
Öppnare lokaler och planlösningar leder till ökad överblick vilket medför möjlighet 
till effektivisering. Samlokalisering med övriga enheter i Borgholm ger ökad samar-
betsmöjlighet för en bättre hantering av heltid som norm samt ger många platser 
under ett och samma tak samma effekt.

Skickas till
Verksamhetschef HSV/ÄO
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-04-23 2020/5 730

2020.217

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88014 maria.svanborg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till socialnämndens arbetsutskott

Konsekvensbeskrivning nybyggnation av äldreboende

Förslag till beslut 
att godkänna konsekvensanalysen och lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott har gett i uppdrag till socialchef att ta fram en konse-
kvensbeskrivning som innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga kon-
sekvenser av en nybyggnation av äldreboende. 

Konsekvensanalys
Ekonomiska konsekvenser

Den ekonomiska analysen bygger på antagande om att vi kommer att blockhyra ett 
äldreboende på 80 platser. Hyreskostnaden beräknas till 10,0 mnkr per år. Det kom-
mer att bli en högre kostnad för hyra än i dagsläget men det blir också fler boende-
platser. Intäkter för hyra beräknas till 6,7 mnkr. I beräkningen lämnas både Soldalen 
och Strömgården samt 7der då 60 av de 80 platserna beräknas bli demensplatser 
vilket ger en högre bemanning.

När jämförelse har gjorts med teknisk ram, som baseras på Borgholms befolknings-
struktur, och vad verksamheten kan kosta när ett nytt äldreboende byggts färdigt 
kommer kostnaden täckas av tekniska ramen. Kostnaden kommer baserat på vad vi 
vet nu öka med cirka 6,6 mkr årligen från 2023.

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Utifrån den demografiska utvecklingen av personer över 80 år i Borgholms kommun 
kommer det troligen behövas fler platser på äldreboende inom några år. SCBs pro-
gnos visar att antalet personer i den ålderskategorin kommer att öka med över 200 
individer inom fem år i Borgholms kommun. Ett nytt äldreboende med 80 platser ger 
verksamheten förbättrad arbetsmiljö genom att verksamheterna flyttar från omoder-
na och slitna lokaler till nya. De boende får också en bättre boendemiljö. Öppnare 
lokaler och planlösningar leder till ökad överblick vilket medför möjlighet till effektivi-
sering. Samlokalisering med övriga enheter i Borgholm ger ökad samarbetsmöjlig-
het för en bättre hantering av heltid som norm samt ger många platser under ett och 
samma tak samma effekt.
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Linda Andreen Maria Svanborg
Controller Verksamhetschef ÄO/HSV

Skickas till
Verksamhetschef HSV/ÄO
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-04-24 2020/36 700

2020.220

Handläggare
Therese Åhlander
Förvaltningssekreterare/enhetschef

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 Snau

Revidering av socialnämndens informationshanteringsplan 

Förslag till beslut 
att godkänna den reviderade informationshandlingsplanen. 

Ärendebeskrivning
Informationshanteringsplanen revideras efter behov. De största förändringarna i 
denna revidering är att dokumentet byter namn från dokumenthanteringsplan till in-
formationshanteringsplan och att verksamheten AME är tillagt. 

Beslutsunderlag
Informationshanteringsplan

Bedömning
Klicka här för att ange text.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Chefens namn. Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/enhetschef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2020/36 700 SN

Socialförvaltningens informationshanteringsplan 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna den reviderade informationshandlingsplanen. 

Ärendebeskrivning
Informationshanteringsplanen revideras efter behov. De största förändringarna i 
denna revidering är att dokumentet byter namn från dokumenthanteringsplan till in-
formationshanteringsplan och att verksamheten AME är tillagt. 

Beslutsunderlag
Informationshanteringsplan

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Socialförvaltningens informationsthanteringsplan

Socialförvaltningens informationshanteringsplan är en revidering av informationshanteringsplanen som antogs av socialnämnden 07-10-24, § 
136/2007.

Arkivreglemente för Borgholms kommun antogs av kommunfullmäktige den 7 november 1994.
En informationshanteringsplan redovisar hur förvaltningen dokumenterar sin verksamhet, vilka handlingar som förekommer och hur de ska hanteras. 
En informationshanteringsplan är också ett bra sätt att leva upp till de krav på dokumentation av myndighetens verksamhet som följer av lag. Den blir 
på samma gång plan över myndighetens/förvaltningens handlingar, bevarandeplan och gallringsplan.
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Allmän administrativ verksamhet
Arkivredogörare: Förvaltningssekreterare/Registrator.
Under avsnittet om allmän administration redovisas i första hand handlingar från den övergripande verksamheten.
De handlingar inom socialtjänsten som bör bevaras ska främst belysa dess specifika verksamhet. Handlingar i rent administrativa rutiner kan i stor 
utsträckning gallras.

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
PROTOKOLL
Socialnämndes föredragningslista Datumordning Sekreterare 2 år

Socialnämndens protokoll Datumordning Sekreterare 5 år Bevaras

Pensionärsråd - och
Handikapprådsprotokoll

Datumordning Sekreterare 5 år Bevaras

Sammanställning av delegationsbeslut Diarieplansordning. Sekreterare 5 år Bevaras
Anmälningsärenden Sekreterare Vid inakt.
Protokoll från FAS Datumordning Sekreterare 5 år Bevaras
Protokoll ledningsgrupp/APT

- alla enheter
Datumordning Sekreterare 5 år Bevaras

DIARIUM
Ärendelistor Diarienummer-

ordning
Tillsammans med 
diarieförda handlingar

5 år Bevaras

Diarieplanslista Årlig lista Tillsammans med 
diarieförda handlingar

5 år Bevaras
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Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
ARVODEN TILL 
FÖRTROENDEVALDA
Arvodesunderlag Datumordning Sekreterare 2 år 10 år

Närvarolistor Datumordning Sekreterare 2 år Bevaras Bevaras i protokoll

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM
Socialförvaltningens 
Ledningssystem

Q-gruppen 5 år Bevaras

Rapporter från internrevision Diarienummerordning sekreterare 5 år
Rapporter från externrevision Diarienummerordning sekreterare 5 år Bevaras
Sammanställning av avvikelser Datumordning SAS Bevaras
PERSONAL
Beslut om anställning-kopia Personnummer Chef 2 år 1 ex till  personalavd.
Tjänstgöringsrapport-original Personnummer Chef 2 år
Ledighetsansökningar-original Personnummer Chef/självservice 2 år
Semesterlistor - original Personnummer Chef/självservice Vid inakt

Tjänstgöringsbetyg och intyg Personnummer Chef Bevaras i 
personakt

1 ex till 
personalavd.

Underlag för medarbetarsamtal och 
lönesamtal

Personnummer Chef Vid inakt. Sekretess

Flextidsrapport Datumordning Chef 2 år
Tjänstgöringsscheman Datumordning Chef Vid inakt.
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Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
Önskemål om sysselsättningsgrad - kopia Personnummer Chef Vid inakt. Original, personalavd
Uppsägning av tjänst av arbetstagare 
eller arbetsgivare

Personnummer Chef 2 år Original till 
personalavd.

Läkarintyg – kopia Personnummer Chef 2 år Sekretess om diagnos 
anges, original till 
personalavd.

Sjukskrivningsbesked Personnummer Chef 2 år
Arbetsskadeanmälan/kopia Personnummer Chef 2 år Kopia till personalavd  

FAS-05
Anmälan om tillbud Datumordning Chef Efter anställ 

upphörande
Kopia till personalavd 
och FAS-05

Rehabiliteringsutredningar
Protokoll, skyddsronder Datumordning Chef Bevaras
Underlag till skyddsrondsprotokoll Chef Vid inakt. När protokoll är 

upprättat
Disciplinär åtgärd Personnummer Chef Bevaras Kopia till personalavd 

och facklig org.
Sekretess/tystnadsplikt/gåvor/
testamenten

Personnummer Chef Gallras efter 
anst.upphör
ande

Medgivandeblankett post/e-post Personnummer Chef Gallras efter 
anst.upphör
ande

Anhöriguppgifter Alfabetisk ordning På arbetsplatsen Gallras efter 
anst. upph.
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Avgifter
Arkivredogörare: Ansvarig avgiftshandläggare.
En betydande del av verksamheten inom äldreomsorgen består av handläggning av ärenden och genomföranden av individuellt behovsprövade 
insatser som rör enskilda. 
Avgifterna inom Borgholms kommun är alla individuellt prövade. 
Avgifter som debiteras är hemsjukvård, hemtjänst, larm och matdistribution i ordinärt boende, boende och omsorg i särskilt boende samt 
dagverksamhet och korttidsboende.
Handlingar som kommer in eller upprättas i ärenden som rör avgifterna förvaras i en personakt. En personakt kan bestå av en digital akt och/eller en 
pappersakt.

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
AVGIFTER
Underlag för fastställande av avgift Personnummer Avgiftshandläggaren 5 år
Avgiftsbeslut Personnummer Avgiftshandläggaren 5 år/bevaras 5,15, 25
Inkomstförsäkran Personnummer Avgiftshandläggaren 1 år
Handlingar av betydelse i ärendet Personnummer Avgiftshandläggaren 5 år
Handlingar av tillfällig betydelse Personnummer Avgiftshandläggaren Vid inakt.
Fullmakter Personnummer Avgiftshandläggaren 5 år
Kopior av hyreskontrakt Personnummer Avgiftshandläggaren Vid inakt.
Närvaro/frånvaro rapport Personnummer Avgiftshandläggaren 2 år
Underlag för debitering Personnummer Avgiftshandläggaren 2 år
Överklagande med bilagor Personnummer Avgiftshandläggaren 5 år
Debiteringsrapport Personnummer Ekonomiavdelningen 10 år
Externfakturering Personnummer Avgiftshandläggaren 10 år Förvaras på 

ekonomiavdelning
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Personakter enligt SoL
Handlingar som kommer in eller upprättas i ärende som rör en eller flera personer ska förvaras i en personakt.
Dokumentationen ska utvisa initiering, utredning, beslut, insatser, omvårdnadsdokumentation samt uppföljning om den enskilde.
Handlingar i en personakt ska med undantag av bevarande för forskning gallras fem år efter det att senaste anteckningen gjordes i akten. Gallringen 
ska göras årligen och den ska vara avslutad kalenderåret efter att gallringsskyldigheten inträdde. 
Journalmappar som används på enheterna för SoL-akter ska märkas med födelsedata även på sidan. 
I de fall personen är född dag 5, 15 eller 25 ska detta rödmarkeras runt rubriken ”Föd-dag” för att underlätta vid kommande gallringar.
Då personen avlider märks mappen med datum för dödsfallet.

Biståndshandläggning.
Arkivredogörare: Ansvarig biståndshandläggare.
Handläggning av ärenden:
En ansökan från enskild om bistånd eller service (hemtjänst, plats i särskilda boendeformer m.m.) med eventuella bilagor kommer till kommunens 
handläggare. Efter hembesök och utredning i ärendet sparas ansökan och eventuella bilagor i en personakt.

Särskilda boendeformer/Hemtjänst i ordinärt boende.
Arkivredogörare: Ansvarig enhetschef.
Handläggning av ärenden:
Personal dokumenterar händelser av betydelse i SoL-akt, papper eller digitalt i verksamhetssystemet. 
De löpande anteckningarna sammanfattas av kontaktman i genomförandeplanens ”Anteckningsdel”. 
Enhetschef ansvarar för SoL-aktens förvaring i låsta plåtskåp där lokalmiljön är brandsäkerhet i högsta klass. 
Rensning av personakten görs av enhetschefen när den boende avlidit och akten överförs sedan till centralarkivet. Gallring görs av arkivansvarig i 
centralarkivet.
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Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
DOKUMENTATION ENL.  SoL
Handlingar i samband med 
handläggning
Ansökan
Utredning/beslut
Beslutsmeddelande
Daganteckningar
Överklagande med bilagor
Beslut/domar/ Utlåtanden
Korrespondens av betydelse 

Personnummer Biståndshandläggare 5 år Akter ska gallras 5 
år efter sista 
anteckning, 
undantag 5,15,25

Faxmeddelande från sjukhus Personnummer Biståndshandläggare 1 år
Med. om utskrivning av sluten vård Personnummer Biståndshandläggare 5 år
Anmälan om beslut 
ställföreträdare/ombud

Personnummer Biståndshandläggare 5 år

Läkarintyg Personnummer Biståndshandläggare 5 år
Handlingar i samband med 
genomförande av insatser
Genomförande planer, 
Levnadsberättelser
Löpande korrespondens
Dokumentation/daganteckning
Kontaktblad/Signeringslistor
Handlingar som rör avvikelser
Lex Sarah anmälningar, kopior
Handlingar av betydelse

Personnummer Chef 5 år Akter ska gallras 5 
år efter sista 
anteckning, 
undantag 5,15,25

Akter ska gallras 5 
år efter sista 
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Avtal om handhavande av annans medel
Fickpengsredovisning/kassabok

anteckning, 
undantag 5,15,25

Handlingar av ringa betydelse Personnummer Chef Vid inak.
Kvitton Personnummer Chef Ja Efter avstämmning 

mot kassabok
Hyreskontrakt Personnummer Chef 2 år
Nyckelkvittenser Personnummer Chef 2 år Efter avflytt

TRYGGHETSLARM
Larmloggar Personnummer Chef 2 år
Register över innehavare av larm Personnummer Chef Vid inakt.
Larmrapporter Personnummer Chef 5 år
DAGVERKSAMHET
Deltagarlistor Personnummer Chef Vid 

inaktualitet
Närvarorapporter Personnummer Chef 2 år Underlag för 

debitering
Aktivitetsutbud/program Datumordning Chef 2 år Bevaras
Verksamhetsberättelser Datumordning Chef 2 år Bevaras
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Omsorgen om funktionsnedsatta
Arkivredogörare: Ansvarig enhetschef.
Dokumentation i verksamhet enligt LSS innehåller i regel känsliga uppgifter t.ex. angående hälsa och andra personliga förhållanden. Det är angeläget 
att sådana uppgifter inte förvaras under längre tid än som är motiverat med hänsyn till den allmänna inriktning verksamheten enligt LSS ska ha. 
Respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Reglerna i LSS gäller fr.o.m. den 1 juli 2005. Det innebär att den förskrivna gallringen omfattar akter som avlutats tidigast den 1 juli 2005. Akter som 
avslutats vid en tidigare tidpunkt bevaras.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen (SoL) verka för att personer med såväl fysiska som psykiska funktionshinder ska kunna delta i 
samhällslivet och i övrigt leva ett liv som andra.

Personakten utgör grunden för dokumentation i ett enskilt ärende.

I handläggningsfasen måste klart framgå enligt vilken lag som beslutet har fattats och vilka åtgärder/insatser som beslutet omfattar.

Föreskriven gallring, gallras fem år efter det att senaste anteckningen gjordes i akten. De får dock inte gallras så länge uppgifter om samma person 
finns i sammanställningen. Gallringen ska göras årligen och den ska vara avslutad senast kalenderåret efter det gallringsskyldigheten inträdde. 

Undantag: 
Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med en insats i form av boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och 
ungdomar som behövt bo utanför föräldrahemmet.21 d § (9 § p.8.).

Handlingar som har upprättats inom eller inkommit till en enskild verksamhet enligt LSS omfattas inte av gallringsbestämmelserna utan 
dokumentationen ska, som framgår av 23 a §, bevaras så länge den har betydelse för åtgärder i verksamheten.
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Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
DOKUMENTATION ENL  LSS
Handlingar i samband med 
handläggning
Ansökan
Utredning/beslut
Beslutsmeddelande
Daganteckningar/dokumentation
Överklagande med bilagor
Beslut/domar
Utlåtanden
Sammanställning av andra insatser
Korrespondens av betydelse 
Anmälan och beslut om ställföreträdare
Handlingar av betydelse
Fullmakter

Personnummer Biståndshandläggare 5 år Akter ska gallras 5 
år efter sista 
anteckning, 
undantag 5,15,25

Kallelse till möte med LSS-handläggare 
mm

Personnummer Biståndshandläggare Vid inakt.

Kopior av räkningar för undersökningar 
gjorda på uppdrag av socialtjänsten

Personnummer Biståndshandläggare 2 år

Handlingar av ringa betydelse Personnummer Biståndshandläggare Vid inakt
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Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
Handlingar i samband med 
genomförande av insatser
Genomförande planer
Levnadsberättelser
Löpande korrespondens
Dokumentation/daganteckning
Kontaktblad
Signeringslistor
Handlingar som rör avvikelser
Lex Sarah anmälningar, kopior
Handlingar av betydelse
Anteckningar från närståendesamtal
Avtal om handhavande av annans medel
Fickpengs redovisning/kassabok

Personnummer Chef 5 år Akter ska gallras 5 
år efter sista 
anteckning, 
undantag 5,15,25

Meddelande om utskrivning
Aktivitetsscheman
Observationslistor
Kopia av anteckningar från annan 
kommun eller landsting

Personnummer Chef Vid 
inaktualitet
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Individ- och familjeomsorgen
Arkivredogörare: Ansvarig handläggare.
Bevarande och gallring av personakter.

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
DOKUMENTATION INOM IFO
Placeringsärende barn, alla dokument Personnummer Socialsekreterare 5 år Bevaras
Placeringsärenden barn om det inte lett 
till placering

Personnummer Socialsekreterare Vid 
inaktualitet

Faderskaps- och 
föräldrarskapsutredningar

Personnummer Socialsekreterare 5 år Bevaras

Adoptioner Personnummer Socialsekreterare 5 år Bevaras
Familjerätt Personnummer Socialsekreterare 5 år 5 år 5 år efter sista 

anteckning, de får 
dock inte gallras så 
länge uppgifter om 
samma personer 
finns med i 
sammanställningen  
vid senare tillfälle.

Avtal gällande boende, vårdnad och 
umgänge

Personnummer Socialsekreterare 5 år 5 år efter att 
barnet fyllt 
18 år

Ekonomiskt bistånd 
LMA akter
Habiliteringsersättningar

Personnummer Socialsekreterare 5 år 5 år 5 år efter sista 
anteckning, de får 
dock inte gallras så 
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länge uppgifter om 
samma personer 
finns med i 
sammanställningen  
vid senare tillfälle.

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
Ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader

Personnummer Administrativ assistent 5 år 5 år 5 år efter sista 
anteckning, de får 
dock inte gallras så 
länge uppgifter om 
samma personer 
finns med i 
sammanställningen  
vid senare tillfälle.

Dödsboanmälningar Personnummer Administrativ assistent 5 år 5 år 5 år efter sista 
anteckning

Familjehem/kontaktfamiljer/personer Personnummer Administrativ assistent 5 år 5 år 5 år efter sista 
anteckning

Missbruk Personnummer Socialsekreterare 5 år 5 år 5 år efter sista 
anteckning

Yttrande till andra myndigheter Personnummer Socialsekreterare 5 år 5 år 5 år efter sista 
anteckning

Handlingar inkomna från andra 
myndigheter

Personnummer Socialsekreterare Vid 
inaktualitet

Rapporter och meddelanden som inte ger 
upphov till ärende

Personnummer Socialsekreterare 2 år 2 år efter sista 
anteckning
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Arbetsmarknadsåtgärder
Arkivredogörare: Enhetschef
Bevarande och gallring av personakter.

De handlingar som uppstår inom den arbetsfrämjande verksamheten kan delas in i dokumentation om administration av stödet till enskilda, 
dokumentation om de personer som erhåller stöd samt dokumentation som uppstår i av kommunen drivna ”arbetsplatser”. Enligt lagen (2017:584) om 
ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har kommunen ett övergripande ansvar för vissa nyanlända personers etablering på 
arbetsmarknaden och i samhällslivet. Dokumentation under etableringstiden hanteras enligt handlingar under arbetsmarknadsåtgärder. I de fall 
bistånd har beviljats enligt socialtjänstlagen upprättas personakter som då följer bestämmelserna för bevarande och gallring av dessa. 

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Kopia anställningsbeslut Personnummer Handläggare 5 år Vid inaktualitet
Arbetsintyg, skriftliga omdömen Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Betyg, intyg över utbildningar Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Anvisning, remiss fr. arbetsförmedling, socialtjänst Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Beslut från arbetsförmedling, socialtjänst Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Utredningar, kartläggningar Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Kartläggning integration Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Handlingsplaner Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Uppföljningar Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Samtycke till behandling av personuppgifter Personnummer Handläggare 2 år 2 år Efter avslutad åtgärd
Överenskommelser med deltagare Personnummer Handläggare 2 år 2 år Efter avslutad åtgärd
Kopia på läkarintyg Personnummer Handläggare 2 år 2 år Efter avslutad åtgärd
Ansökan feriearbete ungdomar Personnummer Handläggare 2 år 2 år

94



                                                                                                             Socialförvaltningens informationshanteringsplan 
                                                                                                                                                                                 Riktlinje för Socialförvaltningen
Fastställd 071024 Nästa revidering senast 190301  

        

Q-nr: 5.12                                                                                                                                                                                                                  17 (27)

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser Datumordning Enhetschef 5 år Bevaras
Verksamhetsuppföljningar Datumordning Enhetschef 5 år Bevaras
Projekthandlingar Datumordning Projektledaren 5 år Bevaras
Årsstatistik som redovisar åtgärder, antal 
deltagare, kostnader m.m.

Datumordning Enhetschef
5 år Bevaras

Stadsbidrag för olika åtgärdsformer Datumordning Enhetschef 10 år 10 år
Underlag till stadsbidragsansökan Datumordning Enhetschef 2 år 2 år
Beslut stadsbidrag Datumordning Enhetschef 10 år 10 år

MOTTAGNING AV NYANLÄNDA
Beslut från Migrationsverket Personnummer Handläggare 5 år Vid inaktualitet
Schablonersättning från Migrationsverket utan 
ansökan

Datumordning Handläggare 10 år 10 år

Ansökningar om ersättningar från Migrationsverket Datumordning Handläggare 10 år 10 år
Intyg samhällsorientering Personnummer Handläggare 3 år 3 år Efter avslutad åtgärd
Intyg om hemutrustningslån från CSN Personnummer Handläggare 5 år Vid inaktualitet
Hyreskontrakt, uthyrning och av flyktingbostäder Adress Handläggare 2 år Efter kontraktets 

utgång under 
förutsättning att 
hyresskuld inte 
kvarstår

Uppsägning av bostadskontrakt Adress Handläggare 2 år
Varningsbrev och uppsägningar Adress Handläggare 2 år
Besiktningsprotokoll Adress Handläggare 2 år Efter kontrakts-

tidens utgång
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Flykting- och invandrarverksamhet
Arkivredogörare: Enhetschef
I lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) finns bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till asylsökande m.fl. Socialnämnden ska 
dock lämna bistånd till dem som ansöker om uppehållstillstånd och medgetts rätt att vistas i landet medan ansökan prövas. Biståndet ges i form av 
dagersättning och vissa andra kostnader.
I lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (LIF) ges kommunerna möjlighet att under en introduktionsperiod bevilja 
introduktionsersättning i stället för försörjningsstöd till flyktingar och vissa andra utlänningar som har tagits emot i kommunen inom ramen för det 
kommunala flyktingmottagandet.
Om bistånd har beviljats enligt socialtjänstlagen upprättats personakter som då följer bestämmelserna för bevarande och gallring av dessa. 

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
ENSAMKOMMANDE BARN OCH 
UNGDOMAR
Ärendeblad, journalblad Dossiernummer Enhetschef 5 år Bevaras
Ansökan om dagbidrag/dagersättning Personnummer Enhetschef 5 år Bevaras Försörjningsstöd
Beslut i enskilt ärende Personnummer Enhetschef 5 år Bevaras
Utredningar i enskilt ärende Dossiernummer Enhetschef 5 år Bevaras
Inkomna/utgående handlingar av 
betydelse i ärendet

Dossiernummer Enhetschef 5 år Bevaras

Upprättade handlingar av betydelse i 
ärendet

Personnummer Enhetschef 5 år Bevaras

Överenskommelser Personnummer Enhetschef 5 år Bevaras
Inkomna/utgående handlingar av tillfällig 
betydelse och/eller rutinmässig karaktär

Dossiernummer Enhetschef 5 år Vid 
inaktuallitet
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Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
Handlingar som styrker ansökan om 
uppehållstillstånd

Dossiernummer Enhetschef 5 år Vid 
inaktuallitet

Beslut från invandrarmyndigheten Dossiernummer Enhetschef 5 år Vid inak.
Förordnanden om offentligt biträde Personnummer Enhetschef 5 år Vid inak.
Underlag för återsökning av utgivet 
bistånd

Personnummer Enhetschef 5 år Vid 
inaktuallitet

Anmälan till hälsoundersökning Personnummer Enhetschef 5 år Vid inak.
Stadsbidragsansökningar Dossiernummer Enhetschef 10 år
Underlag till stadsbidragsansökan Dossiernummer Enhetschef 5 år
Utbetalningslistor över stadsbidrag Dossiernummer Enhetschef 10 år
Ansökningar om schablonersättningar Dossiernummer Enheschef 10 år
Register över boende i 
genomgångsbostäder

Personnummer Enhetschef Vid 
inaktuallitet

Revideras löpande

Hyreskontrakt, uthyrning och av 
flyktingbostäder

Adress Enhetschef 2 år Efter kontraktets 
utgång under 
förutsättning att 
hyresskuld inte 
kvarstår

Inventarieförteckning för uthyrda bostäder Adress Enhetschef Vid 
inaktuallitet

Uppsägning av bostadskontrakt Adress Enhetschef 2 år
Varningsbrev och uppsägningar Dossiernummer Enhetschef 2 år
Besiktningsprotokoll Adress Enhetschef 2 år Efter kontrakts-

tidens utgång
Register över flyktingar Dossiernummer Enhetschef 5 år 10 år
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Patientjournaler enligt HSL
Arkivredogörare: MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) centralt.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska för närarkiv. 

Journalhanteringen regleras av patientdatalagen SFS 2008:355.
MAS ansvarar för hanteringen av journaler enligt HSL.

Dokumentation enligt HSL sker främst av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (legitimerade yrkesutövare) och i viss mån av 
baspersonal om de delegerats dokumentationsansvaret för någon insats enligt HSL i hemsjukvård.

Huvuddelen av journalen är digital – datajournal – men pappersjournal finns också.

Datajournal:
Samtliga legitimerade yrkesutövare har tillgång till all omvårdnadsdokumentation enligt HSL.

Aktuella arkiv

 Närarkiv
Aktuella journaler för personer som har pågående kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser förvaras i brandsäkra skåp i anslutning till arbetsplatsen 
för legitim personal. Där arkiveras även journaler för personer som inte är aktuella men ej avlidna där HSL-insatserna avslutats eftersom de kan bli 
aktuellt igen.
 Vård och omsorgs arkiv, socialkontoret Höken
 Centralarkiv för kommunen, Borgholms bibliotek
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Pappersjournal:
Pappersjournalen finns dels i patientbundna pärmar (aktuella uppgifter), dels i journalmappar (inaktuella uppgifter), som förvaras i låsta, icke 
brandsäkra, plåtskåp på respektive sköterskeexpedition.

Icke aktuella pappersjournaler rörande patienter, som är beviljade korttidsboende/växelboende förvaras i låsta, icke brandsäkra, plåtskåp på 
sköterskeexpeditionerna på korttidsenheterna (återkommande växelboende) samt i HSL-arkivet.

Pappersjournalen innehåller bl.a. utskrifter från datajournal och annan dokumentation nödvändig för tillgång till information i de fall datajournal inte är 
tillgänglig, kopior från andra vårdgivare, signeringslistor, underlag för omvårdnad, icke aktuell dokumentation från baspersonalen och dylikt.

Då patient avlider läggs pappersjournal från pärmen i journalomslag och överflyttas till HSL-arkivet efter rensning. På journalmappen skrivs Avliden 
+datum för dödsdag år-mån-dag-kl.

Rensning och gallring (görs av legitimerad personal).
Rensning kan göras av inaktuella pappersdokument under tiden journalen är aktuell och ska göras då patienten avlider innan journalen överförs till 
HSL-arkivet enligt beskrivning nedan.

När ett ärende är slutbehandlat ska rensning av akten utföras före arkivering. Personakterna får inte innehålla gem, häftklammrar, plastfickor, postit-
lappar, kuvert, avskrifter, kopior, dubbletter och anteckningar med blyerts.
När rensningen är gjord ska patientjournalen skickas i ett förslutet kuvert (som inte är frankerat) med internpost och adressera till MAS.

Gallring av datajournal:
Datajournalen avslutas av Legitimerad personal då patienten inte längre är föremål för kommunala insatser enligt HSL.
Gallring av datajournaler sker enligt samma regler som för pappersjournal.
Gallringen utförs med funktionen ”Gallring” i Procapita och utförs av systemansvarig efter MAS´ godkännande.
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Rensning av digitala underlag som ej är journalhandlingar
- Rensning av att göra lista = 6 månader
- Rensning av avvikelserapporter = 2 år
- Rensning av delegeringar = 5 år

Gallring/rensning av pappersjournal:
Journal ska gallras tio år efter senaste anteckning, med undantag för personer födda dag 5, 15 och 25 i månaden, till och med 2007-12-31, efter detta 
datum bevaras alla akter, med undantag av enstaka handlingstyper som under vissa omständigheter ändå kan gallras om så uttryckligen anges i 
denna dokumenthanteringsplan.
Ansvarig för slutgallring är MAS.
Ansvarig för rensning är patientansvarig sjuksköterska.
Generellt undantag för rensningar gäller ärenden enligt Lex Maria!

100



                                                                                                             Socialförvaltningens informationshanteringsplan 
                                                                                                                                                                                 Riktlinje för Socialförvaltningen
Fastställd 071024 Nästa revidering senast 190301  

        

Q-nr: 5.12                                                                                                                                                                                                                  23 (27)

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
DOKUMENTATION ENL. HSL Akter gallras 10 år 

efter sistaanteckn, 
undantag 5,15,25
T.o.m 2007-12-31, 
därefter bevaras alla 
akter.

Medicinsk epikris, kopia Personnummer Chef Vid utförd 
åtgärd

Dokumenteras i 
journal

Omvårdnads-meddelande, epikris kopia Personnummer Chef Vid utförd 
åtgärd

Dokumenteras i 
journal

Ordinationsmeddelande från akuten eller 
annan vårdgivare

Personnummer Chef Efter 
dokumentat.

Dokumenteras i 
journal

Kopior på dosrecept och 
ordinationsbesked

Personnummer Chef Direkt

Dosrecept, ordinationsbesked och 
läkemedelslista

Personnummer Chef 2 år 2 år Gäller dokument 
som legat till grund 
för läkemedelsadm.

Förbrukningsjournal narkotika År Chef/arbetsplats.arkiv
Waranordination Personnummer Chef 2 år 2 år
Influensavaccinations formulär Personnummer Chef Efter 

inmatning.
Inmatas i Svevac

Signaturförtydligandelistor Chef/arbetsplats.arkiv 10 år 10 år Avser journal för 
förrådsadmin.

Alla signeringslistor läkemedel, 
vändschema, munvård, träning m.m.

Personnummer Chef 2 år 2 år
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Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
Signeringslistor där det dokumenteras 
symtom, åtgärd och resultat

Personnummer Chef 2 år Bevaras Det är en 
journalhandling

Arbetsmaterial Personnummer Chef Vid utförd 
åtgärd

Uppgifter införda i 
HSL-journal

Sårvårdsjournal på papper Personnummer Chef Vid utförd 
åtgärd

Sammanställs i 
journal

Lex-Maria dokument Personnummer Chef 2 år Bevaras
Remiss från annan vårdgivare Personnummer Chef Vid utförd 

åtgärd
Införs (scannas) i 
journal

Labbsvar på papper Personnummer Chef 2 år Vid inak Gallras vid avliden
Senior alert, BPSD-blanketter och aktuell 
information

Personnummer Chef Vid inak Arbetsmaterial

Ansvarsförbindelse hjälpmedel Personnummer Chef Vid inak Då hjälpmedlet är 
återlämnat

Guider vid beställning av hjälpmedel Personnummer Chef Direkt Arbetsmaterial
Bostadsanpassning intyg Personnummer Chef 2 år Bevaras Journalhandling
Träningsprogram / introduktion / schema Personnummer Chef Direkt
Motivering av hjälpmedel Personnummer Chef Vid inak Gallras vid avliden
Delegeringsbeslut/återkallad delegering Personnummer Chef 10 år Gallras
Förteckning över utlämnandet av nycklar 
/tagg till läkemedelsskåp

Personnummer Chef 3 år 3 år

Handlingar Placering Förvaringsplats Närarkiv Gallring Anmärkning
Templistor för kylskåp/ läkemedelsrum År Chef 2 år 2 år
Beslut från IVO Diariet Bevaras
Anmälan enligt LexMaria År Diariet Bevaras
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Termer och begrepp

Arkiv
Handlingar som förekommer hos kommuner (allmänna handlingar) utgör deras arkiv. 
Arkiv ska bevaras som en del av vårt nationella kulturarv och för att tillgodose rätten till insyn (handlingsoffentlighet), förvaltningens behov av 
information samt forskningens behov av källmaterial. Varje kommun ansvarar för sina allmänna handlingar.

Arkivansvarig
Arkivansvarig är socialchef. 

Arkivredogörare
Socialnämnden beslutade den 16 augusti 2000, § 111/2000 att som arkivredogörare utse enhetschef för sitt resp. område och sekreterare/registrator 
för allmänna handlingar. 
Detta beslut förändras i Socialnämndens Dokumenthanteringsplan 2007. 
Vem i organisationen som är arkivredogörare redovisas i inledningen till varje avsnitt. 
Arkivredogöraren ska vårda handlingarna, verkställa beslutad gallring och förbereda avlämning av handlingarna till socialförvaltningens centralarkiv, 
till HSL-arkivet och till kommunarkivet.

Gallring
Gallring innebär, att allmänna handlingar efter beslut förstörs eller att deras ursprungliga skick förvanskas. Det är tillåtet att gallra allmänna 
handlingar, men det finns viktiga förbehåll. Gallringen måste vara noga genomtänkt och kunna motiveras. 
Denna dokumenthanteringsplan avser att underlätta i den praktiska verksamheten.

103



                                                                                                             Socialförvaltningens informationshanteringsplan 
                                                                                                                                                                                 Riktlinje för Socialförvaltningen
Fastställd 071024 Nästa revidering senast 190301  

        

Q-nr: 5.12                                                                                                                                                                                                                  26 (27)

Handling
Med handling avses i tryckfrihetsförordningen en ”framställning i skrift och bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 
uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”.

En allmän handling är enligt tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos 
myndigheten.

Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna handlingar. Handlingar som tillkommit enbart för ett ärendes beredning betraktas som ett internt 
arbetsdokument/minnesanteckning och det är inte en allmän handling. Ett utkast till ett beslut eller en skrivelse är inte heller en allmän handling.

Rensning
Senast i samband med att ett ärende avslutas ska man ta ställning till om minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska 
arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9§ tryckfrihetsförordningen. 

Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras kallas rensning. Rensning utförs av den person som äger ärendet och ska göras innan akten 
lämnas till centralarkivet.

Bevarande av personakter för forskning
Personakter/journaler rörande personer födda dag 5, 15 och 25 i månaden bevaras för framtida forskningsbehov. 
Dessa akter/journaler förvaras i kommunarkivet alternativt i HSL-arkivet.

Digitala akter
I de digitala akterna förvaras ofta myndigheternas upprättade handlingar och är vanligtvis en del av socialregistersystemet. Uppgifterna ska gallras 
senast i samband med att personakten gallras eller avställs för arkivering hos arkivmyndigheten.
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Verksamhetssystem för IFO och Äldre- och Handikappomsorg samt avgiftshanteringen är Procapita

Närarkiv = Arkivet på enheterna

Centralarkiv = Individ- och familjeomsorgens centralarkiv, Socialförvaltningens administrations centralarkiv
.
Kommunarkiv = Borgholms kommuns arkiv, Biblioteket Borgholm

HSL-arkiv = Arkiv 12, Ekbacka.

Förkortningar i dokumentet:
Sol = Socialtjänstlagen

LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

HSL = Hälso- och sjukvårdslagen

IFO = Individ- och familjeomsorg

VoO = Vård- och omsorg

LOB = Lagen om omhändertagande av berusade personer

LVM = Lag om vård av missbrukare i vissa fall
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 55

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2019/138 730 SN

Beslut från KF; Måltidssituationen inom äldreomsorgen, delredovisning 
av uppdrag från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 gav äldregruppen i uppdrag att lämna förslag 
på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt Träffpunkt.  
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 68 att godkänna policyn gällande mål-
tidsituationen inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag
Beslut från KF 2020-04-20, § 68. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2016/243 080 KS

Återrapportering avseende fullmäktigeberedningens förslag nummer 
14: Måltidssituationen inom äldreomsorgen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna policyn gällande måltidsituationen inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 166 gav äldregruppen i uppdrag att lämna förslag 
på utvecklingsmöjligheter gällande måltidsmiljöerna på boende samt Träffpunkt.  
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens 2020-02-25 § 33 Återrapportering avseende fullmäktigebered-
ningens förslag nummer 14: Måltidssituationen inom äldreomsorgen.
Policy gällande måltidssituationen inom äldreomsorgen.

Bedömning
Inför äldreomsorgsplanen behövs en policy för måltider och måltidssituationen. Poli-
cyn innefattar både vägledning för att uppnå en god måltidssituation samt utveck-
lingsmöjligheter.

Dagens sammanträde
Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan)

Skickas till
Socialnämnden
Kostenheten 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2019/1 700 SN

Avsägelse Tomas Ekstrand (SD) ersättare i socialnämnden.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Tomas Ekstrand (SD) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag 
som ersättare i socialnämnden 2020-04-20.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 77: 
att välja Katrina Dufva, Löttorpsvägen 19 J, 387 72 Löttorp, som ersättare för 
          Sverigedemokraterna i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Beslut från KF, 2020-04-20, § 77.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 77

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2018/218 116 KS

Avsägelse Tomas Ekstrand (SD) ersättare i socialnämnden och ersättare i mil-
jö- och hållbarhetsberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
att välja Erik Arvidsson (SD) som ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen.
att välja Katrina Dufva, Löttorpsvägen 19 J, 387 72 Löttorp som ersättare för sve-

rigedemokraterna socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Tomas Ekstrand (SD) har lämnat in en skriftlig avsägelse av sina politiska uppdrag 
som ersättare i socialnämnden och ersättare i miljö- och hållbarhetsberedningen, in-
kommen till kommunen 2020-04-20.

Beslutsunderlag
Skrivelse, avsägelse av politiska uppdrag.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen.

Erik Arvidsson (SD) föreslår Erik Arvidsson (SD) som ersättare i miljö- och hållbar-
hetsberedningen och Katrina Dufva som ersättare för sverigedemokraterna i social-
nämnden. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Erik Arvidsson (SD) som ersätta-
re i miljö- och hållbarhetsberedningen och finner att kommunfullmäktige stödjer för-
slaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktig kan välja Katrina Dufva som ersättare för 
sverigedemokraterna i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige stödjer för-
slaget.

Skickas till
Socialnämnden
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Katrina Dufva

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2020/40 700 SN

Revidering av socialnämndens reglementen angående protokollsan-
teckning

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Beslut från KF, 2020-02-10, § 31.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2020/52 KS

Revidering av socialnämndens reglementen angående protokollsan-
teckning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderat reglemente för nämnden med tillägget ej tjänstgörande innan 

ordet ersättare i förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-25. 
Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 45 Revidering av socialnämndens reglemente -
 angående protokollsanteckningar.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-20 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Yrkande  
Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
tillägget att innan ordet ersättare i förslaget tillägga ej tjänstgörande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lägga till Marwin Johanssons tilläggs-
yrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige avser göra 
så.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunfull-
mäktige stödjer kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente med Marwin Jo-
hanssons tilläggsyrkande. 

Reservation
Per Lublin (ÖP) lämnar skriftlig reservation (se nedan).

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Datum 

2020-04-20 
Sida 

3(9) Borgholms kommun 

Reglemente för socialnämnden 

 

 

 

 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 
 

SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

 

Lednings- och styrfunktionen 

 
§ 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter och utövar ledningen av 

- socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om 

socialnämnd utom barnomsorg, förskole- och fritidsverksamheten, 

- verksamheten för funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service 

för vissa funktionsnedsatta, LSS, 

- den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårds- 

lagen, HSL, 

- ensamkommande flyktingbarn, 

- arbetsmarknadsåtgärder, 

- integrationsåtgärder. 

 
§ 2 Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

- de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, 

- de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt 

- bestämmelserna i detta reglemente. 

 
§ 3 Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande: 

- besluta om sådan avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor 

och avgifter, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med 

hänsyn till särskilda omständigheter 

 
§ 4 Socialnämnden ska 

- leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 

styrning av hela nämndens verksamhet, 

- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är 

förbehållna annan nämnd, 

- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna 

för verksamheten och ekonomin efterlevs och att nämndens löpande 

förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 

 
I övrigt ska socialnämnden: 

- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller nämn- 

dens ansvarsområde, 

- som lokalnyttjare samverka med kommunstyrelsen och Borgholm 

Energi AB i fastighets- och byggnadsfrågor, 

- avge yttrande i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden, 

- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra eventuella syn- 

punkter till berörd myndighet, 
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4(9) Borgholms kommun 

Reglemente för socialnämnden 

 

 

 

 

- fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter inom 

nämndens verksamhetsområde, 

- lämna information till allmänheten om den egna verksamheten, 

- inom sitt verksamhetsområde verka för regelreformering och regel- 

förenkling, 

- vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 

personregister och journaler som nämnden för inom sin verksamhet 

och förfogar över. 

 
§ 5 Om fullmäktige inte bestämt annat äger nämnden själv eller genom 

ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 

nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 

och sluta annat avtal. 

 
 

Ekonomisk förvaltning 

 
§ 6 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i 

enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har 

fastställt. 

 

Förvaltningschef 

 
§ 7 Förvaltningschef anställs av kommunstyrelsen efter samråd med 

nämndens arbetsutskott. 

 
 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

 
§ 8 Socialnämnden beslutar i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens 

ansvarsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutat annat. 

 
§ 9 Nämnden har förhandlingsrätt vad gäller §§ 11-14 och 38 Lagen om 

medbestämmande i arbetslivet, i övrigt ska nämnden följa instruktioner 

och anvisningar från personalutskottet. 

 
§ 10 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. Vad gäller rapportering har nämnden 

att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna för 

kommunens redovisning. 

 
Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är 

fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att 

detta följs. 
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Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 

ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 

kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen. 

 
 

E-FÖRSLAG 

 
§ 11 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 

möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 

förslaget väckts. 

 
De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden 

behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 

beslut fattas. 

 
Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen. 

 
 

 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER 

 

Sammansättning 

§ 12 Socialnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

 
 

Ledamots och ersättares tjänstgöring 

§ 13 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 

ställe. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 

att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Tjänstgörande ersättare fullföljer dock pågående ärende. 

 
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden 

och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 

rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt 

att utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden/år med arvode. 

 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 

den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 

oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 

därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 

sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 

ordningen. 

 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
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ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

 

Deltagandet ska ske så att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela sammanträdet är 

öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast klockan 

15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till nämndens 

sekreterare. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare 

inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans på nämndens sammanträden. 

 

§ 14 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 

av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 

sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 

ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

Inkallande av ersättare 

§ 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla till sekreteraren som då kallar ersättare. 

 

Ersättare för ordföranden 

§ 16 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en 

annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

 
Den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden tjänstgör som 

ordförande till dess en tillfällig ordförande valts. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse annan 

ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 

ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Sammanträden 

§ 17 Socialnämndens sammanträden får enligt KL 6:25 vara öppna för 

allmänheten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 

myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms 

nödvändigt att behandla internt. 

 
Tidpunkt 

§ 18 Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestäm- 

mer. 

 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 
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Kallelse 

§ 19 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 

samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 

fem (5) dagar före sammanträdesdagen. 

 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista vilken skickas till ledamöter 

och ersättare digitalt samt publiceras på kommunens externa hemsida 

samt förteckning på delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda. 

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 

ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till samman- 

träde ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta. 

 
Justering av protokoll 

§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar 

den. 

 
Reservation och protokollsanteckning 

§ 21 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 

ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 

protokollet. 

 
Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ej 

tjänstgörande ersättare och ska bifogas protokollet om ordförande 

inte anser det belasta protokollet eller på annat sätt vara olämpligt. 

En protokollsanteckning ska lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Ordföranden 

§ 22 Socialnämndens ordförande ska 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

- främja samverkan med andra kommunala nämnder och styrelser, 

- representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 

särskilt fall. 
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Delgivning 

§ 23 Delgivning från socialnämnden sker med ordföranden och förvaltnings- 

chef eller annan anställd nämnden bestämmer. 

 

Undertecknande av handlingar 

§ 24 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 

ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen (två i förening). 

Undantag kan ske vid sekretess, då socialnämnden genom delegation 

bestämmer vem som ska underteckna handlingar. 

 
Utskott 

§ 25 Inom nämnden ska finnas två arbetsutskott, där ett är beredande arbets- 

utskott och ett är beslutande utskott (Individutskott) för personärenden. 

 
Utskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare 

 

 
§ 26 Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

 
Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är 

hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 

annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes upp- 

gifter. 

 
§ 27 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot 

är förhindrad att tjänstgöra. 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet 

bestämda ordningen. 

 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 
§ 28 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att de behövs 

eller när minst två (2) ledamöter begär det. 

 
Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är 

närvarande. 

 
§ 29 De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska 

beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. 

 
Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
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Närvarorätt 

§ 30 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte 

nämnden/ utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän 

vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som 

berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 
Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommun- 

chefen har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men inte att 

delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt gäller inte vid myndighets- 

utövning, sekretess eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt 

behandlas internt. 

 
 
 

MEDBORGARDIALOG 

 
§ 31 Socialnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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