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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 71

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Information gällande arbetsmarknadsfrågor

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

Dagens sammanträde
Per-Martin Boklund, enhetschef AME, informerade om arbetsmarknadsfrågor och 
samverkan med andra myndigheter. 

Skickas till
Enhetschef AME

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 84

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2020/2 700 SN

Information från socialchef 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information:

- All personal kommer att erbjudas gratis vaccin mot säsongsinfluensan. 

- Återlämning av hjälpmedel görs till en lokal i källaren på Ekbacka. Framkomlig-
heten är dålig och därför har en kortsiktig lösning gjorts genom att 1/3 av ett cy-
kelskjul vid huvudentrén byggs om. En långsiktig plan kommer att arbetas fram 
av fastighetsavdelningen. 

- Ulrika Ragvald Emilsson har anställts som ungdomssamverkare på 50 %. 

- Träff har skett med polismyndigheten och Mörbylånga kommun för att lyfta pro-
blemet med ökade antalet fester som anordnas av gymnasieelever. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 85

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2020/27 700 SN

Information gällande Covid-19

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna över informationen till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef ger följande information:

- Den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på äldreboenden.  Som stöd 
till verksamheterna tar Folkhälsomyndigheten bland annat fram rekommendatio-
ner för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre. Rekommendationerna 
ska innehålla instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygi-
en för att minska risken för smittspridning. 

- Det finns idag ingen med konstaterad Covid-19 i våra verksamheter.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Sommaren till och med juli har för samtliga verksamheter varit lugn och sommar 
bemanningen har fungerat väl. Påverkan av Corona/Covid 19 har varit betydligt mindre 
än förväntat. Arbetet med skyddsutrustning och hygienrutiner har fallit väl ut och 
avstämning sker löpande med regionens smittskydd. Tydliga rutiner och riktlinjer har 
tagits fram vid misstanke, bekräftad smitta samt för smittspårning. Revidering sker efter 
behov och nya rön.

Arbetet med att förbereda och rusta kommunens evakueringsboende på Ekbacka 
påbörjades under våren. Boendet är till för omsorgstagare med konstaterad smitta av 
covid-19.

Omsorgstagare som är aktuella för vård 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.

Evakueringsboendet öppnade i maj för att ta emot 5 omsorgstagare från kommunen. För 
närvarande finns inget behov men lokalerna är förberedda om behovet återuppstår.

Sedan halvårsskiftet har smittspridningen av Covid-19 minskat betydligt. Ett omfattande 
program för testning och smittspårning har kommit igång under sommaren. I skrivande 
stund har Folkhälsomyndigheten meddelat att det nationella besöksförbudet på 
äldreboenden från den 1 april upphör den 1 oktober. För kommunens äldreboenden är 
utmaningen att på kort tid ställa om till att erbjuda bokade besök från anhöriga med 
bibehållen säkerhet för omsorgstagare.

I slutet av 2020 planeras vaccination mot säsongsinfluensan för de som önskar. Detta för 
att minska risken för att vård- och omsorgspersonal blir sjuka i säsongsinfluensan 
samtidigt som risken för Covid19 fortfarande är överhängande.

Koladas uppföljning an nettokostnadsavvikelse har presenterats och visar förbättring för 
samtliga verksamhetsområden för Socialnämnden. Störst förbättring procentuellt sett 
uppvisar individ- och familjeomsorgen där nettokostnadsavvikelsen sjunkit från 85 % 
2019 till 38 % 2020.

Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser på 
Ekbacka. Boendet kan stå färdigt först i slutet på år 2022. Upphandling av 
byggprojektledning är klar och en projektledare är utsedd.

Planering av nytt LSS-boende i Borgholm har påbörjats. Boendet kan tidigast stå färdigt 
under 2021.

8



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

Delårsbokslut 2020
Borgholms Kommun  4

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse om - 1,3 mkr för perioden (prognos - 1,0 
mkr).

Avvikelsen härleds främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 
samt höga personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även 
integrationsverksamheten visar på en negativ avvikelse vilket beror på att anslagen från 
Migrationsverket minskar samtidigt som kostnaderna för SFI och SVA kvarstår. 
Förvaltningen fick även avslag på en ansökan om 1,6 mkr från Migrationsverket vilket 
påverkar periodens avvikelse negativt.

Prognosen baseras 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 kostnaderna kopplade till covid-19 kan 
återsökas från staten.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet (per 
nämnd), ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas 
för att nå en budget i balans redovisas också här.

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 310 881 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast
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Analys av verksamheten

Äldreomsorg

 Covid -19 pandemin har påverkat verksamheterna då mycket tid har lagts på 
information, diskussion och planering av verksamheten inför eventuellt 
covidutbrott i verksamheten. Ett evakueringsboende för omsorgstagare med 
fastställd smitta och behov av korttidsvård, har färdigställts och använts under en 
kort period på försommaren. Utbildning gällande hygien och skyddsutrustning 
har samtliga medarbetarna fått via två av kommunens sjuksköterskor. 
Utbildningen fortgår löpande för nyanställda.

 Antalet personer som kommer till Borgholm från andra kommuner och behöver 
hemtjänst har minskat jämfört med föregående år i samtliga områden.

 Dagverksamheterna är delvis nedstängda. Klockargården har besökare som 
vanligt och antalet har ökat men några har valt att avstå på grund av rådande 
situation.

 Organiserade aktiviteter för omsorgstagarna där flera externa aktörer deltar är 
inställda, på grund av de nya riktlinjerna kring Coronapendemin. Även 
besöksförbud har införts men från och med den 26 juni erbjuds organiserade 
besök utomhus på boenden, när vädret tillåter. En besöksvärd är på plats för att 
servera fika och även se till att besöket sker i enlighet Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. De dagliga aktiviteterna av social karaktär pågår dock utifrån 
de boendes behov och förmåga.

 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.

Hälso- och sjukvård

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

 En del patienter har avslutat sin hemsjukvård för att öka den sociala 
distanseringen. Rehabenheten har mindre antal hembesök då omsorgstagare 
tackar nej till besök samt att planerade operationer har varit inställda på 
sjukhuset. Nu börjar sjukhuset med operationer igen vilket kommer leda till ökad 
efterfrågan.

 Den sammanhållna journalföring med Region Kalmar avser fortsätta då det gett 
positiva effekter. 

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

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

Omsorg om funktionsnedsatta

 En ny fördelning av chefsområden har beslutats under augusti och kommer 
implementeras successivt under hösten. Den nya fördelningen av områden för 
cheferna beror på att en enhetschef har avslutat sin tjänst under augusti och 
rekrytering av ny enhetschef har skett. Ytterligare en enhetschef avslutar sin 
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tjänst i oktober. Nya enhetschefer tillträder i mitten på sep respektive jan-20.
  Tf. Socialchef och verksamhetschef har gjort verksamhetsbesök på flera 

verksamheter i Borgholm under augusti.
 Metodhandledning har påbörjats för medarbetare på Ranstad som en av 

åtgärderna efter medarbetarnas synpunkter på mindre bra arbetsmiljö. 
Ytterliggare åtgärder som pågår är översyn av schema.

 Verksamheten har två brukare med beslut om gruppbostad sedan 
våren/sommaren 2019 som ännu inte kunnat verkställas på grund av platsbrist i 
kommunens egna gruppbostäder. Dessa två brukare har erbjudits plats på externt 
boende men tackat nej vilket innebär att de kvarstår i kö till kommunens 
gruppbostäder.

 Arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med bemanningsfrågor och hur vi ska arbeta 
med dessa i framtiden. I arbetsgruppen ingår chefer från både OFN och ÄO samt 
personalavdelningen och ekonomiavdelningen.

Individ- och familjeomsorg

Vuxen, barn och familj

 Under våren 2020 påbörjades en organisationsförändring som innebar stora 
förändringar gällande öppenvården inom IFO. Från att ha varit en stor och ganska 
spretig öppenvård med otydliga mål så har öppenvården nu blivit mer 
strukturerad och arbetet med tydliga mål har tagit fart tillsammans med socialt 
ansvarig samordnare. Uppdragsmallar har arbetats fram med syfte att presentera 
tydliga mål. Nästa steg är nu att arbeta fram tydliga genomförandeplaner, det ska 
vara tydligt både för klient och handläggare vilka mål som finns och vad som 
krävs för att nå dessa. 

 Under våren utbildades medarbetare och enhetschef i Signs of Safety. 
Implementeringen har stannat av lite grand varför enheten nu söker efter en 
handledare till våren 2021 som handleder enligt Signs of Safety. 

Stöd och insatser

 Inom Stödboendets verksamhet finns det nu sju ungdomar inskrivna, varav fem 
av dem beräknas bli självförsörjande from 201101. Samtliga ungdomar bor i egen 
lägenhet och personalen utgår from 200824 från Förebyggande Teamets lokaler 
där de kan ta emot ungdomarna för studiehjälp och stöd.  Utfasning av 
verksamheten i takt med att ungdomarna skrivs ut ur vårdkedjan har inneburit att 
bemanningen kunnat sänkas successivt och fr.o.m. 200917 kommer bara ett 
studiestöd på ca 30 % att kvarstå. Övrigt stödbehov för ungdomarna läggs 
därefter på befintlig personal inom Stöd och Insatsers öppenvård.

 Den beroendeterapeut som anställdes på prov den 200401 kommer att avsluta sin 
anställning 200930 då verksamhetens behov inte kunde tillgodoses fullt ut genom 
denna lösning. Ny rekrytering kommer påbörjas inom kort. Behandling enligt 12-
steg sker i lokaler på Muraregatan. Fyra lägenheter på samma adress kan hyras ut 
med sociala kontrakt som ett led i eftervårdsbehandling missbruk. Under augusti 
månad var tre av dessa lägenheter uthyrda.

 I öppenvårdsdelen pågår ett arbete med att lägga grunden för verksamheten. Det 
handlar om allt från arbetsmiljö och ett gemensamt ansvar att skapa en harmonisk 
och stabil grupp, till att skapa rutiner för arbetsgång och vem som ansvarar för 
vad. Det är ett stort fokus på verksamhetens mål; att kunna jobba så 
professionellt, behovsinriktat och kostnadseffektivt som möjligt på hemmaplan.

 I september får Förebyggande Teamet förstärkning i form av en 
ungdomssamordnare på 50 %. Tjänsten ligger vanligtvis under Tillväxtenheten 
och är då en kombination av folkhälsosamordnare och ungdomssamordnare. På 
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grund av långtidssjukskrivning har tjänsten inte varit aktiv på länge, men den har 
saknats i det förebyggande arbetet med barn och unga. Av den anledningen har 
Stöd och Insatser nu fått förtroendet att anställa en ungdomssamordnare på ett 50 
% vikariat fram till 201231. Tillväxtenheten kommer således att köpa tjänsten av 
Stöd och insatser under tiden för vikariatet.

Arbetsmarknadsenhet

 Beslut har tagits om att kostenheten övertar verksamheten på Café Ekbacka från 
och med 210101, men att de redan under hösten kommer att erbjuda stöd till de 
som arbetar på caféet. En vikarietjänst på Café Ekbacka har avslutats.

 Ansökningar av ekonomiskt bistånd via e-tjänst är igång. Dock inte många som 
använder sig av tjänsten. Beslut har tagits om att "punktbehandla" personer som 
ansöker stadigvarande och som borde kunna använda tjänsten, till att använda 
den. 

 Renovering av Arbetscenter kommer att påbörjas i november månad. Igång start 
av Återbruket beräknas dock kunna starta innan dess. Samtal pågår med BEAB 
och RIA gällande insamling respektive försäljning av föremål.

 Projektet "Nästa Steg" avslutades 200630. Utvärdering är påbörjad.
 Pontibus har under senvåren och sommaren inte haft några gruppaktiviteter pga. 

risk för spridning av Coronavirus. Gruppaktiviteterna har åter uppstartats under 
september. Grupperna är fulla och nya deltagare vill komma med. Störst andel 
nya deltagare är genom ekonomiskt bistånd och Hälsocentralen.

 Integration. Mottagande av nyanlända är uppskjutet till senare i höst pga. risk för 
Coronasmitta. Planering är att enensamstående kvinna samt en familj på fem 
personer ska anlända under året.
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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.

Perspektiv: Medborgare

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

Nämndens mål: Stöd, vård och omsorg är individanpassad.

Kommentar

Prognosen är att förvaltningen inte helt kommer att uppnå målet. 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.

Omsorgen i mötet mellan omsorgstagare/brukare/klient och medarbetare är 
individanpassat och delaktigheten vid upprättande av genomförandeplan har ökat. Det 
finns dock utvecklingspotential inom området. Utvecklingsområden under hösten och 
nästkommande år är rehabiliterande förhållningssätt, målformulering och teamsamverkan 
vilket ger ett förbättrat resultat men målet kommer inte nås förrän 2021.

Daglig verksamhet har efter samlokaliseringen ett större utbud av aktiviteter vilket i 
större utsträckning möjliggör att vi kan möta brukarens individuella behov nu jämfört 
med tidigare år. Även utbudet av gruppaktiviteter inom hela verksamheten är relativt stort 
men ett förbättringsområde är att skapa möjlighet för fler individuella aktiviteter för 
brukare. Under senare delen av 2019 öppnades även en träffpunkt för daglediga som har 
varit välbesökt.

Vuxen och missbrukshandläggarna har arbetat mer aktivt med verktyget Addiction 
Severity Index (ASI) jämfört med tidigare år. ASI är en standardiserad bedömningsmetod 
i intervjuform avsedd för användning i missbruk och beroendeverksamhet.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

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

50 % 4 %

 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 % 36 %

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

100 % 69 %
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Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 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 %

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

Nämndens mål: Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och 
myndigheter

Kommentar

Utifrån det nycketal som är kopplat till måluppfyllelsen är prognosen att förvaltningen 
inte kommer uppnå målet. 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.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Antal personer som är ute i praktik ska öka jämfört med föregående år 40 19

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

Nämndens mål: Verksamheten genomsyras av god kvalitet

Kommentar

Prognosen är att förvaltningen kommer uppnå målet. Flera av de kvalitetsmått som ingår i 
måluppfyllelsen förväntas uppnås när resultat redovisas i årsbokslutet 2020. 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. Verksamheten följer länets 
förskrivningsanvisningar gällande hjälpmedel och förtydliganden för kommunen är 
framtagna och implementerade vilket ska bidra till en likvärdig bedömning. Följsamheten 
till rehabenhetens ordinationer bör säkerställas och det behöver implementeras ute i 
verksamheterna.
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Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Personalkontinuitet 14 dagar 14 13

 Förvaltningsrätten ska fastställa socialnämndens prövade beslut 99 % 99 %

 Följsamhet till rehabenhetens ordinationer. 30 4

Perspektiv: Organisation

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

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

Kommentar

Prognosen är att förvaltningen inte kommer uppnå målet helt. 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. Måluppfyllelsen gällande ökad kompetens i form av högre andel 
undersköterskor och omsorgsassistenter nås inte helt men via äldreomsorgslyftet 
förväntas andelen utbildade undersköterskor öka kommande år.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen där 10 medarbetare utbildar sig till 
undersköterskor på halvtid och arbetar halvtid med full lön. Det har skett en markant 
ökning av sökande till undersköterskeutbildningen.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med föregående år 77 % 73 %

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

7 % 11 %

 Andel omsorgsassistenter ska öka jämfört med föregående år 90 % 85 %

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommuns ska vara en effektiv och 
ändamålsenlig organisation

Nämndens mål: Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv

Kommentar

Prognosen är att förvaltningen inte helt kommer uppnå målet vilket baseras på att 
målvärdet för flera av de nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen inte nås.

Förvaltningen har kommit en bra bit på vägen gällande att få ut individer i arbete eller 
studier. Arbetsmarknadsenheten kommer under året att lägga sort fokus på detta bland 
annat genom fortsatt samverkan med arbetsförmedlingen, företag och inom 
förvaltningarna i kommunen.
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Nyckeltalet som mäter produktiviteten i boendestödet visar att verksamheten har en bra 
bit kvar i sitt arbete med att skapa en ändamålsenlig och effektiv enhet. Andra 
verksamheter så som gruppbostäder har arbetat fram modell för resursfördelning som 
bygger på insatsmätningar på individnivå där syftet varit att få en ändamålsenlig 
verksamhet med resurser fördelade på enheter utifrån brukarbehov.

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 % 0 %

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

31 % 40 %

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

44 % 47 %

 Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med föregående tertial 40 % 28 %

Perspektiv: Hållbarhet

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

Nämndens mål: Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.

Kommentar

Utifrån de nyckeltal som mäts i måluppfyllelsen är prognosen att förvaltningen inte helt 
kommer uppnå målet.

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.

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

36 3

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

Nämndens mål: Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Kommentar

Prognosen är att förvaltningen kommer uppnå målet vilket baseras på att flera av de 
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nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen förväntas nå målvärdet vid årets slut.

Produktiviteten inom hemtjänsten är lägre än målvärdet och verksamheten har ett fortsatt 
arbete att göra för att förbättra utfallet under året. Däremot har enheterna inom särskilt 
boende anpassat bemanningen efter behovet. Extra personella resurser relaterat till ökat 
omsorgsbehov har krävts på ett par enheter men detta har kunnat rymmas inom antagen 
bemanningsnyckel.

Kostnaderna för externa placeringar och hemmaplanslösningar har minskat för tertial 2 
jämfört med samma period föregående år. Individ- och familjeomsorgen visar också en 
minskad nettokostnadsavvikelse vid jämförelse mellan år 2018 och 2019.

Enhetschefer är idag väldigt insatta i ekonomin och sprider kunskap till sina medarbetare 
vilket ger ringar på vattnet och ett ökat samarbete mellan chefer och medarbetare för att 
nå målet om en kostnadseffektiv verksamhet.

Nyckeltal (Månad) Målvär
de

Utfall

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

 Bemanningsnyckel i demensboende 0,74 0,73

 Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten ska öka 100 % 77 %

 Antalet utbokade timmar hos poolanställda ska öka 2 179 1 999

 Kostnaden för hemmaplanslösningar ska vara lägre än kostnader för 
externa lösningar

 
Samma

 Bemanningsnyckel på äldreboende 0,68 0,66
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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 januari-augusti 2020, baserat 
på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden är 90 % (för hela 2019 var 89 
%). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 83 % under perioden.

Sjukvårdsmaterial, läkemedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av sjukvårdsmaterial. För perioden januari-augusti 
var avtalstroheten 93 %. I mars i år gjordes samma uppföljning och då var avtalstroheten 
92 % vilket betyder att den har ökat under året. (2019 var den 84 %).
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Heltid som norm
I diagrammet nedan visas medelanställningsgraden jämfört med hur mycket varje person i 
genomsnitt arbetar. Det som blir tydligt är att de flesta som arbetade under 2018 arbetade 
den tjänstgöringsgrad som de var anställda på. Medan heltid som norm medfört större 
andel tjänstledigheter. Exempelvis arbetar flertalet medarbetare 0,8 men har en 
grundanställning på 1,0.

Antal arbetade timmar inom förvaltningen

Ett av målen med heltid som norm är att minska antalet timanställda. Diagrammet nedan 
visa antalet arbetade timmar av timvikarier åren 2018,2019 och 2020. Då den faktiska 
anställningen inte ökat drastiskt, se diagram genomsnittlig anställning 2018-2020, så är 
målet att nu tillsvidareanställa fler medarbetare vilket skulle innebära färre antal timmar 
arbetade av timvikarier. Chefer har varit försiktiga med att tillsvidareanställa medarbetare 
för att täcka planerad frånvaro under implementeringen av heltid som norm men nu måste 
timanställningar i försiktig takt omvandlas till tillsvidareanställningar tills verksamheten 
matchar planerad frånvaro med rätt bemanning.

Obokad resurstid

Diagrammet nedan visar den överkapacitet som enheterna har, det vill säga den tid som 
inte kunnat bokas ut på andra arbetspass eller andra verksamheter i timmar. Särskilt 
boende har en konstant överkapacitet. Hemtjänst och omsorgen om funktionsnedsatta har 
ett mer varierande utfall på resurstid. I diagrammet har inte all resurstid redovisats på 
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grund av för korta pass till exempel pass på två timmar. Beslut har tagits att all tid som är 
två timmar eller mer ska redovisas. Omsorgen om funktionsnedsattas timmar har minskat 
successivt sedan maj vilket beror på att Korttidsboendet i Runsten öppnat igen och att 
under semesterperioder minskar antalet bokningsbara resurstider. Hemtjänstens 
överkapacitet har ökat markant under juli vilket beror på minskat omsorgsbehov inom 
vissa verksamheter.

Arbete pågår ständigt med att omfördela överkapaciteten till verksamheter som har behov 
av personal. Exempel på åtgärder är att enheter samplanerar med varandra. Introduktion 
för medarbetare på andra enheter. Kopplat till projektet heltid som norm är uppdraget att 
minska antalet delade turer. HR kommer stötta i processen.
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Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till juli år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år.

Antal årsarbetare är 9 färre 2020 jämfört med samma period 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

536 509 545 529 527 532 499

Jämfört med år 2019 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar år 2020. Kostnaden för fyllnad- och övertid 2019 var 1,9 mkr och 2020 
uppgår den till 1,8 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 439 214 545 419 320 607 724

Fyllnadstid 
2020 316 379 759 636 471 568 978

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under juli 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 1,2 % jämfört med 2019. Ökningen härleds främst till covid-19.

Sjukfrånv
aro (%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No
v

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 13,2 11,3 10,0 8,4

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 6,0 4,9 3,8 2,7

Det statliga stödet för sjuklönekostnader de första 14 dagarna på grund av covid-19 har 
förlängts. Detta innebär att kommunen får ersättning för april, maj, juni och juli. Under 
augusti och september ska staten ersätta arbetsgivare som får högre sjuklönekostnader till 
följd av coronapandemin, men det blir en annan modell för det. Regeringen bereder just 
nu detaljerna i förslaget. För perioden april till augusti har förvaltningen haft kostnader 
för sjuklön inklusive Po på 4,8 mkr. Utbetalningen från staten för perioden april till juli 
uppgår till 3,2 mkr. 
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Ekonomisk analys
Förvaltningen visar en negativ budgetavvikelse om - 1,3 mkr för perioden.

Avvikelsen inom individ- och familjeomsorgen härleds till att externa placeringar 
gällande barn och unga samt individer med missbruksproblematik är högre än budgeterat. 
I diagrammet nedan visas antalet placeringar jämfört med föregående år. Kostnaden för 
samtliga placeringar för perioden 2020 uppgår till 5,8 mkr, för samma period 2019 var 
kostnaden 8,4 mkr.

Överskottet inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården härleds delvis till att 
verksamheten kompenseras av försäkringskassan för sjuklönekostnader för perioden april 
till och med juli. Försäkringskassan har betalat ut 2,3 mkr till verksamheten under 
perioden vilket motsvarar ca 70 % av kostnaderna. Överskottet beror även på att budgeten 
för vikariekostnaderna är periodiserade i en tidigare period än utfallet.

Evakueringsboendet för covid-19 startades upp i slutet på maj och belastar avvikelsen 
negativt med -0,3 mkr för perioden då det inte finns budget för detta. Kostnaderna har 
återsökts och räknas med i prognosen. Extra personella resurser relaterat till ökat 
omsorgsbehov på Ekbacka 2 under 7 månader påverkar resultatet negativt. Effekten av 
heltid som norm märks av mest inom denna verksamhet. Än så länge har endast enstaka 
enheter utmaning med övertalighet men det blir mer och mer när personalen väljer att öka 
sin tjänstgöringsgrad.
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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. Juli månad är preliminär men kommer troligen bli lägre än vad som 
visas i diagrammet nedan.

 

Omfördelning av resurser har skett i ökad omfattning inom alla hemtjänstens enheter. Ett 
par enheter visat ett stort överskott och resursfördelningsmodellen ses över inför 2021. 
Den centrala potten för ökade hemtjänsttimmar är lägre under 2020 än 2019 på grund av 
att budgeten generellt sänktes för samtliga verksamheter inför 2020 vilket ger en 
osäkerhetsfaktor för året Dagverksamheterna förutom Klockargården är stängda och 
personalen förstärker numera de andra verksamheterna inom äldreomsorgen.

Resultatet efter augusti är 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.
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Under andra tertialet uppvisar sjuksköterskor dag ett överskott till följd av vakanta 
tjänster 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.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse för perioden.

Det som utmärker sig efter juli är underskott på gruppbostad Ranstad, Daglig verksamhet, 
och Personlig assistans. Gruppbostad Västra Järnvägsgatan visar på ett överskott vilket 
beror på att enheten har kvar tidigare bemanning trots ökad budget utifrån 
resursfördelningsmodell.

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 och stor utbetalning av mer och 
övertidsersättning i samband med avslag från bemanningsenheten samt kostnad av 
introduktion av nya vikarier och tillsvidareanställda.

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.

Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB och enligt LSS visar negativa 
resultat. Personlig assistans LSS beror till stor del på två fakturor som avsåg 2018 med ett 
totalt belopp om 117 tkr inkom till kommunen innan sommaren. Avvikelsen beror också 
på att timlönekostnader för personal är högre än vad som budgeterats, hög kostnad för 
semesterlön samt tid för APT som inte är inkluderat i budget.

Inom Personlig assistans, SFB har anhörigs arbete upphört i ett ärende och insatserna 
tillgodoses genom anställning av vikarie vilket påverkar avvikelsen i stor utsträckning. 
Brukaren har även varit sjuk från daglig verksamhet och assistansen har därmed behövt 
utökas. Försäkringskassans begrepp väntetid som är vanligt förekommande i 
assistansärenden under nattetid ersätts till kommunen med 1/4 h i ekonomisk ersättning 
medan kommunen har kostnader för 1/2 h. Detta innebär att i ett ända ärende har 
socialförvaltningen kostnader för 70 h personaltid som inte ersätts från försäkringskassan.

Avvikelsen inom arbetsmarknadsenheten beror på högre utbetalningar än budgeterat inom 
försörjningsstöd samt 1,0 tjänst utöver budget inom försörjningsstöd. Avvikelsen 
reduceras av vakanser samt att ordinarie personal finansieras av externa projektmedel. I 
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diagrammet nedan redovisas kostnaden för försörjningsstöd med utfall för år 2019 och 
2020 samt budget för 2020.

Integrationsverksamheten visar en negativ avvikelse. Verksamheten väntar intäkter på 
400 tkr från migrationsverket för utbetalning av försörjningsstöd för gymnasieungdomar. 
Intäkter från migrationsverket kommer även under resterande del av året vara högre än 
januari- februari då mottagning av nya nyanlända är har skett samt fler är planerade. 
Underskottet bedöms även bero på en obalans i betalda bostadshyror till fastighetsägare 
och fakturerade hyror till hyresgäster. Enheten har stora utgifter för tomhyror som kan 
återsökas från Migrationsverket om en nyanländ person placeras i bostaden. Tyvärr 
kommer detta inte att ske för alla bostäder då uppsägningstiden i vissa fall är väldigt lång 
och placering av nyanländ inte kommer att ske.

Stöd och insatser visar en negativ avvikelse. Avvikelsen härleds till att förvaltningen fått 
avslag på en ansökan om 1,6 mkr till Migrationsverket. Avslaget kommer att överklagas 
men påverkar avvikelsen negativt. Avvikelsen reduceras av att ordinarie personal i 
samband med avveckling/nedskärning av verksamheten omplacerats eller valt att säga 
upp sig, samt att verksamheten lämnat ifrån sig lokaler på Bryggan Ekbacka hus 1 och 
stödboendet våning 1 Ekbacka hus1.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
aug Utfall jan-aug Avvikelse

Total

70 Centralt 32 645 21 707 20 822 884

71 Bemanningsen
het 1 578 1 075 1 372 -297

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 17 822 17 725 97

73 Särskilt boende 83 830 57 439 56 218 1 221

74 Ordinärt 
boende 73 872 50 842 47 285 3 557

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 508 37 722 40 275 -2 553

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 12 137 14 413 -2 276

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 8 058 7 778 280

78 Stöd och 
insatser 6 846 4 825 6 234 -1 408

79 Projekt 2 2 759 -757

Summa 310 881 211 628 212 881 -1 253
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Prognos
Prognosen för helåret 2020 visar på en avvikelse om -1,0 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. Förvältningen förväntas även få 
ersättning från staten för kostnader kopplade till covid-19 vilket till stor del förklarar den 
förbättrade prognosen.

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 äldreomsorgen 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 medför att det är svårare att avgöra om resultatet 
beror på heltid som norm eller de nya restriktioner som följer av krisen. Det tillfälliga 
evakueringsboendet kopplat till pandemin beräknas vara öppen i fyra månader i 
prognosen men antagandet är att dessa kostnader täcks helt av Socialstyrelsen. Första 
ansökningen har skickats under augusti.

Hemtjänsten har ett sjunkande behov i ytterområden och ökat behov i de centrala 
områdena. Analys av hur verksamheten ska se ut i framtiden pågår.

Den negativa prognosen inom individ- och familjeomsorgen baseras på antalet pågående 
och planerade placeringar. I prognosen har hänsyn till viss del tagits till eventuellt nya 
placeringar då dessa är 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 idag inte så stor negativ avvikelse vilket beror på att 
verksamheten var stängd ca 1 månad under våren på grund av Covid-19 samt att 
verksamheten för första gången har haft stängt ett par veckor under semestern. 
Underskottet förväntas dock öka under hösten igen om verksamheten tillåts ha öppet som 
vanligt vilket 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 att tid för APT inte är budgeterat, ökade 
kostnader för personal och höga sjuktal. Det påverkar även prognosen att 
Försäkringskassans ersättning inte ger full täckning för hela kostnaden av assistans, 
exempelvis ersätts bara jourtid med 1/4 medan kommunen har utgift för 1/2 av jourtiden 
enligt avtal.

28



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

Delårsbokslut 2020
Borgholms Kommun  24

Integrationsverksamheten förväntas visa ett underskott vid årets slut. Detta baseras på de 
tomhyror som inte kommer kunna återsökas från Migrationsverket samt osäkerheten i om 
och när nya individer placeras i kommunen.

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. I prognosen för 
verksamheten har hänsyn även tagits till det avslag som förvaltningen fick från 
Migrationsverket gällande en ansökan om 1,6 mkr.

Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

70 Centralt 32 645 31 944 1 015 701

71 Bemanningsen
het 1 578 1 878 -200 -300

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 26 428 106 0

73 Särskilt boende 83 830 79 831 3 581 4 000

74 Ordinärt 
boende 73 872 72 508 -621 1 365

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 55 508 58 781 -3 310 -3 273

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 20 488 -2 048 -2 289

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 12 773 -790 -800

78 Stöd och 
insatser 6 846 6 447 2 009 400

79 Projekt 2 802 -774 -800

Summa 310 881 311 879 -1 032 -997
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Åtgärder
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till -1,0 mkr i 
augusti månad.

Den åtgärd som tidigare beslutats och som genomförs under året är avveckling av 
stödboendeverksamheten vilket ger en effektivisering om 2,0 mkr.

Verksamheterna arbetar utefter dessa åtgärder för att i slutet av året nå en budget i balans:

 Inte tillsätta vakanser om andra möjligheter finns
 Fortsätta arbeta aktivt med beroendestöd/missbruksvård i kommunen i stället för 

externa placeringar
 Förändrad schemaplanering i de hemtjänstenheter som haft en negativ avvikelse
 Få individer som idag har behov av försörjningsstöd att i stället komma ut i 

extratjänst.
 Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader 

och kostnad för fyllnad och övertid

Under året och under överskådlig framtid finns en överhängande risk att verksamheternas 
påverkan av Covid 19 kommer att påverka även kostnadsutvecklingen. 
Rekommendationen är därmed att åtgärder genomförs med försiktighet och eventuellt 
senareläggs.

Förutsatt att smittspridning av Covid-19 inte tar ny fart kan fokus läggas på utveckling av 
verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är rätten till heltid 
och uppdraget att minska antal delade turer.

Utfall och prognos samtliga enheter
Tabellen visar månadens avvikelse samt årsprognosens budgetavvikelse per enhet.

 Avvikelse jan-aug Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

Total

7000 Socialnämnd 64 638 0

7001 Bidrag till föreningar -16 210 -15

7002 Fastigheter 13 7 713 0

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 556 1 000 700

7006 Stab -598 7 910 -740

7007 Myndighet 518 6 676 426

7008 Admin o service 346 8 498 330

7102 Vikariepool -297 1 578 -300

7200
Rehab 
Hjälpmedel&Central
t

-152 11 829 -180

7205 Sjuksköterskor Dag 334 12 669 300

7206 Sjuksköterskor Natt -85 1 929 -120

7300 Centralt SB 147 4 335 3 128

7302 Adm Personal SB 473 6 910 500

7310 Korttidsboende 
CV19 -385 0 0
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 Avvikelse jan-aug Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7311 Ekbacka 4 -88 5 065 -50

7312 Ekbacka 4 natt -5 1 335 0

7321 Ekbacka 2 -85 5 486 -40

7322 Ekbacka 2 Natt -44 1 317 -40

7323 Ekbacka 5 30 6 846 100

7324 Ekbacka 5/6 natt 120 3 834 0

7325 Ekbacka 6 310 6 662 100

7331 Åkerbohemmet DB 466 8 813 300

7332 Åkerbohemmet ÄB 123 4 265 100

7333 Nattpatrullen norr -261 6 743 -400

7341 Soldalen DB 186 5 049 200

7342 Soldalen ÄB 275 3 877 200

7343 Soldalen Natt -38 3 975 -100

7351 Strömgården DB -28 6 591 0

7353 Strömgården Natt 23 2 727 0

7400 Centralt Ord. 
boende 313 1 612 -597

7402 Adm Personal Ord. 
boende 76 7 020 60

7411 Klockaregården 94 1 138 1

7414 Social verksamhet 
B-holm 206 1 021 197

7415 Social verksamhet 
Norr -59 531 -100

7419 Hemtjänst Böda -231 6 992 -405

7420 Hemtjänst Löttorp 161 5 303 6

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -612 7 920 -949

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 1 736 10 293 1 598

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 1 208 11 439 1 201

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -1 2 680 -1

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla 314 7 780 152

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik 352 10 143 202

7500 Centralt Omsorg av 
F. 249 289 1 236

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -30 3 816 40

7510 Avlösarservice 99 984 125

7511 Personlig Ass SFB -516 5 210 -800
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 Avvikelse jan-aug Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7512 Ledsagning -16 394 -30

7513 Boendestödet -41 2 829 -90

7514 Personligt utformat 
stöd 128 421 175

7515 Personlig ass LSS -336 4 914 -340

7530 Dagligvht Borgholm -539 5 969 -754

7531 Korttidsverksamhet 
Klinta -143 3 240 -403

7533 Träffpunkt OFN 63 153 90

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. -98 2 093 -150

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -1 601 5 044 -2 409

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen 73 4 066 113

7574 Servicebostad 
Sandgatan -60 2 186 -95

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -193 4 234 -406

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan 46 4 200 22

7577 Gruppb. V 
Järnvägsg 425 4 276 494

7578 Satelliten Löttorp 62 747 60

7592 Kontaktpersoner 
LSS -124 443 -150

7600 Centralt IFO 93 746 93

7602 Adm Personal IFO -68 1 520 -68

7650 Barn och familj -817 11 619 -1 027

7670 Vård av 
missbrukare -1 393 1 969 -1 117

7675 Vård av vuxna 70 653 48

7680 Kontaktpersoner 84 1 693 84

7693 Sociala kontrakt -245 0 -302

7700 Centralt AME 95 566 -593

7702 Administrativ 
personal ame 1 348 3 795 1 500

7703 Ekonomiskt bistånd -689 6 342 -1 000

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -475 1 269 -708

7800 Centralt Stöd och 
insatser -2 392 -4 406 -2 392

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 17 583 17

7803 Insatser personal -846 3 513 962
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 Avvikelse jan-aug Årsbudget Avvikelse 
(Prognos)

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 45 360 45

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -100 150 -100

7830 Ensamkommande 
familjehem 58 700 58

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 106 190 106

7852 Stöd och insatser 
Ekback 1 704 5 756 1 704

7914 Projekt - LOV 0 0 0

7924 PRIO 0 2 0

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0

7929 Insatser för barn m. 
psyk 0 0 0

7931 Integration -757 0 -800

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0

Summa -1 253 310 881 -997

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 
komma att 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.

Bedömningen är att kostnaderna för verksamheten kommer att öka succesivt. Kommande 
analyser av hur framförallt kommunernas äldreomsorg har hanterats under pandemin kan 
medföra ändringar i rutiner och arbetssätt.

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.

De nationella satsningar som aviserats för Äldreomsorgen förväntas medföra en 
betydande kvalitetsförbättring för verksamheterna. En önska kompetenshöjning blir 
möjligt inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

33



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

Delårsbokslut 2020
Borgholms Kommun  29

 

34



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 86

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2020/13 792 SN

Tertialbokslut 2

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna det preliminära tertialbokslut 2 för 2020. 

Ärendebeskrivning
Det preliminära delårsbokslut 2 för 2020 är framtagen av enhets-
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

Beslutsunderlag
Preliminärt delårsbokslut 2, 2020.

Dagens sammanträde
My Nilsson, ekonom informerar om det preliminära delårsbokslut 2, 2020.

Skickas till
Socialnämnden 

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 88

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2020/68 792 SN

Budget 2021

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att redovisa hur de 7,5 mkr riktade stats-
           bidraget för en stärkt äldreomsorg ska användas. 
att notera redovisningen av budgetberedningens förslag gällande 
          socialnämndens prioriteringar 2021-2024.

Ärendebeskrivning
My Nilsson, ekonom redovisar budgetberedningens förslag gällande socialnämn-
dens prioriteringar 2021-2024. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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1 Inledning 

Rapporten har uppdaterats löpande under budgetarbetet inför 2021 med plan 

2022-2024 och syftar till att skapa förståelse för de olika faktorer som påverkar 

det ekonomiska läge som råder i Sveriges kommuner och Borgholms kommun. 

Budgetförutsättningarna för år 2021 ska i rapporten beskrivas utifrån de faktorer 

som påverkar världen, Sverige och Sveriges kommuners ekonomiska läge. 

Tanken är att inledningen av rapporten ska ge insikter och väcka diskussion inte 

leverera några definitiva svar eller lösningar.  Rapporten innehåller också budget-

beredningens förslag på mål, investeringsbudget och prioriteringar inför budgetå-

ret och planperioden.  
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2 Konjunkturläge i världen och Sverige 

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd eko-

nomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demo-

grafiskt tryck. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad 

konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommu-

nernas och regionernas skatteunderlag. Ingen kunde då förutspå den nu pågående 

coronapandemin, som fått stor påverkan på både verksamheter och de ekonomiska 

förutsättningarna. 

Konsekvenser av Covid-19 

Kommunernas och regionernas verksamheter har fått ställa om sitt sätt att leverera 

välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som 

under våren 2020. Det första halvåret har inneburit en tid med minskad produkt-

ion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Osäker-

heten är hög även på kort sikt, och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring 

smittspridning och vårdbehov, smittbegränsande åtgärder och ekonomisk–

politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de negativa 

effekterna blir på samhällsekonomin. 

Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med 

den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots 

att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång 

för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. 

Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emel-

lertid särdeles ovissa, med anledning av covid-19. 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvar-

talet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men 

nedgången tycks ändå ha varit större än vad som antogs i den skatteunderlagspro-

gnos som publicerades den 29 april. Botten tycks ändå vara passerad och aktivite-

ten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i deras tidigare prognoser 

räknar SKR med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. SKR 

behåller därmed det scenario för samhällsekonomin som de utformade i våras, om 

en återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret 

antas dock bli svagare än det som tidigare förutsattes. SKR:s BNP-estimat för 

2020 landar på –4,9 procent (kalenderkorrigerat); jämfört med –4,1 procent tidi-

gare. 

Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 procent och att 

arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den beräknas 

ligga kvar även under 2021. Den minskande sysselsättningen gör att hela summan 

av utbetalda löner i riket blir lägre 2020 än 2019, något som inte har inträffat se-

dan 1990-talskrisen. Effekten blir att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, 

med 0,9 procent, vilket kan jämföras med 2009 under finanskrisen. Ökningen av 

skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en 

växande befolkning med ökade välfärdsbehov. 
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3 Kommuners ekonomiska förutsättningar 

Kommuner och regioner arbetade med effektiviseringar och besparingar inför 

budgetåret 2020. Uppskattningsvis ett drygt tjugo tal kommuner och några reg-

ioner ser dock redan att de inte kommer att lyckas och planerar därför även för att 

höja skatten. Skälet är att det demografiska trycket nu är högt. Barn, unga och 

äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige 

under 2020 går in i en lågkonjunktur. 

Resultat i kommuner och regioner med ökade statsbidrag och vidtagna åt-

gärder 

Under 2020 beräknas regionerna få ett underskott på 6 miljarder kronor och 

kommunerna ett överskott på 13 miljarder under förutsättning att staten ersätter 

alla merkostnader till följd av hanteringen av coronaviruset i hälso- och sjukvår-

den och äldre- och funktionshindersomsorgen. År 2021 sätts resultatet i kommu-

ner och regioner till 1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 9 miljarder som 

andel av skatter och statsbidrag, utifrån detta görs sedan en bedömning hur myck-

et ökade statsbidrag eller andra åtgärder som krävs för att nå detta resultat. 

 

Det är ännu för tidigt att ge en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna för 

kommunerna. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamhet-

erna påverkas. Det statsbidrag som kan ansökas avseende för vård och omsorg 

tillsammans med ersättningen under de första 14 sjukdagarna under fyra månader 

underlättar 2020 och handlar om miljardbelopp för kommunerna. 

Trots ett sammantaget relativt starkt resultat kommer många kommuner ändå att 

få ett underskott i år. Nästa år krävs 3,2 miljarder kronor i åtgärder eller ökade 

statsbidrag för att kommunerna ska klara ett resultat på 1 procent som andel av 

skatter och statsbidrag. Det förutsätter att kostnaderna ökar i takt med befolkning-

en, något som kan bli svårt med tanke på risken för ökade sociala behov. 

Det ekonomiska biståndet kommer att öka till följd av att arbetslösheten stiger 

snabbt och många kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade 

arbetslöshetsersättningen. SKR bedömer att det utbetalda biståndet kommer att 
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öka med mellan 15 och 20 procent i år, och med ytterligare mellan 5 och 10 pro-

cent nästa år. Utbetalningarna skulle då bli närmare 30 procent högre 2021 jämfört 

med 2018. 

Ökade statsbidrag och behov av åtgärder för kommuner och regioner 

Av bilden framgår de ökningar som gjorts av statsbidragen sedan 2018, inklusive 

ökningen av generella medel för nära vård 2019 och 2020. Ovanför den blå linjen 

ligger alla de generella statsbidrag som har tillkommit under 2020. För 2021 byg-

ger beräkningarna på ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag, samt att 

kostnaderna ökar i takt med demografin. Då behöver antingen statsbidragen öka 

med ytterligare 8 miljarder kronor alternativt behöver kommuner och regioner 

vidta åtgärder i motsvarande omfattning, Till detta tillkommer den vård-, om-

sorgs- och socialtjänstskuld som byggts upp. 

 

SKR:s prognos av ytterligare förändring av de generella statsbidragen 

I SKR:s skatteunderlagsprognos har hänsyn tagits till åtgärden vilket leder till en 

prognos på minskade skatteintäkter med 2,6 miljarder för kommuner och regioner 

under 2019, vilket kommer att påverka 2020 års resultat. För åren 2020–2025 be-

räknas skatteintäkterna öka med 0,4 miljarder per år. Nettoeffekten för 2020 bli 

2,1 miljarder. Eftersom förslaget ska vara neutralt för sektorn bedömer vi att de 

generella statsbidragen ökar med 2,1 miljarder 2020 och sedan minskar med 0,4 

under åren 2021–2025. I förslag till höstbudget finns ökade generella statsbidrag 

samt ökade statsbidrag för satsningar inom äldreomsorgen samt äldreomsorgslyf-

tet.  
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Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser 

I likhet med Sveriges kommuner och regioner (SKR), har andra prognosinstitut 

och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på 

kommunernas och regionernas finansiering kommande år vilket gör att gapet mel-

lan intäkter och kostnader ökar. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, 

unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och 

att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårspe-

rioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den 

arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. 

SKR anser sammanfattningsvis att om kommuner och regioner ska kunna fortsätta 

att utveckla och leverera en god välfärd även i framtiden, måste staten: 

 Minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen. 

 Respektera finansieringsprincipen och fullt ut finansiera reformer. 

 Stödja kommunsektorn genom långsiktiga planeringsvillkor och finansie-

ring. 

 Ta ansvar för kompetensförsörjningen genom att erbjuda de utbildningar 

som behövs inom välfärden. 

 Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra di-

gitalisering. 

Kommuner och regioner behöver dessutom: 

 Effektivisera verksamheten 

Verksamheterna i kommuner och regioner behöver effektiviseras, bland annat 

med förändrade och nya arbetssätt genom till exempel digitaliseringens möjlighet-

er, att använda befintliga resurser på ett smartare sätt och se över organisationen. 

Det handlar också om att samverka med andra kommuner eller andra regioner för 

att få resurserna att räcka till. 

 Arbeta med förebyggande hälsa 

Kommuner och regioner behöver lägga mer fokus på det förebyggande hälsoarbe-
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tet. Sundare levnadsvanor i befolkningen anses kunna förebygga 80 procent av 

hjärt- och kärlsjukligheten och 30 procent av cancersjukligheten, sjukvårdens 

mest kostsamma sjukdomar. På samma sätt kan exempelvis psykiska problem 

under barndomen mötas med ett urval av insatser för att förhindra långtgående 

negativa konsekvenser längre fram i livet. 

 Öka sysselsättningsgraden och förlänga arbetslivet 

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner 

och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Det 

krävs att kommuner och regioner arbetar för att införa heltid som norm och ger 

goda förutsättningar för fler att förlänga sitt arbetsliv. På så sätt kan behovet av 

medarbetare minskas med cirka 110 000 personer. 

3.1 Skatter och bidrag 

Utan ett ekonomiskt utjämningssystem skulle många landsbygdskommuner 

tvingas göra stora besparingar i de obligatoriska verksamheterna såsom skola, 

förskola och äldreomsorg. Kostnadsutjämningen behövs för att skapa en likvärdig 

service oavsett var i landet man bor. Grundtanken är att alla kommuner och lands-

ting ska ha samma ekonomiska förutsättningar. 

 

Bilden visar kommunens intäkter vid plustecknet (+) och kostnader vid minus-

tecknet (-). 

Vid ökat antal invånare påverkas kommunens skatteintäkter. Men fler invånare 

ger inte bara högre intäkter, utan genererar givetvis även kostnader. Omvänt med-

för färre invånare både lägre intäkter och lägre kostnader. Vid inflyttning av barn 

och äldre är kostnadsökningen beroende på om de inflyttade eleverna eller äldre 

kan placeras i befintliga klasser respektive särskilda boenden eller om kommunen 

behöver skapa nya klasser eller till och med bygga nya skolbyggnader för att möta 

det ökade befolkningsantalet. 

Vid ökning och minskning av antalet invånare har även utjämningssystemet bety-

delse för utfallet. Kostnadsutjämningen jämnar ut för strukturella kostnadsskillna-

der mellan kommuner beroende på demografi, invånarnas behov (exempelvis lö-

ner och geografi). Kostnadsutjämningen baseras främst på invånarnas ålder. Där-

utöver beaktar andra socioekonomiska variabler, exempelvis antas civilstånd spela 
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roll för äldres omvårdnadsbehov. 

En ogift 90-åring antas ha dubbelt så stort omsorgsbehov som en gift 90-åring. 

Personer i arbetsför ålder förväntas ha små behov av kommunal service medan 

barn och de allra äldsta genererar stora kostnader för en kommun och förbättrar 

därför utfallet från kostnadsutjämningen. Nyfödda och personer mellan 19–79 år 

medför en avgift i kostnadsutjämningen medan övriga åldrar genererar ett bidrag. 

Revidering av systemet för kostnadsutjämning som skedde i slutet av 2018 ska på 

ett bättre sätt ta hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner och landsting, 

och därmed bidra till mer likvärdiga förutsättningar. Sammantaget betyder det att 

omfördelningen ökar och utjämningen förstärks. Med förändringen förstärks ut-

jämningen utifrån faktorer som gleshet och socioekonomi och ska bygga på fak-

torer som är strukturella och opåverkbara. 
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4 Borgholms kommuns förutsättningar 

Borgholms kommun är en relativt liten kommun med hög andel äldre. Utfallet 

från kostnadsutjämningen påverkas positivt i och med att invånarna förväntas ha 

stora behov av kommunal service. 

Övriga intäkter är fastighetsskatten, strukturbidrag och LSS-utjämning. I och med 

att Borgholms kommun har flertalet fritidshus medför det intäkter i form av fas-

tighetsavgift. Strukturbidrag syftar till att stärka kommuner och landsting med en 

liten befolkning och/eller problem på arbetsmarknaden. Borgholms kommun är 

den kommun i Kalmar län som tilldelas strukturbidrag. LSS-utjämning tilldelas 

kommuner som har en högre kostnader än genomsnittet i riket. 

Riktade statsbidrag avser att finansiera ett specifikt ändamål eller uppdrag och 

måste användas till det exempelvis karriärtjänster för lärare, energieffektivisering-

ar i kommunens fastigheter och ökat bostadsbyggande. 

Bilderna nedan är ett stöd för verksamheternas analys av kommunens förutsätt-

ningar. 

Totalt antal invånare 

 

Framskrivning 5 år: - 238 invånare. 

  

Barn i förskoleåldern (0-5 år) 

 

Framskrivning 5 år: - 51 barn 
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Barn i skolåldern (6-15 år) 

 

Framskrivning 5 år: -99 barn 

  

Barn och unga i gymnasieålder 

 

Framskrivning 5 år: - 17 barn och unga 

  

Invånare (65-79 år) 

 

Framskrivning 5 år: +45 invånare 
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Invånare 80+ 

 

Framskrivning 5 år: +252 invånare 

 

4.1 Förutsättningar för kommunstyrelsen 

1. Vad ska Borgholms kommun fokusera på utifrån befolkningsutvecklingen 

de närmsta fem åren? Vad är viktigast för er verksamhet? 

Kommunen behöver prioritera strategiska markköp för framtida behov samtidigt 

som samhällsbyggnadsprocessen måste snabbas på för att möjliggöra såväl mil-

jöer för attraktivt boende som företagande i hela kommunen och i synnerhet de 

södra delarna. Detta för att bryta den negativa befolkningsprognosen med en 

minskad och allt äldre befolkning. Vi behöver ta höjd för expansion i vårt över-

siktsplanarbete. 

2. Hur ser ni på Borgholms kvalitetsresultat inom kärnverksamheterna?  

Många av de undersökningar som görs visar att kommunen levererar bra välfärds-

tjänster och att vi är en trygg attraktiv plats att bo och besöka. 

SCB:s medborgarenkät visar att kommunens verksamheter levererar bra service 

till våra medborgare men pekar också ut områden som kommunen bör överväga 

att satsa på för att öka nöjdheten och därmed kommunens attraktivitetskraft. Bland 

annat följande områden bör kommunen prioritera enligt undersökningen: bostäder, 

fritidsutbud, miljöarbete, gator/vägar, äldreomsorgen samt arbete med att förstärka 

kommunens förtroende och medborgarnas möjligheter att påverka. 

För att stärka upp näringslivsklimatet behövs fortsatt prioritering av handlingspla-

nen enligt näringslivsstrategin. Undersökningen löpande insikt, som visar företa-

gens nöjdhet av vår myndighetsutövning, visar att kommunens arbete ger resultat 

men att det tar tid. 

Vi behöver fortsätta utveckla vårt "kund- och medborgarfokus". Om vi ska blir 

riktigt bra på service behöver vi förstå behoven på djupet. Därför måste vi bli 

ännu bättre på att involvera de vi är till för att förstå vilka behov de har och hur de 

uppfattar våra tjänster. Också här är samverkan både inom och mellan förvalt-

ningarna viktig så att vi kan möta "kunden" som en organisation – även om de 

kommer i kontakt med flera verksamheter. Genom att utgå från de som ska an-

vända våra tjänster istället för oss själva kan vi erbjuda smartare och bättre service 

mer effektivt. 
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3. Kompetensförsörjning 

Kommunerna måste generellt hitta nya lösningar för att möta behovet av välfärds-

tjänster. Vi måste förändra vårt arbetssätt. Vi behöver bli bättre på att ta tillvara 

invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Vi behöver fokusera 

mindre på strategier och planer och mer på tester och lärdomar. Men också om att 

vilja investera resurser i förändringsarbete, våga testa nya idéer och snabbt sprida 

lyckade lärdomar till resten av organisationen så att de kan omsättas i handling – 

för att i slutändan skapa värde för dem vi är till för - våra medborgare. 

Ökad samverkan med andra kommuner för att bemanna olika specialistfunktioner, 

fortsatt arbete med digitalisering och automatisering i vår verksamhet. Allt som 

kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Därför handlar digitalisering framför 

allt om att vara nyfiken och handlingskraftig. Nyfiken på hur vi kan göra saker på 

nya sätt i vår verksamhet och handlingskraftig genom att i praktiken utforska de 

möjligheter som internet och digitalisering erbjuder. Den kommande automatise-

ringen med (AI) innebär till exempel att många av de rutinmässiga administrativa 

uppgifterna kan utföras av robotar. Det öppnar helt nya möjligheter att frigöra tid 

som vi kan använda till det vi är utbildade för och som vi känner engagemang för, 

vilket i sin tur leder till bättre service för de vi finns till för. Vi behöver väcka vår 

organisations nyfikenhet och mod att våga frångå beprövade arbetssätt. 

Detta kommer inte lösa alla utmaningar utan vi måste fortsatt arbeta med att ut-

veckla ledar- och medarbetarskap för en frisk och attraktiv arbetsplats som lockar 

även yngre och samtidigt skapar förutsättningar för ett fortsatt arbetsliv efter 65 

år. Vi måste också hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för våra nyanlända 

vilket kommer bli avgörande för att klara kompetensförsörjningen framöver. 

4. Vikten av kommunens resultat i förhållande till investeringsbehov? 

Kommunens investeringsbehov är stort och kommer vara så även framöver. Såväl 

för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare med ändamålsenliga lokaler som för 

våra brukare som kommer ställa allt högre krav än tidigare generationer. Vi behö-

ver också satsa på våra vägar, gång- och cykelvägar och inte minst vårt fritidsut-

bud för att kunna stärka vår position som en attraktiv kommun för invånare och 

besökare. Därför är det av största vikt att vi skapar oss investeringsutrymme ge-

nom en sund ekonomi där vi bedriver vår verksamhet på ett effektivt sätt. Samti-

digt så dras vi med en underhållsskuld och nya investeringar i infrastruktur som 

kräver driftunderhåll. Detta kommer att kräva hårdare prioriteringar om vi inte 

lyckas öka intäktsbasen. 

5. Hållbart användande av resurser 

Strategiskt och operativt arbete för att bli en attraktivare arbetsgivare och att öka 

frisknärvaron. 

6. Myter och sanningar i organisationen. Vad är aktuellt just nu? 
- Att vi lägger mer resurser på stödfunktioner/administration (KKiK) 

- Att vi har för många skolor (Dagens samhälle) 
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4.2 Förutsättningar för socialnämnden 

Befolkningsutveckling (1), kvalitetsresultat (2), investeringsbehov (4) och 

hållbart användande (5) 

Inom både äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta finns det ett fram-

tida behov för att matcha befolkningsutvecklingen, vilket innebär att reinvestera i 

befintliga undermåliga lokaler och/eller ersätta dessa med nybyggnation. Inom 

särskilt boende behövs 80 platser och inom gruppbostad LSS behövs 6 platser. 

Det ger en ökad kvalitet inom kärnverksamheten med funktionella och ändamåls-

enliga lokaler samt att användningen av resurser i egenskap av personal kan sam-

las och samverka med bättre förutsättningar än små enheter fördelat på olika geo-

grafiska områden. I bilaga finns tjänsteskrivelse för behov av särskilt boende samt 

gruppbostad LSS. 

2. Hur ser ni på Borgholms kvalitetsresultat inom kärnverksamheterna? 

Kvalitetsrapporter via brukarundersökningen 2019 visar att kommunens äldre-

omsorg i stort sett är av god kvalitet. Helhetssynen för nöjda omsorgstagare inom 

hemtjänsten visar på 96 % och för särskilt boende 89 %. Hemtjänstens resultat har 

förbättrats något under 2019 och resultatet på särskilt boende har försämrats nå-

got. 

Parametrar som visar på sämre resultat och behöver utvecklas framåt är: 

 Maten på särskilt boende 

 Information om förändringar på särskilt boende 

 Tillgång till sjuksköterskor på särskilt boende 

Brukarundersökningen inom omsorgen om funktionsnedsatta visar att kvalitén är 

hög. Bemötandet och brukarnas trivsel i verksamheten visar på mycket bra resul-

tat både i grupp- och servicebostad, boendestöd och daglig verksamhet. 

Parametrar som visar på sämre resultat och behöver utvecklas framåt är: 

 Ökad upplevelse av självbestämmande och trygghet 

3. Kompetensförsörjning. Kan kommunen attrahera och behålla den kompe-

tens som krävs för den kommunala verksamheten? Exempelvis kan en ökad 

utbildningsnivå bland medborgarna bidra till mindre sårbarhet i kompetens-

försörjning? 

Förvaltningen ser stora utmaningar framåt gällande kompetensförsörjning, både 

inom äldreomsorg och inom omsorgen om funktionsnedsatta. Inom de närmsta 

åren är det ett stort antal pensionsavgångar och svårigheter med att hitta ny kom-

petens förutspås då allt färre söker sig till omsorgsprogrammet och till utbildning 

inom funktionshinderområdet. Inom verksamheten för funktionsnedsatta ser för-

valtningen ett behov av att yrken inom verksamhetsområdet behöver marknadsfö-

ras tydligare för att attrahera ny arbetskraft. Regeringens utredning för kompetens 

av undersköterskor föreslår en stärkt yrkestitel vilket skulle ge undersköterskan en 

högre status, något som förhoppningsvis gör yrket attraktivare. Ytterligare svårig-

heter föreligger gällande språkkunskaper, där ser förvaltningen att den kommu-

nala vuxenutbildningen behöver ställa högre krav. 
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6. Myter och sanningar i organisationen  

 Brukarna inom omsorgen om funktionsnedsatta får inte sina behov tillgo-

dosedda - (brukarundersökning) 

 Inom omsorgen om funktionsnedsatta är personaltätheten hög jämfört med 

inom äldreomsorgen - (personalbemanning/antal brukare på ex gruppbo-

stad) 

 Omsorgen om funktionsnedsatta är generösa med sina biståndsbeslut -

 (saknar mätdata) 

 I Borgholms kommun använder ungdomar mer droger än i tidigare -

 (LUPPEN) 

 Det saknas kompetens inom organisationen för att möta klienters behov, 

vilket resulterar i externa placeringar i stället – (Koladamått IFO) 

 I Borgholms kommun ökar antalet individer som beviljas försörjningsstöd 

– (Koladamått IFO) 

 Ökat antal äldre innebär ökade kostnader – (Koladamått äldreomsorg) 

 Borgholms kommun har en effektiv äldreomsorg – (Koladamått äldre-

omsorg) 

 Inom Borgholms kommun är det långa avstånd vilket ger ökade kostnader 

för hemtjänsten – (Koladamått äldreomsorg, Resursfördelning) 

 

4.3 Förutsättningar för utbildningsnämnden 

1. Vad ska Borgholms kommun fokusera på utifrån befolkningsutvecklingen 

de närmsta fem åren? Vad är viktigast för er verksamhet? 

Både inom förskola, barnomsorg och skola har antalet barn och elever minskat 

och prognoserna visar en fortsatt minskning. Detta betyder att Borgholms kom-

mun behöver anpassa sin verksamhet till ett lägre barn- och elevantal. Verksam-

heterna är lagstyrda utifrån skollagen bland annat gällande undervisningsämnen, 

rätt till barnomsorg, garanterad undervisningstid samt olika behörigheter och legi-

timation hos personal med mera. Utifrån den politiska prioriteringen att ha ett stort 

antal enheter i förhållande till antal barn och elever står nu utbildningsförvaltning-

en inför en utmaning i att kunna upprätthålla en verksamhet i enlighet med skollag 

samt med god kvalitet. 

2. Hur ser ni på Borgholms kvalitetsresultat inom kärnverksamheterna? 

Borgholms kommun har i dag goda kvalitetsresultat över tid inom grundskola och 

en kvalitativ verksamhet inom barnomsorg, förskola, kulturskola och biblioteks-

verksamhet. Kommunen har de senaste åren visat goda resultat i förhållande till 

andra kommuner gällande elever som går ut årskurs 9, vilket är ett resultat utifrån 

goda insatser från och med då eleverna började förskolan. Forskningen visat att 

tidiga insatser ger en högre effekt ä senare insatser. 

3. Kompetensförsörjning. Kan kommunen attrahera och behålla den kompe-

tens som krävs för den kommunala verksamheten? Exempelvis kan en ökad 

utbildningsnivå bland medborgarna bidra till mindre sårbarhet i kompetens-

försörjning? 

I Sverige är det i dag lärarbrist som beräknas att fortsätta. Borgholms kommun har 
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i dag en hög andel behörig personal inom skola, förskola, bibliotek och kulturs-

kola i förhållande till andra kommuner. Kommunen behöver kunna attrahera 

kompetens genom att kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster och få personal att 

vilja flytta till kommunen med hela sin familj. 

4. Vikten av kommunens resultat i förhållande till investeringsbehov? 

För att vara en attraktiv arbetsgivare och öka förutsättningarna för att bedriva en 

bra verksamhet är det viktigt att personal, barn och elever har en ändamålsenlig 

arbetsmiljö och verktyg för att bedriva undervisning. Utbildningsförvaltningen ser 

behov av att investera i klassrumsinventarier, lokaler och digital utrustning. Detta 

är att investera i våra barn och vår framtid. 

5. Hållbart användande av resurser. Exempelvis lokaler och personal? 

Utifrån ett resursfördelningsperspektiv och en minskat barn- och elevantal behövs 

en balans för hur kommunen fördelar sina resurser mellan lokaler och personal. 

Förvaltningen ser i dag ett verksamhetsbehov av att lägga mer resurser på perso-

nal för elever med särskilda behov i förhållande till vad vi i dag lägger på lokaler. 

6. Myter och sanningar i organisationen. Vad är aktuellt just nu? 

 I Borgholms kommun använder ungdomar mer droger än i tidigare. (LUP-

PEN) 

 Vi kostar mer per barn och elev i förhållande till andra kommuner då vi 

har flera mindre enheter. (Kolada) 

 Våra pedagoger har lägre lön i jämförelse med andra kommuner. (Lönesta-

tistik) 

 Antal barn och elever med särskilda behov har ökat. (saknar mätdata) 

 Antal elever med skolskjuts på grund av särskilda skäl och växelvis bo-

ende har ökat. (skolskjutsdata) 

4.4 Nettokostnadsavvikelse 

 

Vad kostar verksamheterna i vår kommun? Vart är vi på väg? Hur ser det ut i för-

hållande till andra kommuner? För politiker, tjänstepersoner och allmänhet kan 

det vara intressant att analysera kostnaderna i den egna kommunen. Jämförelser 

med andra kommuner bidrar till en bredare beskrivning av nuläget och jämförelser 

över tiden kan ge värdefull information om vart man är på väg. 

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statist-

iskt förväntad kostnad utifrån Borgholms kommuns demografi och förutsättning-
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ar). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge på grund av hög ambitionsnivå 

exempelvis till följd av politiska satsningar och/eller låg effektivitet. Bilden ovan 

visar avvikelsen i procent (%). 

Viktigt att tänka på är att nettokostnadsavvikelse och budgetavvikelse inte är 

samma sak. Nettokostnaderna är de sammanlagda kostnaderna för verksamheten 

under åren. Budgetavvikelsen är som det låter avvikelse mot lagd budget. Detta 

betyder att politiska satsningar medför att verksamheter får kosta mer än vad som 

är beräknat utifrån Borgholms förutsättningar. Notera att overheadkostnader inte 

ingår i budgetavvikelsen. 

 Inom förskolan (inkl. öppen förskola) är avvikelsen 18 % (8 mkr). 

 Fritidshem har en avvikelse med -16 % (-2 mkr), det vill säga en lägre 

kostnad. 

 Inom grundskolan är avvikelsen 14 % (15 mkr). Det kan dock vara svårt 

att särskilja vissa kostnader inom grundskola/fritidshem. 

 Gymnasieskola har en avvikelse med -9 % (-4 mkr). Borgholms kommun 

har ingen egen gymnasieskola utan bedrivs genom Kalmarsunds gymnasi-

eförbund. 

 Avvikelsen inom individ- och familjeomsorg är 28 % (10 mkr) vilket kan 

jämföras med en avvikelse med 85 % föregående år. 

 Äldreomsorgen har under 2019 en avvikelse från nettokostnad med 3 % (7 

mkr). 
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5 Styrmodell i Borgholms kommun 

En ny styrmodell för Borgholms kommun antogs 2018 (KF 2018-02-19 §47). 

Modellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet är 

att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänk-

bara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning sä-

kerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som an-

vänds, den verksamhet som bedrivs och de resultat som vill uppnås. 

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 

vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av 

modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar 

och attityder. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommu-

nens kärnvärden, välkomnande, utvecklande och tillsammans, genomsyrar verk-

samheterna. 

Styrmodellen beskriver också rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjäns-

tepersoner.  Förtroendevaldas roll är att styra genom att sätta mål, göra priorite-

ringar, fördela resurser och följa upp. Tjänstepersoners roll är dels att förse politi-

kerna med relevanta underlag, dels att leda och genomföra verksamheten utifrån 

de fastställda målen, sina tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser. 

Den politiska nivån arbetar utifrån frågor om vad som ska uppnås och när i tiden. 

De förtroendevalda formulerar en långsiktig vision, mål och sätter ramarna för 

finansiering. Med specifika kompetenser och kunskaper har kommunens tjänste-

personer sedan ansvaret för hur verksamheten bedrivs och vem i tjänstepersons-

organisationen som utför uppdrag. 

Ett gott samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är en framgångs-

faktor. En gemensam kultur och en god dialog bidrar till att få genomslag i beslut. 

Då skapas goda resultat för kommuninvånarna. 

5.1 Kommunfullmäktigemål 2021 

Kommunfullmäktigemålen nedan beslutas i årsplan med budget 2021 och plan 

2022-2024. Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 

2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med indikatorer och aktiviteter. Re-

spektive nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kom-

munfullmäktige uppsatta mål. 

 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 

fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas 

av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimens-

ioner och människor i alla åldrar. 
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Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra männi-

skors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 

1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv 

vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för 

människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. 

 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla 

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 

774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar 

är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 

en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – 

från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors 

lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhälls-

liv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör 

det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. 

 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produk-

tiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, 

ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäk-

ringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften 

öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa 

nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. 

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv 

kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för 

alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa 

goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anstän-

diga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inklude-

rar hela samhället. 
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Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har 

inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår 

planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? 

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck ge-

nom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekono-

miska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som glo-

bala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. 

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändig-

het för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

5.2 Måluppfyllelse 

Tre gånger om året i samband med bokslut görs en analys av de av kommunfull-

mäktige uppsatta mål. Kommunfullmäktigemålen utvärderas utifrån nämndernas 

utvärdering på mål och indikatorer. Bedömning sker enligt följande: 

 

5.3 Tekniska ramar 

Budgetmodellen som Borgholms kommun använder är framtagen av SKR och 

används just nu av 12 kommuner. Fler kommuner är på gång in i modellen under 

2020 och 2021. 

Modellen bygger på de intäkter som kommunen får in. Till höger i bilden nedan 

visas den intäktsnivå som kommunen beräknas få. Av intäkterna avsätts ett resul-

tat, i exemplet två procent av intäkterna. 

Tekniska ramar baseras på "prislappar" för de verksamheter där det finns prislap-

par att tillgå, d.v.s. äldreomsorg, grundskola och barnomsorg vilket motsvarar 

ca 70 % av kommunens totala budget. Prislappar baseras på de intäkter en kom-

mun får för att bedriva en verksamhet av genomsnittlig kvalitet inklusive till-

lägg/avdrag för struktur. I Borgholms kommun finns ett tillägg för struktur. 

De tekniska ramarna är inklusive uppräkning för pris- och löneökning för åren 

2021-2024. Uppräkningen är enligt SKR:s rekommendationer för pris- och löne-

index (PKV). Utöver uppräkning finns en pott för prioriterade grupper och som 

hanteras som en prioritering och verklig löneökning fördelas ut till respektive för-

valtning efter genomförd lönerevision. 
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De verksamheter som inte har någon prislapp utgår från föregående års budget. 

Eftersom 2020 var första året med modellen skede ingen uppräkning för pris- eller 

löneökningar för budgetåret. Exempel på verksamheter utan prislapp är gata/park, 

kulturskola, omsorg om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg. 

Den tekniska ramen visar ramnivån utan politiska prioriteringar. Kommunen har 

även andra intäkter som medför ett utrymme för politiken att prioritera vilka 

nämnder/verksamheter som ska få ökad budgetram, utöver den tekniska ramen. 

Investeringsnivån sätts beroende på resultatnivå och avskrivningar. Högre resultat 

medför högre investeringsnivå och tvärt om. De finansiella målen om självfinan-

siering av investeringar och resultat om 2 procent av skatter och bidrag bedöms på 

två fyraårsperioder. Dels mandatperioden och dels planperioden. 

 

Bilden ovan visar beståndsdelarna i budgetmodellen. 

Nedan presenteras förslaget på tekniska ramar för 2021 och planåren. En föränd-

ring som har genomförts är att överförmyndarnämnden från och med 2021 ingår i 

kommunstyrelsens tekniska ram. 

(tkr) Teknisk 
ram 
2020 

Budget 
2020 

Teknisk 
ram 
2021 

Teknisk 
ram 
2022 

Teknisk 
ram 
2023 

Teknisk 
ram 
2024 

Kommunfullmäktige 839 839 837 833 829 824 

Revision 726 732 724 721 717 713 

Överförmyndare 953 1453     

Valnämnd 350 0 350 350 350 348 

Kommunstyrelse 155 277 166 430 155 110 156 151 159 399 162 206 

Miljö- och byggnadsnämnd 538 588 537 535 532 529 

Utbildningsnämnd 164 972 187 317 163 398 161 467 161 200 160 394 

Socialnämnd 308 714 310 881 316 465 334 906 350 972 365 670 
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6 Sammanställning resultat 

Sammanställningen nedan visar ingående prioriteringsutrymme baserat på kom-

munens intäkter samt nämndernas tekniska ramar. Avdrag görs för resultatmål och 

politiska prioriteringar. 

 

År Ingående 
priorite-
ringsut-
rymme 

Varav: 
"avdrag" 
för resul-

tatmål 

Prio totalt: 
tidigare års 
beslut och 

nya 

Återstående 
prio-

riterings-
utrymme 

Nytt årets 
resultat 

Resultatmål 

2021 58 289 14 113 56 091 2 198 16 311 2,3 % 

2022 51 399 14 450 47 917 3 482 17 932 2,4 % 

2023 43 416 14 797 41 659 1 757 16 554 2,2 % 

2024 36 015 15 010 35 761 254 15 264 2,0 % 

Totalt 
4 år 

189 119 58 370 181 428 7 691 66 061 2,2 % 

 

ÅR Investe-
rings-
utrymme* 
självfi-
nansiering 

Varav: 
resultat 

Varav: 
avskriv-
ningar 

Beslu-
tade 
investe-
ringar 
totalt 

Beslutade 
varav: 
självfi-
nansi-
erade 

Beslutade 
varav: 
lånefinan-
sierade 

Återstående 
investe-
rings-
utrymme* 
självfinan-
siering 

2021 46 759 16 311 30 449 108 400 58 400 50 000 -11 641 

2022 50 386 17 932 32 454 68 270 68 270 0 -17 884 

2023 50 234 16 554 33 679 27 575 27 575 0 22 659 

2024 51 128 15 264 35 864 26 950 26 950 0 24 178 

4 ÅR 198 507 66 061 132 446 231 195 181 195 50 000 17 312 

 

Investeringsutrymme (tkr) 
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6.1 Finansiella mål 

- Budgeterat resultat som andel av skatter och bidrag ska för perioden i ge-

nomsnitt vara 2 procent 

- Alla investeringar, exklusive strategiska och taxefinansierade, ska för pe-

rioden i genomsnitt vara självfinansierade 

- Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden, ska öka 

  

6.2 Investeringsbudget 

Nedan presenteras förslag till investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2025. 

Investeringsplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Totalt 52 329 58 400 68 270 27 575 27 350 21 100 

       

Infrastruktur 12 361 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 

Infrastruktur    X X X 

Busstation Borgholm X      

Gata/Park X      

Parkering Station § 100 X      

Gatubelysning X X X X X X 

Beläggningsarbeten X X X X X X 

WC Södra parken X      

Lilla Triangeln X      

Knäppinge Ormöga X      

Bredbandsstrategi KF § 173/13       

Utveckling GC-vägar       

Inventarier ÖUC X      

       

Fritid och Kultur 6 983 6 950 3 750 2 050 2 950 2 900 

Fritidsanläggningar  X X X X X 

Lekplatser X X     

Utbyggnad tennishall X      

Reinvestering (Fritid och Kultur) X X X X X X 

Skatepark Borgholm X      

Biblioteksverksamhet verksamhets-
inv 

X      

       

Pedagogisk verksamhet 7 784 17 025 9 775 5 200 4 200 2 400 

Åkerboskolan* Lån Lån Lån    

Skogsbrynet 2 avd X X     

Rödhaken X      
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Investeringsplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Reinvestering (Pedagogisk verk-
samhet) 

X X X X X X 

Utbildningsförvaltningen verksam-
hetsinv 

X X X X X X 

       

Vård och omsorg 2 470 4 450 10 745 7 800 6 900 2 500 

Ekbacka Hus 6 plan 3  X X    

Äldreboende       

Reinvestering(Vård och omsorg) X X X X X X 

Socialförvaltningen verksamhetsinv X X X X X X 

       

Särskilt riktade insatser 3 000 0 0 0 0 0 

ÅTERBRUK Ölandslego X      

       

Affärsverksamhet 19 577 24 125 39 950 6 725 2 500 2 500 

Hyreshus Löttorp   X    

Polisen Garaget Ekbacka X X X    

Ekbacka Hus 1 plan 3 (Polisen enligt 
offert+10% ÄTA) 

X      

Reinvestering(Affärsverksamhet) X X X X X X 

Hamnar   X X X X 

Byxelkroks hamn X X     

Servicehus Byxelkrok   X    

Sandvik - pirhuvud  X     

Sandvik - Servicehus  X     

Bryggor   X    

Yttre Hamn Borgholm   X X   

       

Gemensamma verksamheter 155 2 850 1 050 800 5 800 5 800 

Fastigheter     X X 

Övriga investeringar   X X X X 

Kommunstyrelsen verksamhetsinv  X X X X X 

Laddning Höken X      

IT Infrastruktur  X     

IT UPS  X     

IT Server  X     

IT VDI   X    
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6.3 Prioriteringar 

Nedan presenteras de prioriteringar som budgetberedningen föreslår inför budget 

2021 samt planåren 2022-2024. 

  2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 13 900 7 996 2 788 588 

(KS) Utökning av budget för Gata/Park. 4 500 4 500 4 500 4 500 

(KS) Utökad budget för vägbidrag 200 200 200 200 

(KS) Utökade kostnader för räddningstjänsten. 2 300 2 300 2 300 2 300 

(ÖFM) Utökning av befintlig ram 500 500 500 500 

(SLO) Överföring föregående år 3 000    

(KS) Office 365 1 500 1 500 1 500 1 500 

(KS) Sommarkortet/1 zon 350 350 350 350 

(KS) Politiska arvoden (KF) 150 150 150 150 

(KS) Kommunarkivet 100    

(KS) Underhåll cykelvägar 500 500 500 500 

(KS) Beslutsstödssystem 500 400 400 400 

(KS) Avskrivningar 2 500 2 500 2 500 2 500 

(KS) Justering kopietaxan -50 -50 -50 -50 

(KS) Arrende, hamnar, tomträttsavgifter -100 -400 -800 -1 000 

(KS) Samverkan Mörbylånga inom miljövht -250 -250 -250 -250 

(KS) Minskade kostnader GYF -300 -704 -1 512 -1 512 

(KS) Oförutsedda händelser 500 500 500 500 

(KS) Effektivisering/ökade intäkter -2 000 -2 000 -6 000 -8 000 

(KS) Utdelning BEAB  -2 000 -2 000 -2 000 

     

Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50 

(MBN) Utbildning för nämnden 50 50 50 50 

     

Utbildningsnämnden 25 187 25 067 25 067 24 067 

(UN) 2 Förskolor 4 924 4 924 4 924 4 924 

(UN) Barnomsorg på OB 792 792 792 792 

(UN) Öppen förskola 420 420 420 420 

(UN) 2 skolor 1-5 14 001 14 001 14 001 14 001 

(UN) Pedagogiska måltider 580 580 580 580 

(UN) Kulturgaranti 200 200 200 200 

(UN) Kulturskola utökning 432 432 432 432 

(UN) Behålla struktur och kvalitet 2 192 2 192 2 192 2 192 

(UN) Anpassning till teknisk ram -2 000 -2 000 -2 000 -3 000 

(UN) Skolskjutsar 1 542 1 542 1 542 1 542 

(UN) Interkommunal ersättning 2 571 2 571 2 571 2 571 
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  2021 2022 2023 2024 

(UN) Digitalisering chromebooks 450 450 450 450 

(UN) Minskade kulturskoleavgifter 130 260 260 260 

(UN) Uppstart av resursenhet 250    

(UN) Minskade IT-kostnader -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 

     

Socialnämnden 15 304 12 804 12 104 10 404 

(SN) Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr hjälpmedel 2 137 2 137 2 137 2 137 

(SN) Hyreshöjning särskilt boende -293 -293 -293 -293 

(SN) Parboende på Ekbacka 5/6 8+8 platser från 2023 
alla platser öppna 2025 

    

(SN) Stänga gruppbostad Ranstad  -550 -550 -550 

(SN) En handläggartjänst återbesätts inte -610 -610 -610 -610 

(SN) Renovering av lokal för Återbruk (avskrivning)  250 250 250 

(SN) Externa placeringar 3 000 2 500 2 000 1 500 

(SN) Framtidens äldreomsorg 1 500 1 500 1 500 1 500 

(SN) Ökade IT kostnader till följd av omfördelning mellan 
UN och SN 

1 200 1 000 800 600 

(SN) Daglig verksamhet utökas med 2,0 tj 700 700 700 700 

(SN) Hyra för gemensamhetsytor i nytt LSS boende  500 500 500 

(SN) Schemaplanering inom boendestöd -230 -230 -230 -230 

(SN) Resursfördelning inom gruppbostäder -100 -100 -100 -100 

(SN) Heltid som norm 4 000 4 000 4 000 4 000 

(SN) Delade turer 4 000 4 000 4 000 4 000 

(SN) Effektivisering  -2 000 -2 000 -3 000 

     

Valnämnden -350  -350 -348 

(VAL) Ej val -350  -350 -348 

     

Revisionen     

(REV) Tilläggsbudget     

     

Finansen 2 000 2 000 2 000 1 000 

Lönepott 2021-2024 2 000 2 000 2 000 1 000 

Summa totalt 56 091 47 917 41 659 35 761 
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6.4 Budgetberedningens förslag 

Budgetberedningens förslag grundar sig i ett resultat på minst 2 % av skatter och 

bidrag under planperioden. 

I förslaget så är resultatet på 2,3 % för budget 2021 (2,2 % under planperioden), 

detta för att kunna hantera de investeringar som ska självfinansieras, 58,4 mkr 

2021 (181 mkr under planperioden). 

Kompensation för pris- och löneökning finns med i de tekniska ramarna med den 

nivå som rekommenderas av SKR.  Den pott som finns för löneökning avser prio-

riterade grupper och nämnderna kompenseras då med verklig löneökning efter 

genomförd lönerevision. 

Differens mellan resultatnivå och investeringsnivå är under planperioden +18 mkr 

vilket till största del beror på att investeringsnivån minskar under 2023 och 2024. 

  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totalt 
2021-
2024 

Generella statsbidrag 675 921 708 651 720 569 733 709 747 413 758 037  

Tekniska ramar 687 928 648 482 648 167 667 860 689 199 707 012  

Resultat 2 % 13 518 14 173 14 113 14 450 14 797 15 010  

Kvarstående ut-
rymme 

-25 525 45 996 58 289 51 399 43 416 36 015  

        

Totala prioriteringar  26 923 54 091 45 917 39 659 34 761  

Löneutrymme   2 000 2 000 2 000 1 000  

Kvarstående priorite-
ringsutrymme 

-25 525 19 073 2 198 3 482 1 757 254  

Resultatnivå mkr -12 007 33 246 16 311 17 932 16 554 15 264 66 061 

Resultatnivå % -2 % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

        

Investeringsutrymme 23 875 62 808 46 759 50 386 50 234 51 128 198 807 

Investeringsnivå 67 467 39 712 58 400 68 270 27 575 26 950 181 195 

Kvarstående ut-
rymme 

-43 592 23 096 -11 641 -17 884 22 659 24 178 17 612 
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Nämndens 

förslag 2021

Budgetberedningens 

förslag 2021

Nämndens 

förslag 2022

Budgetberedningens 

förslag 2022

Nämndens förslag 

2023

Budgetberedningens 

förslag 2023

Nämndens 

förslag 2024

Budgetberedningens 

förslag 2024

Kommunstyrelsen 20 080 13 900 16 176 7 996 14 968 2 788 15 768 588

Justering av kopietaxan -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

Kvalitetssäkring hamnar -50 -50 -100 -100 -150 -150 -150 -150

Arrende- och tomträttasavgifter -50 -50 -300 -300 -650 -650 -850 -850

Samverkan med Mörbylånga inom miljö -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250

Kalmarsunds gymnasieförbund -300 -300 -704 -704 -1 512 -1 512 -1 512 -1 512

Office 365 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Ökad kostnad för politiska arvoden 200 150 200 150 200 150 200 150

Kommunarkivet 100 100 0 0 0 0 1 000 0

Ölands kommunalförbund 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Underhåll cykelvägar 1 000 500 1 000 500 1 000 500 1 000 500

Gata/park 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Beslutsstödssystem 500 500 400 400 400 400 400 400

Modul Bygg-R 130 130 130 130

Avskrivningar 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Satsningar inom äldreomsorg 4 000 4 000 4 000 4 000

Sommarlovskort/Zon 350 350 350 350 350 350 350 350

Vägbidrag 200 200 200 200 200 200 200 200

Oförutsedda händelser 500 500 500 500

Överförmyndare 500 500 500 500 500 500 500 500

(Borgholms slott) 3 000 3 000

Effektivisering/ökade intäkter -2 000 -2 000 -6 000 -8 000

Utdelning BEAB -2 000 -2 000 -2 000

Socialnämnden 9 591 15 304 9 604 12 804 9 404 12 104 9 814 10 404

Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende med i genomsnitt 

200 kr/månad. -293 -293 -293 -293 -293 -293 -293 -293

Stänga gruppbostad Ranstad när nytt LSS boende byggs i Borgholm. Bemanning. 

Kunna erbjuda boende daglig verksamhet i Borghom. -180 -550 -550 -550 -550 -550 -550

Minskar 1,0 tj handläggare på AME till följd av pensionsavgång -610 -610 -610 -610 -610 -610 0 -610

Renovering av lokal för återbruk (avskrivning) 250 250 250 250 250 250

Schemaplanering inom boendestöd -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230

Resursfördelning inom gruppbostäder -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Hemsjukhuset 2,0 tj ssk + 1,0 mkr till hjälpmedel (prio från 2020) 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137

Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnittet på 5 år) 5 000 3 000 5 000 2 500 5 000 2 000 5 000 1 500

Ökade IT-kostnader till följd av ny fördelning ökar på soc och minskar på utb. 1 200 1 200 1 000 1 000 800 800 600 600

Daglig verksamhet ökas med 2,0 tjänst för utökat behov. 1 000 700 1 000 700 1 000 700 1 000 700

Framtidens äldreomsorg för att forsätta följa planen 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Hyra för nytt LSS-boende (gemensamhetsytor) 167 500 500 500 500 500 500

Heltid som norm 4 000 4 000 4 000 4 000

Ta bort delade turer 4 000 4 000 4 000 4 000

Effektivisering -2 000 -2 000 -3 000

Utbildningsnämnden 27 709 25 187 27 067 25 067 27 067 25 067 27 067 24 067

Minskade kostnader för IT -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 -1 297

Skolskjuts (tilläggsbudget 2020) 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542

Interkommunal ersättning (tilläggsbudget 2020) 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571

Två skolor (prio 2020) 14 001 14 001 14 001 14 001 14 001 14 001 14 001 14 001

Två förskolor (prio 2020) 4 924 4 924 4 924 4 924 4 924 4 924 4 924 4 924
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Uppstart av resursenhet - ökade driftkostnader 250 250

Behålla struktur och kvalitet (prio 2020) 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192

Digitalisering 450 450 450 450 450 450 450 450

Utbyte av datorer 522

Utökning tjänst kulturskolan (prio 2020) 432 432 432 432 432 432 432 432

Pedagogiska måltider (prio 2020) 580 580 580 580 580 580 580 580

Kulturgaranti (prio 2020) 200 200 200 200 200 200 200 200

Barnomsorg på OB (prio 2020) 792 792 792 792 792 792 792 792

Öppen förskola (prio 2020) 420 420 420 420 420 420 420 420

Minskade kulturskoleavgifter 130 130 260 260 260 260 260 260

Effektivisering -2 000 -2 000 -2 000 -3 000

Miljö- och byggnadsnämnden 50 50 50 50 50 50 50 50

Utbildning för nämnden 50 50 50 50 50 50 50 50

Valnämnden -350 -350 -350 0 -350 -350 -348 -348

Ej val -350 -350 -350 0 -350 -350 -348 -348

Finans 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000

Löneökning (prioriterade grupper) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000

Totalt 59 080 56 091 54 547 47 917 53 139 41 659 54 351 35 761

66



Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 87

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2020/13 792 SN

Uppföljning heltid som norm.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna redovisningen samt
att socialnämnden med stöd av redovisningen rekvirerar 4,0 mkr av kommun-sty-

relsens avsatta medel. 

Ärendebeskrivning
I budgetarbetet inför 2020 avsattes 4,0 mkr för heltid som norm. Skrivelsen är en re-
dogörelse för de 4,0 mkr som ska täcka merkostnader för heltid som norm. För re-
dovisning av resterande medel hänvisas till beslut KS 2020-05-26 § 94. Återredovis-
ning av medlen kommer att ske i samband med socialnämndens månadsuppfölj-
ning.

Bedömning
I skrivelsen jämförs åren 2018 med 2020 (perioden jan-maj) för att ge en bild av hur 
verksamheten såg ut innan ”heltid som norm”-resan. Under 2018 var den genom-
snittliga tjänstgöringsgraden inom socialförvaltningen 0,86 (Heltid 1,0). Under 2020 
är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 0,95. 

Om samtliga medarbetare skulle arbeta den tjänstgöringsgrad som de är anställda 
på skulle kostnaden bli cirka 24 mkr högre än dagens kostnad. Då de flesta fortsatt 
valt att jobba mindre än heltid är den verkliga genomsnittliga uppskattade medelan-
ställningen 0,86 (Uppskattning är gjord baserad på arbetad tid för tillsvidareanställda 
till och med maj 2020). I diagrammet nedan visas medelanställningsgraden jämfört 
med hur mycket varje person i genomsnitt arbetar. Det som blir tydligt är att de fles-
ta som arbetade under 2018 arbetade den tjänstgöringsgrad som de var anställda 
på. Medan heltid som norm medfört större andel tjänstledigheter. Exempelvis arbe-
tar flertalet medarbetare 0,8 men har en grundanställning på 1,0.

0.86

0.95

0,83
0,86

2018 2020

Medelanställning (tj) Faktisk anställning (tj)

Genomsnittlig anställning 2018-2020

Den blå stapeln visar hur många miljoner den faktiska tjänstgöringsgraden 2018 
(0,83) kostade. Den röda stapeln är vad 2020 kostar med den genomsnittliga tjänst-
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 87

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

göringsgraden (0,86). Den gröna stapeln visar hur mycket kostnaden skulle bli om 
alla arbetar den tjänstgöringsgrad som de är anställda på (0,95).  

209 977
217 466

241 381

Mkr

Kostnad 2018 (0,83 tj) Kostnad 2020 (0,86 tj) Kostnad 2020 (0,95 tj)

Kostnadsjämförelse

Skillnaden mellan den gröna och den röda stapeln är 24,0 mkr men så ser det inte 
ut i verkligheten i dagsläget. Den beräknade förändringen är skillnaden mellan den 
röda och den blå stapeln som är 7,5 mkr i merkostnader till följd av heltid som norm. 
Dock har kostnader för timvikarier minskat mellan åren med 2,7 mkr vilket ger en 
nettoökning av kostnaderna på 4,8 mkr. 

Andra positiva effekter är att mertid som övertid och fyllnadstid har sjunkit. Över- 
och fyllnadstid kostade under 2018 4,5 mkr. Under 2019 hade den sjunkit till 3,5 
mkr. 2020 är något missvisande på grund av pandemin därför jämförs 2018 med 
2019. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
200

400

600

800

1000

1200

1400

Övertid 2018 Fyllnadstid 2018 Övertid 2019 Fyllnadstid 2019

Fyllnad- och övertid, timmar
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 87

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Verksamheterna inom både omsorgen om funktionsnedsatta samt äldreomsorg har 
en hög sjukfrånvaro. Denna täcks idag till stora delar av den övertalighet som ska-
pats i och med heltid som norm. Utmaningen är när denna övertalighet skapas på ti-
der där verksamheten inte har behov exempelvis kanske ett arbetspass hade be-
hövt sluta vid 14:00 efter behovet men arbetspasset blir istället till klockan 16:00 vil-
ket skapar ”puckeltid”. 

Kontentan av heltid som norm är att om alla hade arbetat sin faktiska tjänstgörings-
grad hade kostnaden för 2020 varit 24 mkr högre men eftersom flertalet medarbeta-
re valt att vara tjänstledig del av sin heltid blir den faktiska merkostnaden 7,5 mkr. 
Då behovet av timvikarier minskar i och med heltid som norm har kostnaderna sjun-
kit med 2,7 mkr för timanställda. Därmed är förvaltningens merkostnader 4,8 mkr.

Om alla medarbetare skulle välja att gå upp i tid kommer kostnaderna att öka samti-
digt som betalningssvårigheter uppstår då behovet av antal personer kvarstår. Verk-
samheten arbetar med att bemöta dessa behov utifrån de nya kraven samt den bud-
getnivå som råder för verksamheten.

Skickas till
Socialnämnden
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-08-24

Handläggare
[HandlNamn]
[HandlTitel]

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52 Mobil Epost
387 21  BORGHOLM Telefon Fax http://www.borgholm.se

Socialnämnden

Uppföljning av heltid som norm och framtidens äldreomsorg

Förslag till beslut

Att socialnämnden godkänner uppföljningen och lämnar över till 
                    kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
I budgetarbetet inför 2020 avsattes 4,0 mkr för heltid som norm samt 1,5 mkr för 
”Sveriges bästa äldreomsorg” på Kommunstyrelsen. Skrivelsen är en redogörelse 
för de 4,0 mkr som ska täcka merkostnader för heltid som norm. För redovisning 
av resterande medel hänvisas till beslut KS 2020-05-26 §94. Återredovisning av 
medlen kommer att ske i samband med socialnämndens månadsuppföljning. 

Beslutsunderlag
I skrivelsen jämförs åren 2018 med 2020 (perioden jan-maj) för att ge en bild av 
hur verksamheten såg ut innan ”heltid som norm”-resan. Under 2018 var den 
genomsnittliga tjänstgöringsgraden inom socialförvaltningen 0,86 (Heltid 1,0). 
Under 2020 är den genomsnittliga tjänstgöringsgraden 0,95. 

Om samtliga medarbetare skulle arbeta den tjänstgöringsgrad som de är 
anställda på skulle kostnaden bli cirka 24 mkr högre än dagens kostnad. Då de 
flesta fortsatt valt att jobba mindre än heltid är den verkliga genomsnittliga 
uppskattade medelanställningen 0,86 (Uppskattning är gjord baserad på arbetad 
tid för tillsvidareanställda till och med maj 2020). I diagrammet nedan visas 
medelanställningsgraden jämfört med hur mycket varje person i genomsnitt 
arbetar. Det som blir tydligt är att de flesta som arbetade under 2018 arbetade 
den tjänstgöringsgrad som de var anställda på. Medan heltid som norm medfört 
större andel tjänstledigheter. Exempelvis arbetar flertalet medarbetare 0,8 men 
har en grundanställning på 1,0.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 2 (3)
2020-08-24 [Dnr]

Ert datum Er beteckning

0.86

0.95

0,83
0,86

2018 2020

Medelanställning (tj) Faktisk anställning (tj)

Genomsnittlig anställning 2018-2020

Den blå stapeln visar hur många miljoner den faktiska tjänstgöringsgraden 2018 
(0,83) kostade. Den röda stapeln är vad 2020 kostar med den genomsnittliga 
tjänstgöringsgraden (0,86). Den gröna stapeln visar hur mycket kostnaden skulle 
bli om alla arbetar den tjänstgöringsgrad som de är anställda på (0,95).  

209 977
217 466

241 381

Mkr

Kostnad 2018 (0,83 tj) Kostnad 2020 (0,86 tj) Kostnad 2020 (0,95 tj)

Kostnadsjämförelse

Skillnaden mellan den gröna och den röda stapeln är 24,0 mkr men så ser det 
inte ut i verkligheten i dagsläget. Den beräknade förändringen är skillnaden 
mellan den röda och den blå stapeln som är 7,5 mkr i merkostnader till följd av 
heltid som norm. Dock har kostnader för timvikarier minskat mellan åren med 2,7 
mkr vilket ger en nettoökning av kostnaderna på 4,8 mkr. 

Andra positiva effekter är att mertid som övertid och fyllnadstid har sjunkit. Över- 
och fyllnadstid kostade under 2018 4,5 mkr. Under 2019 hade den sjunkit till 3,5 
mkr. 2020 är något missvisande på grund av pandemin därför jämförs 2018 med 
2019. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 3 (3)
2020-08-24 [Dnr]

Ert datum Er beteckning

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
200

400

600

800

1000

1200

1400

Övertid 2018 Fyllnadstid 2018 Övertid 2019 Fyllnadstid 2019

Fyllnad- och övertid, timmar

Konsekvensanalys
Verksamheterna inom både omsorgen om funktionsnedsatta samt äldreomsorg 
har en hög sjukfrånvaro. Denna täcks idag till stora delar av den övertalighet som 
skapats i och med heltid som norm. Utmaningen är när denna övertalighet 
skapas på tider där verksamheten inte har behov exempelvis kanske ett 
arbetspass hade behövt sluta vid 14:00 efter behovet men arbetspasset blir 
istället till klockan 16:00 vilket skapar ”puckeltid”. 

Kontentan av heltid som norm är att om alla hade arbetat sin faktiska 
tjänstgöringsgrad hade kostnaden för 2020 varit 24 mkr högre men eftersom 
flertalet medarbetare valt att vara tjänstlediga del av sin heltid blir den faktiska 
merkostnaden 7,5 mkr. Då behovet av timvikarier minskar i och med heltid som 
norm har kostnaderna sjunkit med 2,7 mkr för timanställda. Därmed är 
förvaltningens merkostnader 4,8 mkr.

Om alla medarbetare skulle välja att gå upp i tid kommer kostnaderna att öka 
samtidigt som betalningssvårigheter uppstår då behovet av antal personer 
kvarstår. Verksamheten arbetar med att bemöta dessa behov utifrån de nya 
kraven samt den budgetnivå som råder för verksamheten. 

Beslutet ska skickas till

KS
SN
Ekonomi
Verksamhetschef
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 89

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2020/56 730 SN

Utökning av satsningen Äldreomsorgslyftet

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott besluta
att förutsatt att förslagen i budgetpropositionen för budget 2021 antas 
          erbjuda ytterligare medarbetare möjlighet att utbildas inom ramen för 
          Äldreomsorgslyftet. 

Ärendebeskrivning
I regeringens budgetproposition för 2021, aviseras ytterligare 1,7 miljarder kr som 
ska avsättas till Äldreomsorgslyftet. Det innebär att Borgholms kommun kan bli till-
delad 2,9 mkr för att kunna erbjuda ytterligare medarbetare möjlighet till utbildning 
under arbetstid. Idag utgår ersättning till 10 medarbetare för att utbilda sig under ar-
betstid. 

Beslutsunderlag
Regeringens kommande Budgetproposition för 2021.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-09-09 2020/73 706

2020.380

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 Socialnämnden

Taxor för vård och omsorg 2021

Förslag till beslut 
att anta redovisat förslag på taxor för 2021. 

Ärendebeskrivning
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår följande
justeringar av avgifterna inför år 2021:

 Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande mi-
nimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boen-
de som inte omfattas av hyreslagen (markerat med röda X i dokumentet tax-
or 2021).

 Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service 
följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Kon-
sumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

 Att höja hemtjänsttimmen från 426 kr till 433 kr per timme (ingår i maxtaxan) 
enligt resursfördelningsmodellen.

 Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp 
som kostnaden för en hemtjänsttimme.

 Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomläns-
prislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2021.

 Att kostnaden för hembesök av sjuksköterska höjs från 100 kr till 120 kr per 
besök (ingår i maxtaxan)

 Att avgiften för dagverksamhet höjs från 45 kr till 50 kr per gång. 

 Att kostnaden för mat på dagverksamheterna sänks från 57 kr till 53 kr per 
portion. 

 Att kostnaden för mat i särskilt boende sänks från 135 kr till 127 kr per dag 
(3810 kr per månad).
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2 (2)

Beslutsunderlag
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen.

Beräkning från My Nilsson och Linda Andreen, ekonomiavdelningen gällande för-
valtningens kostnader för mat i särskilt boende och hemtjänsttimmen. 

Konsekvensanalys
- Höjning av hemtjänsttimmen och hembesök av sjuksköterska påverkar endast de 
  personer som har ett avgifts utrymme. Avgiftsutrymmet regleras genom maxtaxan. 

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en årlig justering
  genomföras. 

 

Chefens namn. Therese Åhlander
Chefens titel. Förvaltningssekreterare/enhetschef

Skickas till
Socialnämnden
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Borgholms kommuns taxor 2021
Avgifter för vård och omsorg

Inkomstbegrepp
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga 
enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst. 

Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till hälften 
på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av makarna bor på 
särskilt boende. 
För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte särskilda skäl 
föreligger.

Minimibelopp
Minimibeloppet för 2021 är för ensamstående  XXXX kr och för makar/sammanboende
XXXX kr/person

Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare 
medel. Behovet skall vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrade 
matkostnader, underhållskostnader för barn, samt kostnader för god man.

Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna 
minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt SoL, 
Hälso- och sjukvårdslagen eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av 
minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar. 

Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för 
hushållsel och förbrukningsvaror.

Bostadskostnad    
Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man 
stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för 
pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans schablon per m2. 

Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:

 bostadstillägg till pensionärer (BTP) 
 särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP) 

Förbehållsbeloppet
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden.
Förbehållsbeloppet skall räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i 
kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet.

Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.
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Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet för 2021 är XXXX kr.
Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga 
avgifter.

I högkostnadsskyddet/maxtaxan ingår följande poster:

Hemtjänst, larm, besökskostnaden för dagverksamhet, personlig omsorg under korttidsboende och i 
särskilt boende samt vissa avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.

Hemtjänst 
Avgiften för hemtjänst är 433 kr/timme. 
Den högsta möjliga avgiften begränsas av högkostnadsskyddet som beskrivs ovan. 
Hemtjänst debiteras månatligen. Endast vid en varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av 
omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad.

Larm
Installation av larm kostar 700 kr, därefter debiteras 260 kr för varje påbörjad månad. 

Dagverksamhet (Klockargården)
Dagverksamhet kostar 50 kr/dag (ingår i högkostnadsskyddet)
Mat under dagverksamheten kostar 53 kr. 

Korttidsboende enl SoL
Personlig omsorg under korttidsboende kostar 80 kr/dag. (ingår i högkostnadsskyddet)
Mat under korttidsboendet kostar 127 kr/dag.

Särskilt boende
Avgiften består av fyra komponenter. Dessa är:

  Hyra
Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella 
boendet. Bostadsbidrag kan sökas. 
Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är
XXXX kr för år 2021.

 Hemtjänst
Avgiften fastställs utifrån den maximala taxa som tillämpas för debitering av kommunal hemhjälp 
(se hemtjänsttaxan).

 Matavgift
Mat i särskilt boende kostar 127 kr/dag.  

 Sänglinne
Hyra för sänglinne och handdukar debiteras med 260 kr/månad såvida den boende ej har med 
eget sänglinne och handdukar och själv ombesörjer tvätten.

Sjukhusvistelse 
Vid sjukhusvistelse görs avdrag som motsvarar kostnaden från sjukhuset. 

Vistelse hos annan utförare, SoL beslut
Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och omsorg, 
där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan.
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Vistelse hos annan utförare, LSS beslut
Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat. (kostnaden är 
densamma som mat i säbo).

Kommunal hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska 120 kr/besök, ingår i maxtaxan
Beviljad hemsjukvård                      433 kr/mån, ingår i maxtaxan 
Besök av rehab/hjälpmedel 300 kr, ingår i maxtaxan
Hemrehabilitering 433 kr/mån, ingår i maxtaxan

Hämtning av hjälpmedel                      500 kr 
Intyg för bostadsanpassning 300 kr
Rollator dubbelförskrivning 500 kr  
Korg till rollator 300 kr 
Bricka till rollator 300 kr. 
Eldrivna rullstolar för enbart utomhusbruk 100 kr/mån. 
Tyngdtäcke 500 kr.

Taxor och avgifter gällande LSS

Måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service.
Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets 
referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel., Meddelandeblad 2019, socialstyrelsen.

Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse.
0-14 år 200 kr/dygn
15- 240 kr/dygn

För resor inom SoL och LSS debiteras 
Resa ensam 1,80 kr/km
Resa samåkning 0,90 kr/km

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Middag       40 kr 
Mellanmål  20 kr

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9 § 8 p LSS, beräknas ersättningen 
till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna 
ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta 
understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § 
socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma 
återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har 
istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes 
omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola.
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Taxan / avgiften avser Taxa 2020 Taxa 2021 Förändring
kronor

Förändring
procent

OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som Socialstyrelsen föreslår gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Inkomstbegrepp
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt
inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.

Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till hälften på vardera maken.
Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av makarna bor på särskilt boende.

För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte särskikda skäl föreligger.

Minimibelopp
Minimibeloppet för 2021 är för ensamstående --- kr och för makar sammanboende --- kr / person. Detta ska täcka
normalkostnader för följande poster:
Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård,
hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.
Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara
regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrande matkostnader, underhållskostnader för barn,
samt kostnader för god man.

Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att
kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen,
HSL, eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler
och förbrukningsartiklar samt TV-avgift.

Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel, TV-avgift samt
förbrukningsvaror.
Bostadskostnad
Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i. För alla
boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden
efter Försäkringskassans schablon per m2.

Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:
- bostadstillägg för pensionärer (BTP)
- särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)

Förbehållsbeloppet
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Förbehållsbeloppet ska räcka till för att
bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till
prisbasbeloppet.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för 2021 är --- kr.
Syftet med högkostnadsskyddet / maxtaxan är att säkerställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. I
högkostnadsskyddet / maxtaxan ingår följande poster:
Hemtjänst, larm, besökskostnad för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt personlig omsorg
underkosrttidsboende och i särksilt boende.

Hemtjänst
Avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut av hemtjänsttimme. Den högsta möjliga avgiften begränsas av
högkostnadsskyddet som beskrivs ovan.

Hemtjänst debiteras måntaligen. Endast vid varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften
efterföljande månad.

Larm
Installation 700 kr 700 kr 0 kr 0%
Månadskostnad 260 kr 260 kr 0 kr 0%
Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel
Rollator dubbelförskrivning 500 500 kr 0 kr 0 kr
Tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder får patienten köpa en
ny.
Korg 300 300 kr 0 kr 0%
Bricka 300 300 kr 0 kr 0%
Eldriven rullstol för utomhusbruk 100 kr / månad 100 kr / månad 0 kr 0%
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Tyngdtäcke (personer över 18 år i eget
boende)

500 500 kr 0 kr 0%

Dagverksamhet (Klockargården)
Dagverksamhet* 45 kr / dag 50 kr 5 kr 11%
Matavgift 57 kr / dag 53 kr / dag -4 kr -7%
*Ingår i högkostnadsskyddet
Korttidsboende (enligt socialtjänstlagen)
Personlig omsorg* 80 kr / dag 80 kr 0 kr 0%
Mat 135 kr / dag 127 kr / dag -8 kr -6%
*Ingår i högkostnadsskyddet
Särskilt boende

Hyra

Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella boendet. Bostadsbidrag
kan sökas. Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är --- kr för år 2021.

Hemtjänst, se taxa för hemtjänst.
Mat 135 kr / dag 127 kr / dag -8 kr -6%
Sänglinne 260 kr / månad 260 kr / månad 0 kr 0%
Den boende kan välja att ha eget sänglinne och handdukar och själv ombesörja tvätten.

Sjukhusvistelse Avdrag görs som
motsvarar kostnaden
från sjukhuset

Avdrag görs som
motsvarar kostnaden
från sjukhuset

Vistelse hos annan utförare Vid placering hos
annan utförare än
kommunen debiteras
en egenavgift för mat,
hyra och omsorg, där
avgiften för omsorg
ingår i maxtaxan.

Vid placering hos
annan utförare än
kommunen debiteras
en egenavgift för mat,
hyra och omsorg, där
avgiften för omsorg
ingår i maxtaxan.

Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstra sjukvårdsregionen
2021.

Egenavgift inom socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen - extern placering
Mat 90 kr / dygn, 2 700 kr

/ månad
90 kr / dygn, 2 700 kr
/ månad

0 kr 0%

Omsorgsavgift
Kommunal hemsjukvård

Hembesök av sjuksköterska* 100 kr/besök 120 20 kr 20%
Beviljad hemsjukvård* Enligt  hemtjänst-

timme
Enligt  hemtjänst-
timme

Avgift för hjälpmedel* 300 kr 300 kr 0 kr 0%
Hemrehabilitering* Enligt  hemtjänst-

timme
Enligt  hemtjänst-
timme

Hämtning av hjälpmedel 500 kr 500 kr 0 kr 0%
Intyg för bostadsanpassning 300 kr 300 kr 0 kr 0%
*Ingår i maxtaxan

Måltider i samband med korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn och ungdom
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De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader
gällande livsmedel följs. Meddelandeblad 2021, Socialstyrelsen.

Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse
0-14 år 200 kr / dygn 200 kr / dygn 0 kr 0%
15- år 240 kr / dygn 240 kr / dygn 0 kr 0%
För resor inom SoL och LSS
Resa ensam 1,80 kr/km 1,80 kr/km 0 kr 0%
Resa samåkning 240 kr/dygn 240 kr/dygn 0 kr 0%
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Middag 40 kr 40 kr 0 kr 0%

Mellanmål 20 kr 20 kr 0 kr 0%

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån
föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte
överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6
kap. 2 § socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för
var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt
underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om ungdomen fortfarande går i
skola.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 90

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2020/73 706 SN

Taxor för vård och omsorg 2021

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att lämna förslag på taxor för 2021 direkt till socialnämnden för avgörande. 

Ärendebeskrivning
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår följande
justeringar av avgifterna inför år 2021:

 Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande 
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt bo-
ende som inte omfattas av hyreslagen.

 Att måltider i samband med korttidsvistelse och Bostad med särskild ser-
vice följer de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande 
Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader gällande livsme-
del, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen.

 Att höja hemtjänsttimmen från 426 kr till 433 kr per timme (ingår i maxtax-
an) enligt resursfördelningsmodellen.

 Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma be-
lopp som kostnaden för en hemtjänsttimme.

 Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomläns-
prislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2021.

 Att kostnaden för hembesök av sjuksköterska höjs från 100 kr till 120 kr per 
besök (ingår i maxtaxan)

 Att avgiften för dagverksamhet höjs från 45 kr till 50 kr per gång. 

 Att kostnaden för mat på dagverksamheterna sänks från 57 kr till 53 kr per 
portion. 

 Att kostnaden för mat i särskilt boende sänks från 135 kr till 127 kr per dag 
(3810 kr per månad).

Beslutsunderlag
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 90

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beräkning från My Nilsson och Linda Andreen, ekonomiavdelningen gällande för-
valtningens kostnader för mat i särskilt boende och hemtjänsttimmen. 

Konsekvensanalys
- Höjning av hemtjänsttimmen och hembesök av sjuksköterska påverkar endast de 
  personer som har ett avgifts utrymme. Avgiftsutrymmet regleras genom max-  
  taxan. 

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en årlig justering
  genomföras. 

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 91

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2020/72 701 SN

Regeringsbeslut; Insatser för att motverka isolering till följd av Covid

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att rekvirera tilldelade medel för insatser för att motverka konsekvenser av isole-

ring för äldre med anledning av spridningen av Covid-19.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommu-
ner vilka ska användas till digitala och andra lösningar i verksamheter för äldre. 
Medlens syfte är att motverka konsekvenserna av isolering till följd av Covid-19. 
Borgholms kommun har för ändamålet tilldelats 51 404 kr och rekvirering ska ha in-
kommit Kammarkollegiet senast den 30 september 2020.

Beslutsunderlag
Regeringsbeslut S2020/05407/FS

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-09 2020/72 701

2020.385

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

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

Till [skriv instans här]

Statsbidrag att rekvirera för att motverka konsekvenserna av isolering 
för äldre med anledning av Covid- 19

Förslag till beslut 
att Socialutskottet beslutar om att rekvirera tilldelade medel för insatser för att 

motverka konsekvenser av isolering för äldre med anledning av spridningen 
av Covid-19.

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommu-
ner vilka ska användas till digitala och andra lösningar i verksamheter för äldre. 
Medlens syfte är att motverka konsekvenserna av isolering till följd av Covid-19. 
Borgholms kommun har för ändamålet tilldelats 51 404 kr och rekvirering ska ha in-
kommit Kammarkollegiet senast den 30 september 2020.

Beslutsunderlag
Regeringsbeslut S2020/05407/FS

 

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

Skickas till
Verksamhetschef
Socialt ansvarig samordnare
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 92

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2020/58 701 SN

Remiss Reglering av undersköterskeyrket, kompetenskrav och över-
gångsbestämmelser

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att Borgholms kommun inte har något att invända mot utredningsuppdraget. 

Ärendebeskrivning
Inkommit remiss; reglering av undersköterskeyrket, kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser. 

Beslutsunderlag
Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångs-
bestämmelser (Ds 2020:15)

Bedömning
Borgholms kommun ställer sig bakom förslagen att:

Efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till 
den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasiesko-
lan, kommunal vuxenutbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Under en övergångsperiod på tio år ska den som vid 1 januari 2025 har en tillsvi-
dareanställning med yrkestiteln undersköterska fortsätta använda yrkestiteln. 

Att den som senast den 31 december 2026 ansöker om bevis om skyddad identitet 
och vid ansökan varit verksam som undersköterska på heltid under fem år de se-
naste tio åren ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln.

Skickas till
Regeringskansliet

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-07-01 S2020/05223/
                                       SOF

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

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

Till Regeringskansliet

Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Förslag till beslut 
att instämma i de förslag gällande införande av skyddad yrkestitel.

Beslutsunderlag
Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbe-
stämmelser (Ds 2020:15)

Bedömning
Borgholms kommun ställer sig bakom förslagen att:

Efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till 
den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasiesko-
lan, kommunal vuxenutbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Under en övergångsperiod på tio år ska den som vid 1 januari 2025 har en tillsvida-
reanställning med yrkestiteln undersköterska fortsätta använda yrkestiteln. 

Att den som senast den 31 december 2026 ansöker om bevis om skyddad identitet 
och vid ansökan varit verksam som undersköterska på heltid under fem år de se-
naste tio åren ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln.

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

Skickas till: 
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 93

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2020/36 700 SN

Revidering av socialförvaltningens informationshanteringsplan 2020

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott besluta
att anta den reviderade informationshandlingsplanen. 

Ärendebeskrivning
Informationshanteringsplanen revideras efter behov. De enda förändringen i denna 
revidering är arkiveringsplats för datajournal för HSL.

Beslutsunderlag
Informationshanteringsplan

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-02 2020/36 700

2020.389

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 enda förändringen i denna 
revidering är arkiveringsplats för datajournal för HSL.

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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                                                                                                                       Socialförvaltningens informationshanteringsplan
    

Lagrum SoL Version 3 Riktlinje för Socialförvaltningen
Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Fastställt 

171120
Nästa revidering senast 220501 § 2020/40-700  SN
Plats i Q:et Dokumentation och ärendehantering                                                     Reviderad 200527

Q-nr: 5.12 1 (29)

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 2 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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Handlingar upprättade i samband med 
utförande av insatser enligt SoL till 
visstidsboende

Ansökan/korrespondens
Insatsbehov
Journalanteckningar/daganteckningar
Överklagande med bilagor
Beslut/domar/utlåtanden
Korrespndens av betydelse

Personnummer Assistent 5 år 5 år Akter ska gallras 5 
år efter sista 
anteckning
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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
Närvarorapporter, daglig verksamhet Personnummer Chef 2 år Underlag för 

utbetalning
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
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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 till och med 2007-12-31, därefter bevaras alla HSL akter. Arkivering sker i verksamhetssystemet i 5 år, 
därefter sker arkivering i e-arkiv hos avtalad leverantör av tjänsten.
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.
Gallringen/Arkiveringen utförs med funktionen ”Gallring” i Procapita och utförs av systemansvarig efter MAS´ godkännande.

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!
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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
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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

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

133



                                                                                                             Socialförvaltningens informationshanteringsplan 
                                                                                                                                                                                 Riktlinje för Socialförvaltningen
Fastställd 171120 Nästa revidering senast 220501 

        

Q-nr: 5.12                                                                                                                                                                                                                  26 (29)

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
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 
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handlingar, men det finns viktiga förbehåll. Gallringen måste vara noga genomtänkt och kunna motiveras. 
Denna dokumenthanteringsplan avser att underlätta i den praktiska verksamheten.

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.
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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.

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
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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
2020-09-16 94

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2020/59 700 SN

Remiss Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på remissvar till betänkandet; 

ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

Ärendebeskrivning
Inkommit från Socialdepartementet remiss av betänkandet Ett nationellt samman-
hållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) 

Remissvar ska ha inkommit senast 201109

Beslutsunderlag
Remiss; Betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 
vård (SOU 2020:36)

Skickas till
Socialnämnden

______________

138



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-09-17 S2020/05621/FS

Handläggare
Maria Svanborg
Verksamhetschef ÄO/HSV

Ert datum Er beteckning

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

Till Regeringskansliet

Remiss: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsba-
serad vård (SOU 2020:36)

Förslag till beslut 
att instämma i de förslag gällande ett nationellt sammanhållet system för kun-

skapsbaserad vård

Beslutsunderlag
Betänkandet: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 
2020:36)

Bedömning
Vi instämmer i regeringens förslag om ett nationellt sammanhållet system för kun-
skapsbaserad vård och har valt ut följande områden där behoven av statliga insat-
ser är som störst för att säkerställa en god vård.

Utveckla samverkan mellan region och kommun

För att samarbetet ska fungera behövs struktur med myndigheters delaktighet. Ett 
bra exempel på samarbete mellan kommun och region är det gemensamma arbetet 
mot covid-19, som bland annat bidragit till ökad kunskap och struktur i smittskydds-
arbetet. En svårighet i samverkan har varit att förstå varandras förutsättningar och 
att kunna enas om en fungerande strategi. Kommunen behöver få en mer framträ-
dande roll i samverkansforum 

Avsätta tid och resurser

Kommunens verksamheter är idag tidsstyrda och för att kunna driva långsiktig ut-
veckling där uppföljning och analys är en självklar del i arbetet, behövs tid och resur-
ser avsatta vilket inte finns inom befintlig budget. Att ansöka om tillfälliga projektme-
del tenderar att endast fungera bra under en kort tid. Önskvärt att planera långsiktigt 
och utifrån kommunens behov. 

Ökad kompetens och utbildning

För att säkerställa en god och säker vård behövs satsning på undersköterskans 
kompetens, utbildning och ökad status.

 
Christina Bengtsson Maria Svanborg
MAS Verksamhetschef ÄO/HSV
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Skickas till: 
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 95

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2020/62 701 SN

Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid all-
varlig brottslighet

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att avstå från att svara på remissen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från Justitiedepartementet remiss gällande slopad straffrabatt för unga 
myndiga vid allvarlig brottslighet. 

Beslutsunderlag
Utkast till lagrådsremiss gällande slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig 
brottslighet.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-08 2020/62 701

2020.394

Handläggare
Johanna Karlsson
Verksamhetschef OFN

Ert datum Er beteckning

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

Till [skriv instans här]

Utkast till lagrådsremiss; Slopad straffrabatt för unga myndiga vid all-
varlig brottslighet. 

Förslag till beslut 
att avstå från att svara på remissen.

Ärendebeskrivning
Inkommit från Justitiedepartementet remiss gällande slopad straffrabatt för unga 
myndiga vid allvarlig brottslighet. 

Beslutsunderlag
Utkast till lagrådsremiss gällande slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig 
brottslighet.

Bedömning
Klicka här för att ange text.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Chefens namn. Johanna Karlsson
Chefens titel. Verksamhetschef OFN

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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