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1. Inledning 
Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det finns 
inget stöd i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller rätten till bistånd i form av bostad åt 
bostadslösa i allmänhet (jfr prop. 1979/80:1 s. 200 och 356 samt prop. 2000/01:80 s. 
92). Den enskilde får själv söka bostad via bostadsförmedlingar eller ställa sig i kö för 
bostad på annat sätt. Det kan dock finnas situationer där socialtjänsten bör bistå den 
enskilde om hen har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Innan bi-
stånd till boende kan beviljas ska möjligheterna att tillgodose behovet på annat sätt 
utredas samt den enskildes egna resurser tillvaratas.  
 
De former av bistånd som regleras i denna riktlinje är;  

 Socialt boende, andrahandskontrakt  

 Socialt boende, akuta situationer  

 Anvisat boende enligt bosättningslagen 

2. Syfte 
Syftet med denna riktlinje är att förtydliga socialtjänstens ansvar i samband med bedömning 
av bistånd till boende. Syftet är också att bidra till likabehandling i kommunen samt vara ett 
stöd för handläggningen i boendefrågor. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den 
enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan.  
 
Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger därmed information 
till medborgare, allmänhet och hyresvärdar vad de kan förvänta sig av socialtjänsten i 
Borgholms kommun. Underlag till riktlinjen är i huvudsak hämtade från Socialstyrelsens 
Kunskapsguide. 

3. Socialt boende – andrahandskontrakt  
Socialt boende i form av andrahandskontrakt är en biståndsbedömd insats riktad till 
specifika målgrupper enligt avsnitt 3.1. Individen beviljas boende som ett bistånd enligt  
4 kap 1 § SoL. Individen ska bedömas vara i behov av en mer långvarig lösning för att i 
längden vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Syftet med biståndet är att den enskilde på 
sikt ska ha möjligheter att själv hyra ett boende.  
 
Beslut om socialt boende ska vara tidsbegränsade till sex månader om inte särskilda skäl 
föreligger för längre tid och fattas enligt socialnämndens delegationsordning. Ett bistånds-
beslut kan förlängas i sex månader efter ny utredning och i maximalt tre år sammanlagt.  
Ett socialt boende i form av kontrakt i andra hand innebär att Borgholms kommun hyr en 
lägenhet av en fastighetsägare och hyr ut lägenheten i andra hand till den individ som har 
bedömts ha behov av insatsen. 
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Hyresförhållandet mellan den enskilde och socialtjänsten regleras genom ett skriftligt 
andrahandskontrakt vilket betyder att den enskilde betalar hyra till socialtjänsten i 
Borgholms kommun. Redan vid tecknandet av förstahandskontraktet med fastighetsägaren 
ska en överenskommelse göras om att andrahandshyresgästen efter en prövotid ska kunna 
överta förstahandskontraktet.  
 
Andrahandskontraktet ska undertecknas av enhetschef och den enskilde. Innan hyres-
gästen flyttar in ska en lägenhetsbesiktning upprättas av handläggare inom Arbets-
marknadsenheten tillsammans med hyresgästen. När hyresgästen flyttar ut ska en ny 
lägenhetsbesiktning utföras för att bedöma om hyresgästen har orsakat några skador i 
lägenheten som den är ersättningsskyldig för. 
 

3.1 Målgrupp  
Det finns regeringsrättsdomar (RÅ 1990 ref.119 och RÅ 2004 ref. 130) som ger viss 
vägledning i bedömningen vid ansökan om boende. För att tydliggöra grunder och 
säkerställa likvärdiga bedömningar har socialnämnden i Borgholms kommun fastställt 
riktlinjer på området. Av dessa riktlinjer framgår att följande tre kriterier ska vara uppfyllda 
för att en individ ska kunna beviljas bistånd enligt 4 kap 1§ SoL i form av boende:  
 

 Vara helt bostadslös – sakna tak över huvudet.  

 Ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad (avser speciella svårigheter 
hos den enskilde, att den enskilde saknar förmåga). Det är kombinationen av olika 
svårigheter och den individuella prövningen som måste ligga till grund för om man 
har en speciell svårighet. Enbart ekonomiska skulder är inte grund för att beviljas 
bistånd till boende. En förutsättning är också att det finns en tung social problematik. 
Om man enbart är drabbad av bostadsbristen tillhör man inte denna målgrupp.  

 Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att anskaffa en bostad - 
Av rättspraxis framgår att vissa grupper i särskilda fall kan omfattas av rätt till bi-
stånd i form av boende med stöd, hjälp till bostadsanskaffning eller stöd i att söka 
bostad på egen hand.  

 
3.1.1 Stöd och resursboende  
Stöd och resursboendet består av lägenheter och som hyrs av socialförvaltningen. 
Lägenheterna är främst avsedda att vara ett boende för personer som har genomgått en 
behandling på ett behandlingshem för ett missbruk och behöver ett tillfälligt boende i 
avvaktan på ett mer stadigvarande. Boendet ska vid behov ingå i behandlingsplanen vid 
placering på behandlingshemmet. Boendet ska även kunna användas som ett jourboende 
för personer som befinner sig i en akut situation enligt 4 kap 1§ SoL om det finns en ledig 
lägenhet vid det aktuella tillfället. 
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3.1.2 Socialt utsatta grupper  
Av rättspraxis framgår att vissa grupper i särskilda fall kan omfattas av rätt till bistånd i form 
av boende med stöd, hjälp till bostadsanskaffning eller stöd i att söka bostad på egen hand:  
 
Personer med missbruk 
  
Avser individer där missbruket medför ett behov av stöd i boendet på sin väg mot drog-
frihet. Kan även avse individer som behöver stöd i att bibehålla nykterhet. Det är viktigt att 
bedöma den enskildes motivation och ansvarstagande, att den som söker vill ha hjälp att bli 
fri från sitt missbruk.  
 
Ett boendebeslut är en del av helhetssynen i rehabiliteringen där boendet kan vara ett stöd 
för individen att kunna hantera sin situation och sitt missbruk. Missbruket i sig utgör ingen 
rätt till bistånd i form av boende. Finns det inga speciella svårigheter hos individen har man 
inte rätt till bistånd.  
 
Personer med funktionsnedsättningar 
  
Socialtjänsten har ansvar för bostadsanskaffning för individer med vissa funktionsned-
sättningar som inte klarar av att bo självständigt enligt 5 kap.7 § Socialtjänstlagen. Denna 
grupps rätt till bistånd avseende boende med särskild service utreds av handläggare inom 
Myndighetsenheten när det gäller stadigvarande boende. 
 
När det gäller boende i akuta situationer handläggs ansökningarna av socialsekreterare 
inom Arbetsmarknadsenheten. 
 
Barnfamiljer  
 
Att vara förälder utgör i sig ingen rätt till bistånd i form av boende. Förälders förmåga att 
söka bostad på egen hand måste utgöra en del i prövningen. Har föräldern inga speciella 
svårigheter att söka bostad på egen hand, har man inte rätt till bistånd i form av bostad. 
 
Har en familj speciella svårigheter kan rätten till bistånd innefatta att få hjälp till att söka 
bostad samt rätten till bistånd i form av bostad. Rätten till bistånd i form av bostad avgörs 
huruvida vederbörande behöver bo med stödinsatser eller inte. 
  
Kan en familj sköta ett boende, det vill säga betala hyran i tid, inte störa sina grannar samt 
sköta en lägenhet på egen hand utan stöd är det en indikation på att rätten till bistånd i form 
av bostad kan ifrågasättas. Det hindrar inte att bistånd ändå kan utgå grundat i ett barn-
perspektiv för att förhindra en akut nödsituation eller utifrån en individuell prövning i 
ärenden med social problematik.  
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Hemmaboende ungdomar som har mycket speciella skäl till att flytta hemifrån eller 
ungdomar som tidigare varit placerade  
 
Enligt allmän praxis är det skäligt att den unge bor hemma fram tills hen har egna eko-
nomiska möjligheter att flytta till egen bostad. I vissa rättsfall nämns 25 års ålder, men det 
är ingen absolut gräns. För att en ungdom skall beviljas ekonomiskt bistånd till hyra för att 
flytta hemifrån skall mycket speciella skäl föreligga. I första hand skall man erbjuda stöd 
genom att arbeta med problematiken som föranleder ansökan.  
 
Boendebistånd efter kriminalvård  
 
Individer som bedöms behöva stöd i att erhålla en bostad efter avtjänat straff för att minska 
risken för återfall i kriminalitet kan i vissa fall beviljas bistånd till boende. Bostaden skall i de 
fallen utgöra en del i en rehabiliteringsprocess. Individer med längre fängelsestraff bakom 
sig kan ha kommit långt från samhället. Socialsekreterare har ofta ingen kunskap om hur 
den sökande klarar av ett eget boende. Om den sökande har rätt till bistånd, kan det vara 
rimligt att bevilja ett socialt boende med högre grad av tillsyn, för att kunna bedöma för-
mågan att sköta ett boende och behovet av andra stödinsatser. Huvudregeln är att en indi-
vid ska söka bistånd i den kommun hen var folkbokförd då vården inom kriminalvården 
startade.  
 
Våld i nära relation  
 
Avser främst individer där det bedöms finnas behov av skyddat boende. Exempel på 
insatser i syfte att stödja och hjälpa våldsutsatta individer och barn som bevittnat våld kan 
vara till exempel ekonomiskt bistånd, hjälp med tillfälligt boende, rådgivande och stödjande 
samtal, förordnande av kontaktperson, förmedling av kontakter med myndigheter och 
frivilligorganisationer, hjälp med att söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheter 
och övriga rättsväsendet vid polisanmälan. 
  
Det är inte bara individens akuta behov av insatser som är avgörande för om hen ska 
anses beviljas det stöd och den hjälp hen är i behov av. Även behov av stöd och hjälp på 
kort och lång sikt bör utredas. Möjligheterna att flytta på förövaren i stället för den som är 
offer bör beaktas i utredningen. Vilka individer som ska anses ha behov av att flytta på 
grund av våld eller andra övergrepp får avgöras i varje enskilt fall utifrån den enskildes 
situation, men omfattar i vart fall den som har skyddade personuppgifter.  
(prop. 2010/11:49 s. 88 f.) 
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3.2 Regler och förutsättningar  
 
För andrahandshyresgästen gäller vanliga hyresrättsliga regler om att sköta sitt boende, 
betala hyra i rätt tid och att inte störa grannar. Utöver detta kan speciellt utformade regler 
som t.ex. deltagande i missbruksbehandling eller att ta emot stöd för att förhindra dåligt 
psykiskt mående upprättas.  
För dessa regler ska en överenskommelse göras mellan socialförvaltningen och den 
enskilde och som ska undertecknas av båda parter innan inflyttning sker. Respekt för den 
enskildes personliga intigritet ska dock alltid iakttas. 
 
Om den enskilde inte följer de krav som är förenade med biståndet kan beslutet omprövas 
och hyreskontraktet komma att sägas upp.  
 
Hyrestiden skrivs på max sex månader i taget och bör inte löpa längre än totalt tre år.  
 
Som andrahandshyresgäst ska individen folkbokföra sig på adressen samt teckna en egen 
hemförsäkring.  
 
Socialtjänsten kan, enligt rättspraxis, inte ställa krav på att få göra tillsyn i boendet vid 
beviljande av boendebistånd. Men det är viktigt att diskussion förs med andrahands-
hyresgästen om ansvaret att sköta boendet enligt normal standard. Om det inte görs kan 
fortsatt boendebistånd komma att nekas. 
 
I god tid inför en förlängning av hyresavtalet och när det kan komma att överskrida två år 
som helhet, ska en ansökan om avstående från besittningsrätten undertecknas och inges 
till hyresnämnden, särskild blankett finns för detta hos hyresnämnden.  
 
Uppföljning av beviljat bistånd ska ske regelbundet utifrån individuella behov, men bör 
genomföras med intervaller om högst tre månader.  
 

3.2.1 Boendestöd  
Om behov finns ska individen få stöd i att ansöka om boendestöd. Utredning kring behov av 
denna insats görs inom Myndighetsenheten.  

4. Boende i akuta situationer  
Insatsen syftar till att kortsiktigt lösa en akut hemlöshet för enskilda individer med speciella 
svårigheter att skaffa en bostad på grund av att de har en särskilt utsatt social situation. 
Orsaken kan vara behov av skydd eller vid akut hemlöshet som uppstått på grund av miss-
bruksproblematik, funktionsnedsättning eller andra särskilda psykosociala problem. I samt-
liga fall gäller att individen saknar resurser att tillgodose det akuta behovet på egen hand.  
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Ett övergripande kriterium för att beviljas bistånd till socialt boende i akuta situationer enligt 
4 kap 1 § SoL är att individen befinner sig i en nödsituation och helt saknar möjlighet att 
ordna tak över huvudet. Individen skall innan placering kunna redogöra för hur hen själv har 
försökt att lösa sin situation.  

4.1 Jourboende 
 
I första hand beviljas boende i en av lägenheterna inom Stöd & Resursboendet alternativt i 
kommunens Pottenlägenhet. Boende i jourlägenhet innebär boende i en möblerad lägenhet 
och under en kortare tid. 

4.1.1 Potten-lägenhet 
Potten-lägenheten ingår i ett samarbete med övriga kommuner inom länet. Kommunen ska 
ha en möblerad lägenhet i beredskap för personer som är utsatta för våld i nära relationer 
och är i akut behov av ett skyddat boende. Adressen till lägenheten hålls hemlig för att öka 
säkerheten för den som placeras där. Samarbetet innebär att om ett behov uppstår i en 
kommun så kan en akutplacering göras i andra kommuner i avvaktan på en mer långsiktig 
lösning. 
 

4.2 Akutboende 
 
Akutboende används vid de tillfällen då boende måste lösas samma dag och det inte finns 
någon jourlägenhet tillgänglig. Akutboende kan innebära boende på till exempel vandrar-
hem eller hotell.  

4.3 Regler och förutsättningar  
 
För individen gäller de regler som finns vid respektive boendealternativ samt eventuellt 
speciellt utformade regler som undertecknas innan inflyttning sker. Om den enskilde inte 
följer de krav som är förenade med biståndet kan beslutet komma att omprövas.  
 
Uppföljning av beviljat bistånd ska ske regelbundet utifrån individuella behov, men bör 
genomföras med intervaller om högst två veckor. Bistånd ges för en begränsad tid, en 
månad i taget, högst tre månader, för att den enskilde ska ges skälig tid att på egen hand 
finna ett annat boende.  
 
Om den enskilde har egna inkomster ska en hyra tas ut per dag eller månad beroende på 
varaktigheten i boendet. Hyreskostnaden som individen ska betala är ett självkostnadspris 
baserat på hyreskostnaden för det aktuella boendet. Kostnaden, oavsett om det är i lägen-
het, vandrarhem eller hotell, medräknas som en godtagbar kostnad vid beräkning om rätt till 
försörjningsstöd. Detta för att den enskilde i högsta möjliga mån ska bidra ekonomiskt till 
sitt boende. 
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5. Boende enligt bosättningslagen  
Personer som anvisas till kommunen enligt bosättningslagen (Lag (2016:38) om mot-
tagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) har kommunen ett särskilt ansvar för 
under etableringstiden. För dessa personer är kommunen skyldig att tillhandahålla ett 
boende. Under hur lång tid som denna skyldighet varar är inte fastlagt i lagstiftningen. 
Forskning på senare tid har dock framhållit att ett allt för kort perspektiv hämmar 
integrationen i samhället. 
 
Vid mottagandet i kommunen ska en lämplig bostad tillhandahållas för den anvisade. 
Bostaden ska vara möblerad med nödvändiga möbler för en kortvarigt boende och som 
lånas ut till den anvisade. Den enskilde har som regel möjlighet att söka hemutrustningslån 
från CSN vilket i första hand ska användas för att möblera boendet. Andrahandshyres-
kontrakt ska upprättas med den/de nyanlände för ett år, vilket kan komma att förlängas i 
maximalt tre år. Avstående från besittningsrätten ska upprättas innan tvåårsgränsen har 
uppnåtts. 

6. Arbetsplan  
I direkt anslutning till att ett bistånd i form av socialt boende, både i form av andrahands-
kontrakt och i akuta situationer ska en arbetsplan upprättas. I arbetsplanen ska en 
planering framåt anges, vad som åligger den enskilde att jobba med samt hens stödbehov.  
Innehållet i arbetsplanen ska matcha skälen till det beviljade biståndet och följande ska 
framgå:  
 

 Beslutet  

 Syftet med biståndet  

 Vad den enskilde ska göra för att lösa sin situation på egen hand, hur hen ska söka 
bostad på egen hand och hur det ska följas upp.  

 Hur och när uppföljning av arbetsplanen och dess innehåll ska ske.  

 Vad som händer om den enskilde inte nyttjar platsen eller missköter boendet. 
 
Arbetsplanen ska upprättas i två exemplar och undertecknas i original av den enskilde samt 
handläggande socialsekreteraren. Biståndet ska följas upp och omprövas regelbundet 
utifrån behovet i det enskilda fallet.  

7. Organisation inom socialförvaltningen  
Beslut och uppföljning av bistånd i form av socialt boende avseende vuxna utförs av 
socialsekreterare på socialtjänstens Arbetsmarknadsenhet.  
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Utredning kring behov av boendestöd utförs av socialsekreterare inom Myndighetsenheten 
 
Boendestöd verkställs av boendestödjare inom enheten Omsorg om Funktionsnedsatta. 
 
När det gäller hemmaboende ungdomar under 18 år samt ungdomar som tidigare varit 
placerade utförs viss handläggning av Barn- och Familjeenheten.  
 
Rutiner för detta finns i respektive verksamhet.  

8. Barnperspektivet 
Barnperspektivet ska alltid beaktas i ärenden om bistånd enligt SoL. Det innebär att 
socialtjänsten ska värdera vilka följder olika beslut får för barnet, utan att för den sakens 
skull ta över föräldrarnas ansvar. Det ska särskilt beaktas om det finns några speciella 
behov hos barnen och hur det i så fall påverkar boendesituationen och vardagen, 
exempelvis om det finns barn med funktionsnedsättning.  

9. Den enskildes ansvar   
Bistånd i form av boende kan bli aktuellt om det föreligger ett biståndsbehov och behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel via annan huvudman eller av den enskilde 
själv. Den enskilde ska själv ta ansvar för sin egen livssituation.  
 
Att söka och få ett eget boende är en process som kan ta lång tid, frånsett vid akuta 
situationer. När den enskilde vänder sig till socialtjänsten för att söka bistånd i form av 
boende kommer hen att behöva redogöra för vad hen själv har gjort för att lösa sin 
situation. Det som socialtjänsten i en utredning bland annat ställer frågor kring och för- 
väntar sig att den enskilde själv har gjort är bland annat;  
 

 Ställt sig i bostadskö hos kommunala bostadsbolag samt anmält sig som 
bostadssökande till privata hyresvärdar  

 Sökt bostad via internet, anslag i affärer med mera  

 Sökt boenden även utanför kommunen 

 Undersökt alternativ till att bli godkänd som hyresgäst, till exempel undersökt 
möjligheten till privat borgensman  

 Aktivt sökt bostäder på andrahandsmarknaden 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-02 116   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 116 Dnr 2020/93 752 SN 
 
Antagande av riktlinjer för boendebistånd 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  anta riktlinjen för boendebistånd. 

att uppdra till socialförvaltningen att tillsammans med fastighetsavdelningen 
aktivt verka för att minska antalet kommunägda bostadsrätter.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har i dag ingen riktlinje för när ett boendebistånd ska beviljas 
för personer som står utan eget boende. Vilket har medfört att under årens lopp har 
boendebistånd beviljats enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen utan en klar riktlinje för 
Borgholms kommun.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för beviljande av boendebistånd. 

Bedömning 
Med en kommunal riktlinje får vi en tydlighet för både handläggarna inom socialför-
valtningen och för de personer som står utan bostad eller riskerar att stå utan bo-
stad. Även för kommunens fastighetsägare som hyr ut bostäder blir det en tydlighet 
gällande kommunens ansvar och målsättning när ett boendebistånd beviljas. 

Beslut skickas till 
Enhetschef för FÖS och AME 
______________
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Sedan halvårsskiftet har smittspridningen av Covid-19 minskat för att under hösten 
återigen öka till samma nivåer som våren. Ett omfattande program för testning och 
smittspårning har kommit igång under sommaren. Folkhälsomyndigheten har 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. Under november 
införde kommunen en mer restriktiv hållning till besök för att minska smittrisken på våra 
äldreboenden. I praktiken innebär restriktionerna att besök från anhöriga i första hand 
sker utanför avdelningen. 

För de som har möjlighet inom administrationen gäller att arbeta hemma och att möten 
görs digitalt via Teams. Hygiensäkrade tangentbord har beställts till verksamheter och 
expeditioner där flera användare använder samma dator. 

Vaccination mot säsongsinfluensan har genomförts för de som önskar och totalt valde 
ca 400 medarbetare i kommunen och Borgholm Energi att vaccinera sig. Detta för att 
minska risken för att vård- och omsorgspersonal blir sjuka i säsongsinfluensan samtidigt 
som risken för Covid19 fortfarande är överhängande. Vaccinationer mot Covid-19 väntas 
komma igång under januari förutsatt att det finns godkända vaccin att tillgå. Våra äldsta 
medborgare och personal inom äldreomsorgen är de grupper som kommer att prioriteras i 
ett första skede. Inom äldreomsorgen finns tydliga tecken på ökade sjukskrivningstal och 
att behovet av vikarier kommer att vara kritisk. 

Koladas uppföljning av 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 28% 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 projketledare är utsedd. 

Planering av nytt LSS-boende i Borgholm har påbörjats. Boendet kan tidigast stå färdigt 
under 2021. 
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1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

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

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är att verksamheten fått ersättning 
från staten av sjuklönekostnader för perioden april till oktober, som påverkar avvikelsen 
med 4,1 mkr, varav 0,4 mkr för oktober månad. Samt att verksamheten erhållit statliga 
medel för stimulanspaket som påverkar resultatet positiv. Dessa har bland annat hänförts 
till hälso och sjukvården och särskilt boende vilket gör att de visar en större positiv 
avvikelse än vid oktober månads slut. Hemtjänsten och särskilt boendes kostnader har 
även sjunkit då enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov. 

Det som reducerar avvikelsen är 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. 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. 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. 

Prognosen reduceras av hemtjänsten och särskilt boende vilket beror på att kostnaderna 
för verksamheten har sjunkit, dels på grund av lägre antal hemtjänsttimmar men också på 
att enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov. 

Kommunens verksamheter 
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtas 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 314 881 tkr 

Ordförande Lars Ljung (S) 

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast 
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Analys av verksamheten 

Äldreomsorg 

Coronapandemin fortsätter att påverka det dagliga arbetet och alla anpassar sig till 
rådande omständigheter. Medarbetarna använder skyddsmaterial och vidtar övriga 
nödvändiga försiktighetsåtgärder samt håller sig informerade och följer riktlinjer. Två 
hemtjänstområden har under hösten drabbats av Covid-19 men då medarbetarna är 
försiktiga och observanta har smittspårning kommit igång snabbt och spridningen har 
kunnat hävts.Utbildning gällande hygien och skyddsutrustning fortgår löpande för 
nyanställda. 

Besök på våra äldreboenden var tillåtna från 1 oktober. Det var uppskattat men 
riktlinjerna som Folkhälsomyndigheten har bestämt vid besök på äldreboenden 
efterföljdes inte alltid. Den 10 november tog socialnämnden beslut om besöksstopp. 
Besöksrum med plexiglas är i iordningställda för att omsorgstagarna ska få möjlighet att 
möta nära och kära. 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsenheten påverkas på olika sätt av pågående coronapandemin. 
Sjuksköterskorna lägger ner stor tid på smittspårning samt stöttar baspersonal. Några 
sjuksköterskor har drabbats av Covid-19 vilket påverkat verksamheten hårt. Gruppen 
prioriterar sina arbetsuppgifter och stöttar varandra. Enhetschefer har åter haft dialog med 
medarbetare för att aktualisera rutiner kring skyddsåtgärder 

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 är inställda på sjukhuset. 

Den sammanhållna journalföring med Region Kalmar avser fortsätta då det gett positiva 
effekter. Projekt planeras där ett mobilt arbetssätt  ska testas och utvärderas. Att 
sjuksköterskan kan läsa journalen hos patienten eller på väg till patienten effektiviserar 
arbetet men ger framförallt en ökad patientsäkerhet. 

Uppstart av projekt med företaget  Cuviva har skett. Syftet med projektet är att med stöd 
av hemmonitorering utveckla det palliativa arbetet.  Målet är att öka självständigheten 
och tryggheten hos patienterna. 

Omsorg om funktionsnedsatta 

 Fortsatt flera brukare hemma från daglig verksamhet och sysselsättning på grund 
av rädsla för Covid-19. För de brukare som fortfarande deltar i daglig verksamhet 
märks tecken på ökad oro och rädsla vilket leder till att personalbemanning måste 
ligga kvar på samma nivå trots lägre antal deltagare. 

 Metodhandledning pågår för medarbetare på Ranstad som en av åtgärderna efter 
medarbetarnas synpunkter på mindre bra arbetsmiljö. 

 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. 

 Ny enhetschef är rekryterad och påbörjar sin tjänst i mitten på jan-21. 
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  Arbete för att utveckla resursfördelningsmodell för daglig verksamhet och 
sysselsättning har påbörjats. Involverade i arbetet är både controller, 
verksamhetschef, enhetschef, myndighetshandläggare och baspersonal. 

Individ- och familjeomsorg 

Vuxen, barn och familj 

 Under hösten har socialsekreterarna och familjebehandlarna tillsammans med 
socialt ansvarig samordnare påbörjat ett arbete med att förtydliga strukturen från 
utredning till insats. Syftet med arbetet är bland annat att skriva tydliga uppdrag 
med mätbara mål, för att i slutändan kunna utvärdera insatsen. 

Stöd och insatser 

Inom Stödboendet var det 13 ungdomar inskrivna i januari. I november är det sju 
ungdomar inskrivna, varav fem av dem är självförsörjande sedan 201101. Samtliga 
ungdomar bor i egen lägenhet och personal utgår sedan 200824 från Förebyggande 
Teamets lokaler där ungdomarna också kan tas emot 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.om. 200917 kvarstår bara ett stöd på 
ca 30%. 

Beroendeterapeuten avslutade sin tjänst 200930 och rekrytering har avslutats utan att 
lämplig kandidat hittats. Enheten avvaktar med rekrytering till efter årsskiftet och fördelar 
arbetsuppgifterna till medarbetare inom enheten under en kortare period. 

 Ansvaret för fyra lägenheter på adress Muraregatan gick under oktober månad 
över från Stöd och Insatser till AME, som ett steg i att samla alla socialtjänstens 
bostäder/sociala kontrakt under en och samma enhet. 

 Förebyggande Teamet har sedan september fått förstärkning i form av en 
ungdomssamordnare på 50%. Tjänsten ligger vanligtvis under Tillväxtenheten 
och är då en kombination av folkhälsosamordnare och ungdomssamordnare. På 
grund av långtidssjukskrivning har tjänsten inte varit aktiv på länge, men den har 
saknats i det förebyggande arbetet med barn och unga. Kostnaden för denna tjänst 
belastar tillväxtenheten. 

  

Arbetsmarknadsenhet 

Renovering av Arbetscenter påbörjades i november månad. Start av återbruket beräknas 
kunna ske efter årsskiftet.  Samtal pågår med BEAB och RIA gällande insamling 
respektive försäljning av föremål. 

Pontibus gruppaktiviteterna har åter gjort uppehåll pga Corona-restriktioner. Individuella 
samtal hålls genom walk and talk-möten. 

Integration, en person har mottagits som kvotflykting under november månad. 

Samtal förs Samordningsförbundet gällande att gå med i ett EFS-finansierat projekt kallat 
FSLA, Fortsatt Samverkan Leder till Arbete. Kommunens delfinansiering består av den 
lönekostnad som vi har i dag för det arbete som kan utföras inom ramen för projektet. 
Ingen ytterligare finansiering krävs av kommunen. Projektet kommer att finansiera en 
tjänst på 50% under projekttiden 201201-221231. Inriktning för projektet kommer 
troligtvis att vara att stärka kunskaperna i svenska språket för de som har extratjänst eller 
skulle kunna vara aktuella för en extratjänst om de hade bättre kunskaper i svenska 
språket. 
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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. 

 
 

 

 

19



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

Uppföljning november 
Borgholms kommun  8 

Obokad resurstid 

I diagrammet nedan redovisas kostnaden för obokad resurstid inom olika 
verksamhetsområde i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra 
arbetspass eller andra verksamheter. 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 grund av korta och svår bokade pass. 
Beslut har nu tagits att all tid ska redovisas. 

Omsorgen om funktionsnedsattas resurstid har ökat i november till nästan samma nivåer 
som i juni vilket härleds till minskat behov på Korttidsboendet i Runsten. Ökad resurstid 
har även uppstått på grund av tillfälligt minskat behov på Åkerhagsvägen. 

Hemtjänstens överkapacitet har minskat markant under november vilket beror på ökad 
sjukfrånvaro samt ökat omsorgsbehov inom vissa verksamheter på grund av Covid-19. 
Överkapaciteten har ökat inom Särskilt boende under november vilket till största del 
beror på att tiden inte är bokningsbar, dvs mindre än fyra timmar. 

 
Arbete pågår ständigt med att omfördela överkapaciteten till verksamheter som har behov 
av personal. Exempel på åtgärder är att enheter samplanerar med varandra och 
introduktion för medarbetare på andra enheter. 
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Delade turer  

 
Delade turer ökade under maj-augusti beroende på att antalet semestervikarier är färre 
men där behoven kvarstod under perioden. Efter sommaren, från september-november 
har det enligt linje skett en liten nedgång. Delade turer finns främst inom särskilt boende 
där behoven inte skiljer sig mellan helg och vardag. Arbete med att minska delade turer 
pågår genom: 

 Införande av helgtjänstgöring, där medarbetaren arbetar tre helger av fyra möjliga 
och istället för ett lägre heltidsmått. Det vill säga, arbetar färre timmar men får 
lön för heltid. Internannonsering är genomförd och verksamheten har 21 sökande 
till tjänsterna. 

 Statistik analyseras för att se när och var behoven uppstår i verksamheten. Ökad 
grundbemanning som täcker planerad frånvaro leder till fler medarbetare som kan 
arbeta helg och därmed minska delad tur. 
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Personaluppföljning 
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till oktober år 2020 i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år. 

Antal årsarbetare är 22 färre 2020 jämfört med samma period 2019. 

 

 
 

Arbetad tid 
(åa) 

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

Antal 
årsarbetare 
2019 

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

Antal 
årsarbetare 
2020 

536 509 545 529 527 532 499 495 529 546   
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I jämförelse med 2019 har förvaltningens verksamhet tidigare haft högre kostnader för 
fyllnad och övertid, men vi kan se en minskning under september och oktober månad som 
gör att de nu ligger på nästintill liknande utfall, men enbart 0,03 mkr högre kostnader 
under 2020. Kostnaden uppgår till om strax under 3mkr för perioden. Prognosen för 
helåret är fortfarande osäker. 

 

 
 

Arbetad tid 
(timmar) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 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 439 214 545 419 320 607 724 954 402 419   

Fyllnadstid 
2020 316 379 759 636 471 568 978 111

0 536 515   
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Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Under oktober 2020 har 
sjukfrånvaron ökat med 0,3 % jämfört med 2019. Ökningen härleds främst till covid-19. 

 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

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

Total 
sjukfrånvaro 
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 
sjukfrånvaro 
2020 

9,9 10,3 14,1 13,2 11,3 10,0 8,4 9,3 10,6 10,7   

Korttidsfrånva
ro 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 

Korttidsfrånva
ro 2020 4,1 3,8 7,7 6,0 4,9 3,8 2,7 3,3 4,4 4,3   

 

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. Staten 
fortsätter under perioden augusti till årsskiftet att ersätta arbetsgivare som får högre 
sjuklönekostnader till följd av coronapandemin, men till en betydligt lägre andel. 
Utbetalningen från staten gällande sjuklön för perioden april till oktober uppgår till 
4,1 mkr. 
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Ekonomisk analys 
Förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse om 3 mkr för perioden. 

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är att verksamheten fått ersättning 
från staten av sjuklönekostnader för perioden april till oktober, som påverkar avvikelsen 
med 4,1 mkr, varav 0,4 mkr för oktober månad. Samt att verksamheten erhållit statliga 
medel som påverkar resultatet positiv. Dessa har bland annat hänförts till hälso och 
sjukvården och särskilt boende vilket gör att de visar en större positiv avvikelse än vid 
oktober månads slut. Hemtjänsten och särskilt boendes kostnader har även sjunkit då 
enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov. 

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 7 mkr, för samma period 2019 var 
kostnaden 11,2 mkr. 

 
Resultatet för särskilt boende har förbättrats sedan förra månaden. Överskottet härleds till 
minskade kostnader centralt på grund av en delvis vakant tjänst. Även extern finansiering 
av verksamhetens kostnader i form av statliga stimulansmedel påverkar avvikelsen 
positivt. Heltid som norm med obokade resursturer som följd, har påverkat Strömgården 
resultat negativt. Extra personella resurser relaterat till ökat omsorgsbehov på 
Åkerbohemmet påverkar nattpatrullens resultatet negativt. 

Evakueringsboendet för covid-19 startades upp i slutet på maj och kommer att belasta 
resultatet 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  också resultatet negativt. 

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. Oktober månad är preliminär. 
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Överskottet inom ordinärt boende härleds delvis till att verksamheten kompenseras för 
sjuklönekostnader för perioden april till och med oktober. Antalet hemtjänsttimmar är 
lägre än budgeterad nivå under november. Sedan juni har behovet varit lägre än budget 
vilket visas i det överskott som verksamheten har. Verksamhetens resultat har generellt 
förbättrats under andra halvan av 2020. Omfördelning av resurser har skett i ökad 
omfattning inom alla 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. Detta har varit en osäkerhetsfaktor för året. 
Diagrammet nedan visar att antalet hemtjänsttimmar håller sig under budgeterad nivå och 
därmed har osäkerheten för 2020 minskat. 
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Hälso- och sjukvården visar på ett resultat i november som gör att budget är i balans. 
Sjuksköterskor dag visar 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. Stimulanspaket har även gått till hälso- och sjukvården, 
vilket förbättrar resultatet för november månad. Underskottet på natten härleds till ett 
avslut med utbetald semester samt ökat kostnad för övertid på grund av frånvaro. Det som 
även påverkar resultatet negativt är att det fanns en övertalighet i bemanningen fram till 
sommaren på rehabenheten. Då budgeten för hjälpmedel höjdes med en miljon inför 2020 
täcker den budgeten delar av det underskottet. Hjälpmedelskostnaderna förväntas vara i 
samma nivå som budget resterade del av året. 

Resultatet härleds även till att verksamheten kompenserats för sjuklönekostnader för 
perioden april till och med oktober. 

 
Omsorgen om funktionsnedsatta visar en negativ avvikelse för perioden. 

Det som utmärker sig efter november 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. 

Ett ökat vård- och tillsynsbehov och därmed högre personalkostnader än budgeterat samt 
höga sjuklönekostnader förklarar till stor del varför Ranstad och Daglig verksamhet inte 
håller budget för året. Inom personlig assistans har verksamheten fått utökning i tre 
ärenden vilket ökar kostnaden för perioden. Det medför att timlönekostnader för personal 
är högre än vad som budgeterats samt hög kostnad för semesterlön. I ett ärende har 
anhörigs arbete upphört och insatserna tillgodoses i stället genom anställning av vikarie 
vilket påverkar avvikelsen i stor utsträckning. 
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I diagrammet nedan redovisas kostnaden för försörjningsstöd med utfall för år 2019 och 
2020 samt budget för 2020 där vi i november månad är inom budget. Anledningen till att 
utbetalningarna har minskat under den andra halvan av året är framförallt för att individer 
har kommit ut i sysselsättning via kommunens extratjänster. 

 

 
 

Integrationsverksamheten visar en negativ avvikelse. Avvikelsen härleds till minskad 
tilldelning av nyanlända vilket medför att verksamheten får mindre intäkter från 
Migrationsverket.  Avvikelsen beror även 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 och stödboendet. 
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Ekonomisk sammanställning 

Ansvar 2 pos BOP 

   Årsbudget Budget jan-
nov Utfall jan-nov Avvikelse 

 Total     

70 Centralt 32 645 29 910 28 600 1 311 

71 Bemanningsen
het 1 578 1 451 1 826 -374 

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 24 272 24 042 229 

73 Särskilt boende 87 030 80 014 75 759 4 254 

74 Ordinärt 
boende 73 872 68 318 64 954 3 364 

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 56 308 51 787 54 777 -2 991 

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 16 684 18 937 -2 253 

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 11 025 10 042 983 

78 Stöd och 
insatser 6 846 6 276 7 349 -1 073 

79 Projekt 2 2 422 -420 

 Summa 314 881 289 739 286 709 3 030 

Prognos 
Förvaltningens resultat fortsätter att visa en positiv avvikelse och november månad med 
en större varians än oktober och vi ser att prognosen för helåret 2020 visar på en 
avvikelse om 0,3 mkr. 

Prognosen baseras på att kostnaden för externa placeringar kommer fortsätta ligga högre 
än budgeterat. 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. 

Prognosen reduceras av hemtjänsten och särskilt boende vilket beror på att kostnaderna 
för verksamheten har sjunkit, dels på grund av lägre antal hemtjänsttimmar men också på 
att enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens behov. 

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 positivt på helår. 

Budgeten för heltid som norm, 4,0 mkr, som tidigare legat hos kommunstyrelsen är som 
under tidigare månadsuppföljning nämnt flyttad till äldreomsorgens och omsorgens 
verksamhetsområde. Det tillfälliga evakueringsboendet kopplat till pandemin beräknas 
vara öppet i fyra månader i prognosen men antagandet är att dessa kostnader täcks helt av 
Socialstyrelsen. Första ansökningen skickades under augusti och nästa skickades nu under 
november månad. 
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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 negativ prognos vid årets slut. 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 

Prognos ansvar 2pos 

   Årsbudget Årsprognos Fg. prognos Budgetavvikel
se 

 Total     

70 Centralt 32 645 31 811 931 834 

71 Bemanningsen
het 1 578 1 934 -300 -355 

72 Hälso- och 
sjukvård 26 428 26 436 -295 -9 

73 Särskilt boende 87 030 83 908 2 854 3 122 

74 Ordinärt 
boende 73 872 71 058 3 190 2 815 

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 56 308 59 721 -3 483 -3 414 

76 Individ- och 
familjeomsorg 18 199 20 265 -1 851 -2 065 

77 Arbetsmarknad
senheten 11 972 11 932 -146 40 

78 Stöd och 
insatser 6 846 7 046 -200 -200 

79 Projekt 2 501 -700 -499 

 Summa 314 881 314 612 0 269 
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Åtgärder 
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från – 2,4 mkr i maj månad till 0,3 mkr i 
november 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 säkerställa 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 

Det 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. 

När vi kan se att smittspridningen av Covid-19 börjar avta kan fokus läggas på utveckling 
av verksamheterna och förbättrade hygienrutiner. Prioriterade områden är rätten till heltid 
och uppdraget att minska antal delade turer. 

Åtgärder ansvar 2pos 

Prognos atg ansv 2pos 

   Åtgärder Uppföljning 

 Total   

70 Centralt 620 0 

76 Individ- och familjeomsorg 2 200 0 

77 Arbetsmarknadsenheten 550 0 

78 Stöd och insatser 2 000 2 000 

 Summa 5 370 2 000 

 

 

 

 

 

 

31



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

Uppföljning november 
Borgholms kommun  20 

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

SOC ansv/utfall/prognos 

   Avvikelse jan-nov Årsbudget Avvikelse 
(Prognos) 

 Total    

7000 Socialnämnd 52 638 0 

7001 Bidrag till föreningar -15 210 -15 

7002 Fastigheter -16 7 713 0 

7005 Utbildning 
Socialförvaltn 828 1 000 800 

7006 Stab -311 7 910 -450 

7007 Myndighet 583 6 676 500 

7008 Admin o service 191 8 498 0 

7102 Vikariepool -374 1 578 -355 

7200 
Rehab 
Hjälpmedel&Central
t 

-186 11 829 -324 

7205 Sjuksköterskor Dag 578 12 669 528 

7206 Sjuksköterskor Natt -163 1 929 -213 

7300 Centralt SB 3 182 7 535 2 423 

7302 Adm Personal SB 894 6 910 650 

7310 Korttidsboende 
CV19 -75 0 0 

7311 Ekbacka 4 -143 5 065 -135 

7312 Ekbacka 4 natt -35 1 335 -35 

7321 Ekbacka 2 74 5 486 74 

7322 Ekbacka 2 Natt -110 1 317 -110 

7323 Ekbacka 5 -183 6 846 -183 

7324 Ekbacka 5/6 natt 60 3 834 60 

7325 Ekbacka 6 303 6 662 303 

7331 Åkerbohemmet DB 654 8 813 477 

7332 Åkerbohemmet ÄB -39 4 265 -39 

7333 Nattpatrullen norr -465 6 743 -500 

7341 Soldalen DB 95 5 049 95 

7342 Soldalen ÄB 224 3 877 224 

7343 Soldalen Natt -48 3 975 -48 

7351 Strömgården DB -135 6 591 -135 

7353 Strömgården Natt 1 2 728 1 

7400 Centralt Ord. 
boende 82 1 612 93 

7402 Adm Personal Ord. 69 7 020 69 
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   Avvikelse jan-nov Årsbudget Avvikelse 
(Prognos) 

boende 

7411 Klockaregården 130 1 138 17 

7414 Social verksamhet 
B-holm 308 1 021 308 

7415 Social verksamhet 
Norr -41 531 -90 

7419 Hemtjänst Böda -522 6 991 -656 

7420 Hemtjänst Löttorp 172 5 303 147 

7421 Hemtjänst Källa- 
Persnäs -421 7 920 -608 

7430 Hemtjänst Centrum 
Norr 1 914 10 293 1 914 

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 1 382 11 439 1 474 

7433 Nattpatrullen 
Mell./Ytter -61 2 680 -61 

7451 Hemtjänst 
Långlöt/Rälla -79 7 780 -11 

7452 Hemtjänst 
Köpingsvik 431 10 143 219 

7500 Centralt Omsorg av 
F. 1 148 1 089 1 250 

7502 Adm Personal 
Omsorg av F. -43 3 816 -10 

7510 Avlösarservice 108 984 -200 

7511 Personlig Ass SFB -558 5 210 -660 

7512 Ledsagning -56 394 0 

7513 Boendestödet -179 2 829 -219 

7514 Personligt utformat 
stöd 185 421 200 

7515 Personlig ass LSS -393 4 914 -420 

7530 Dagligvht Borgholm -907 5 969 -1 064 

7531 Korttidsverksamhet 
Runsten -168 3 240 -200 

7533 Träffpunkt OFN 101 153 115 

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. -153 2 093 -160 

7571 Gruppbostäder 
Ranstad -2 221 5 044 -2 325 

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen -189 4 066 -280 

7574 Servicebostad 
Sandgatan 223 2 186 236 

7575 Gruppb Johan 
Söderstr. v. -405 4 234 -450 

7576 Gruppb. Norra 42 4 200 50 
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   Avvikelse jan-nov Årsbudget Avvikelse 
(Prognos) 

Långgatan 

7577 Gruppb. V 
Järnvägsg 512 4 276 540 

7578 Satelliten Löttorp 173 747 185 

7592 Kontaktpersoner 
LSS -209 443 0 

7600 Centralt IFO 79 746 0 

7602 Adm Personal IFO -54 1 520 0 

7650 Barn och familj -492 11 619 -532 

7670 Vård av 
missbrukare -1 335 1 969 -1 260 

7675 Vård av vuxna 76 653 -273 

7680 Kontaktpersoner 42 1 694 0 

7693 Sociala kontrakt -569 0 0 

7700 Centralt AME 140 566 150 

7702 Administrativ 
personal ame 1 762 3 795 1 390 

7703 Ekonomiskt bistånd -583 6 342 -800 

7710 Arbetsmarknadsåtg
ärder -357 1 269 -700 

7793 Sociala kontrakt 21 0 0 

7800 Centralt Stöd och 
insatser -3 026 -4 406 -3 823 

7802 Adm pers. stöd och 
insatse 28 583 -110 

7803 Insatser personal -843 3 513 965 

7810 Ekonomiskt bistånd 
boende 84 360 84 

7820 Ensamkommande 
HBV-hem -63 150 -63 

7830 Ensamkommande 
familjehem 80 700 80 

7840 Kontaktpersoner 
ensamkomm 139 190 139 

7852 Stöd och insatser 
Ekback 2 528 5 756 2 528 

7914 Teknik med äldre i 
fokus 0 0 0 

7915 Ökad kvalitet 
demens 0 0 0 

7916 Äldreomsorgslyftet 1 0 1 

7924 PRIO 0 2 0 

7925 Stärkt bemanning 
barn/ung 0 0 0 

7927 Våld i nära relation 0 0 0 
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   Avvikelse jan-nov Årsbudget Avvikelse 
(Prognos) 

7929 Insatser för barn m. 
psyk 0 0 0 

7931 Integration -421 0 -500 

7933 Samordningsförbun
det 0 0 0 

7936 ANSVAR-text 
saknas 0 0 0 

 Summa 3 030 314 881 269 
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Styrdokument 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2020-11-06 2020/73 706 
     

 
Handläggare 
My Nilsson 
Controller 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52 0485-88 022  My.Nilsson@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till [skriv instans här] 
 

 
Hemtjänsttimme 2021 enligt resursmodellen 

Förslag till beslut  
 
att  anta kostnaden för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun 

betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun, 505 kr/h. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid. Hemtjänsttimme som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun beslu-
tades i ärendet för taxor för vård och omsorg 2021, beslut SN 2020/73. Fördelning-
en per område och kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms 
kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun har inte beslutats 
för 2021 och behandlas därför i denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Hemtjänsttimme per område 
Hemtjänsttimmen fördelas per område enligt de belopp som beskrivs för extern och 
intern ersättning.  

Det finns sex olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt 
menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hem-
tjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för åtta månader 2021. 

Hemtjänsttimme per område (kr/h) 
    Intern Extern 
         Löttorp/Källa/Persnäs  378 454 
         Böda    400 477 
         Köpingsvik/Föra   405 482 
         Långlöt/Rälla   431 507 
         Borgholm Centrum Söder  330 407 
         Borgholm Centrum Norr  324 400 

  
 
Chefens namn. My Nilsson 
Chefens titel. Controller 
 
Beslutet skickas till 
Här skriver du vilka instanser beslutet ska vidare till och vilka som ska delges beslu-
tet när det är fattat.
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-02 119   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 119 Dnr 2020/73 706 SN 
 
Kostnad för Borgholms kommun då brukare erhåller hemtjänst i annan 
kommun 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  anta kostnaden för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kom-

mun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun, 505 kr/h. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid. Hemtjänsttimme som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun beslu-
tades i ärendet för taxor för vård och omsorg 2021, beslut SN 2020/73. Fördel-
ningen per område och kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borg-
holms kommun betalar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun har inte be-
slutats för 2021 och behandlas därför i denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Hemtjänsttimme per område 
Hemtjänsttimmen fördelas per område enligt de belopp som beskrivs för extern och 
intern ersättning.  

Det finns sex olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt 
menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hem-
tjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för åtta månader 2021. 

Hemtjänsttimme per område (kr/h) 
    Intern Extern 
         Löttorp/Källa/Persnäs  378 454 
         Böda    400 477 
         Köpingsvik/Föra   405 482 
         Långlöt/Rälla   431 507 
         Borgholm Centrum Söder  330 407 
         Borgholm Centrum Norr  324 400 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-02 122   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 122 Dnr 2020/13 792 SN 
 
Åtgärdsplan 2020 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att den reviderade åtgärdsplan 2020 fortsatt ska gälla tills nytt beslut fattas. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningens helårsprognos har förbättrats från -2,4 mkr i maj månad till 0 mkr 
2020-10-31.  
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 nedanstående 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 istället 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 extra 
  tjänst. 
 
- Samplanering inom äldreomsorgen och omsorgen för att minska vikariekostnader 
  och kostnad för fyllnad och övertid. 
 
- arbeta med att sänka sjukskrivningstalen.  

Med tanke på den pågående pandemin finns en osäkerhet inför 2021.  

Beslutsunderlag 
Rapport, uppföljning socialnämnden oktober 2020 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-02 123   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 123 Dnr 2020/68 792 SN 
 
Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta  
att  godkänna socialnämndens verksamhetsplan med budget 2021 och plan för 

2022-2024.    

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplan med budget 2020 och plan 2021-2023 beslutades av 
kommunfullmäktige i juni. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive 
nämnd ta fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verk-
samhetsinvesteringar och intern kontroll.  
 
Av verksamhetsplanen framgår  
-  budgetramen 331 769 tkr som fördelats ut per socialförvaltningens 
 verksamheter, internbudget.  
- nämndens mål, nyckeltal och målvärden. 
- Systematisk kvalitetssäkring. 
- Intern styrning och kontroll. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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1 Kommunens verksamheter 

1.1 Socialnämnden i korthet 
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykia-
trisk verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknadsenhet, budget- och skuldrådgivning samt stödboende ryms inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvali-
tet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvud-
uppdrag. 

Budgetram 2020 314 881 tkr 

Budgetram 2021 331 769 tkr 

Ordförande Lars Ljung (S) 

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast 

  

1.2 Socialnämndens förändringar mellan åren 
Prioriteringar socialnämnd: Inför budget 2021 prioriterades 15 304 tkr jämfört 
med teknisk ram. 
För att möta den ökade belastningen av hemtagning från Region Kalmar som sker 
genom Hemsjukhuset samt de ökade hjälpmedelskostnader detta innebär priorite-
ras två sjukskötersketjänster samt en ökad budget för inköp av hjälpmedel. Kost-
naden för externa placeringar har under längre tid legat högre än budgeterad nivå 
vilket justeras i prioriteringarna. Daglig verksamhet har ett ökat behov vilket ju-
steras i prioriteringarna av en ökad personalbudget. För att kunna fasa in de ökade 
kostnaderna för IT inom förvaltningen prioriteras dessa för perioden. 
De effektiviseringar som förvaltningen själva genomför innebär ökade intäkter i 
form av årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt boende. Införan-
det av schemaplaneringsverktyg inom boendestödet genererar en effektivare an-
vändning av personalresurserna, det samma gäller för gruppbostäderna där verk-
samheten fördelar sina personalresurser efter brukarnas behov. Arbetsmarknads-
enheten minskar med 1,0 tjänst efter pensionsavgång vilket också innebär en ef-
fektivisering inom förvaltningen. 
Äldreomsorgen genomför både projektet rätt till heltid och Sveriges bästa äldre-
omsorg vilket innebär satsningar på ökad kvalitet och ökade resurser. Även medel 
för att ta bort delade turer prioriteras. 
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  2021 2022 2023 2024 

Socialnämnden 15 304 12 804 12 104 10 404 

Ökade intäkter och effektivisering     

Årlig justering av hyror för omsorgstagare inom särskilt 
boende med i genomsnitt 200 kr/månad. -293 -293 -293 -293 

Stänga gruppbostad Ranstad när nytt LSS boende 
byggs i Borgholm. Bemanning. Kunna erbjuda boende 
daglig verksamhet i Borgholm. 

 -550 -550 -550 

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

Renovering av lokal för återbruk (avskrivning)  250 250 250 

Schemaplanering inom boendestöd -230 -230 -230 -230 

Resursfördelning inom gruppbostäder -100 -100 -100 -100 

Framtida satsningar inom äldreomsorgen     

Heltid som norm 3 200 3 200 3 200 3 200 

Borttag av delade turer 4 000 4 000 4 000 4 000 

Demensteam 600 600 600 600 

Kompetensutveckling inom äldreomsorg och demens 300 300 300 300 

Projekt Cuviva, digitalt verksamhetsstöd. 300 300 300 300 

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

Ökad trygghet (digitala nycklar till omsorgstagare) X X X X 

Prioriterade satsningar inom socialförvaltningen 
exkl. ÄO     

Kostnad för externa placeringar (beräknat på genomsnit-
tet på 5 år) 3 000 2 500 2 000 1 500 

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

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

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

Heltid som norm omsorgen 800 800 800 800 

Effektivisering  -2 000 -2 000 -3 000 
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1.3 Verksamhet 

Äldreomsorg 
Äldreomsorgen i Borgholms kommun omfattar service- och omsorgsinsatser i den 
egna bostaden eller på kommunens särskilda boenden. Kommunens äldreomsorg 
arbetar för att i dialog med den enskilde skapa trygghet, meningsfullhet och så 
långt det är möjligt bibehållen självständighet. Kommunens hemtjänst utför bi-
ståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna är individuellt be-
hovsprövade. Hemtjänsten beräknas öka successivt då andelen medborgare med 
behov av kommunala insatser ökar. 

Hälso- och sjukvård 
Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten finns följande verksamheter: hemsjuk-
vård, hemrehabilitering samt hjälpmedelsverksamhet. Sjuksköterskor, arbetstera-
peuter och sjukgymnaster arbetar utifrån eget yrkesansvar. Kommunrehabilitering 
är en av många viktiga aktiviteter för att öka, bevara och träna upp den enskildes 
färdigheter och förutsättningar för att kunna leva ett så självständigt liv som möj-
ligt. Tillsynen av den kommunala hälso- och sjukvården utförs av medicinskt an-
svarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR). 

Omsorg om funktionsnedsatta 
Omsorg om funktionsnedsatta, OFN, handlägger och verkställer ärenden enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS samt socialpsykiatri 
enligt socialtjänstlagen. OFN ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delak-
tighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som 
andra. Verksamheten innefattar bland annat gruppbostäder, servicebostäder, bo-
endestöd samt dagligverksamhet/sysselsättning. 

Individ- och familjeomsorg 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, myndighetsutövar, utreder och verkställer 
insatser, inom ett flertal områden. Verksamheten utreder alltid ärenden som gäller 
barn som befaras far illa och ger råd och stöd till barn, ungdomar och deras famil-
jer. Vidare gör verksamheten utredningar i familjerättsärenden, faderskapsären-
den, adoption och dödsbon. 

Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsmarknadsenheten, AME, är kommunens resurs för människor som står ut-
anför arbetsmarknaden och samarbetar med handläggare på Arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten och Försäkringskassan. Verksamheten hjälper till med coachning, 
arbetsträning, vägledning, studiebesök med mera. Även försörjningsstöd hand-
läggs inom enheten. 

Stöd och insatser 
Inom ramen för verksamheten finns ett stödboende för ungdomar samt en verk-
samhet som arbetar med insatser inom individ- och familjeomsorg.  Syftet med 
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verksamheten är att öka kvaliteten för medborgaren och minska antalet externa 
placeringar genom att erbjuda alternativa lösningar inom kommunen. 

1.4 Resursfördelning 

Hemtjänst 
Resursfördelning är viktigt för förmågan att använda medlen effektivt och med 
begränsade resurser klara av behov samt nå uttalade mål. Syftet med resursfördel-
ning är att använda de kommunala resurserna där de mest behövs genom att förde-
la pengar och därmed också personal utifrån behoven. Alla brukare i Borgholms 
kommun ska få biståndsbeslut som utgår ifrån behovet vilket också ska styra 
verksamheten. Modellen ska kompensera de områden som har ett högre behov 
samt minska resurser till de områden där behovet sjunker. 
Utvärdering sker genom analys av produktiviteten som innebär hur stor del av den 
personaltid som är tillgänglig för hemtjänstuppdrag som utförs åt brukarna. 
I Borgholms kommun finns sex olika områden där skillnaden mellan områdena är 
restiden då det är olika avstånd. 

Gruppbostäder 
Resursfördelning inom gruppbostäder används för att fördela resurser efter om-
sorgstagarnas behov. I den insatsmätning som görs för varje omsorgstagare utgår 
mätningen från omsorgstagarens behov, vilket också ska styra verksamheten. Mo-
dellen kompenserar de gruppbostäder som har omsorgstagare med högre behov 
samt minskar resurser till de gruppbostäder där omsorgstagare har lägre behov. 
Syftet med resursfördelning är att använda de kommunala resurserna där de mest 
behövs genom att fördela pengar och därmed också personal utifrån behovet. 

1.5 Budget 
I tabellen nedan visas budget per verksamhetsområde. 

 Inom de centrala delarna återfinns budgetprioriteringar för både heltid som 
norm, delade turer och ökad budget för IT-kostnader. Budgeten för utbild-
ning har fördelats mellan centralt, äldreomsorg och omsorgen om funk-
tionsnedsatta där individ- och familjeomsorgens medarbetare också omfat-
tas. 

 Avskrivningskostnader har flyttats från centralt till den verksamhet kost-
naderna avser. 

 Budgeten för bemanningsenheten har utökats med 283 tkr för att täcka 
ökade systemkostnader.  

 Hälso- och sjukvården har fått tilläggsbudget precis som föregående år 
med 2,0 tjänst sjuksköterska och 1,0 mkr till hjälpmedel, 2 137 tkr. Utöver 
detta har verksamheten fått 300 tkr till projekt Cuviva som bedrivs till-
sammans med Region Kalmar län.  

 Särskilt boende har fått prioriteringar om 600 tkr till demensteamet och 
300 tkr till utbildning inom demens. -293 tkr i effektivisering på grund av 
höjda hyresintäkter i särskilt boende.  
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 Hemtjänsten har minskats med totalt 3 tjänster till följd av minskat behov 
främst i norr. 

 Från och med 2021 ligger verksamheterna barn- och familj, vård av miss-
bruk, vård av vuxna samt stöd och insatser under individ- och familje-
omsorgen. Detta då stödboendeverksamheten avvecklats under 2020. Inom 
individ- och familjeomsorgen återfinns även budgetprioritering om 
3,0 mkr för placeringskostnader. 

 Effektiviseringar i form av resursfördelningsmodell inom grupp- och ser-
vicebostäder samt schemaplanering inom boendestödet, totalt 430 tkr åter-
finns i budget 2021. 

 Prioritering om 1,0 mkr för att öka 2,0 tjänst på daglig verksamhet. 
 Hänsyn har tagits till ökade kostnader för utökade ärenden inom assistan-

sen. Även utökning om 1,0 tjänst inom grupp- och servicebostäder enligt 
resursfördelningsmodell finns i budget 2021. Utökningen reduceras av 1,0 
tjänst avseende schemaplanering som avvecklas 2021. 

 I linje med heltid som norm har budgeten för sjukvikarier generellt sänkts 
från 80 timmar per tjänst till 70 vilket genererat en effektivisering på 
ca 1,0 mkr inför 2021. 

   Budget 2020 Budget 2021 Diff 2020-2021 

 Total    

70 Centralt 32 645 36 949 4 304 

71 Bemanningsenhet 1 578 1 853 274 

72 Hälso- och sjukvård 26 428 27 684 1 257 

73 Särskilt boende 87 030 91 973 4 943 

74 Ordinärt boende 73 872 75 280 1 408 

75 Omsorgen om funk-
tionsneds. 56 308 59 358 3 051 

76 Individ- och familje-
omsorg 18 199 26 113 7 914 

77 Arbetsmarknadsen-
heten 11 972 12 558 585 

78 Stöd och insatser 6 846 0 -6 846 

79 Projekt 2 0 -2 

 Summa 314 881 331 769 16 888 
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1.6 Verksamhetsinvesteringar 

Investeringsbudget 2021 

   Budget 2021 

7 Socialnämnd  

3002 Ekbacka 4 Inventarier 70 

3003 Inventarier OFN 97 

3004 Åkerbohemmet Inventarier 83 

3005 Strömgården Inventarier 50 

3006 Madrasser Säbo 100 

3007 Cyklar hemtjänst 50 

3008 Ekbacka 5 Inventarier 50 

 Summa 500 

 

1.7 Styrmodell 
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skatte-
pengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att 
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de re-
surser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas upp-
nås. 
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till nå-
got som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i verksam-
heterna. 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 kommunens gemensamma kärnvärden; välkomnan-
de, utvecklande och tillsammans genomsyrar verksamheterna. 
Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. 
Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive 
nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäk-
tige uppsatta mål. 
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Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande 

Beskrivning 

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 dimen-
sioner och människor i alla åldrar. 
 
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. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Personalkontinuitet 14 dagar 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 13 

Antalet deltagare som deltagit i daglig verksamhet 
LSS som har fått skyddat arbete eller arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden ska öka jämfört med före-
gående år 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 2 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötan-
de, andel (%)  Kolada År 98 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - be-
mötande, andel (%)  Kolada År 98 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet 
att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%)  Kolada År 75 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möj-
lighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel 
(%) 

 Kolada År 70 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - persona-
len utför sina arbetsuppgifter, andel (%)  Kolada År 95 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mål-
tidsmiljö, andel (%)  Kolada År 80 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende 
för personalen, andel (%)  Kolada År 95 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - för-
troende för personalen, andel (%)  Kolada År 95 

Andelen omsorgstagare som känner sig trygga med 
personalen ska öka jämfört med föregående mätning 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 90 % 

Andelen omsorgstagare som känner att de får be-
stämma saker som är viktiga för sig själva, hemma/på 
sin dagliga verksamhet ska öka jämfört med föregå-
ende mätning 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 90 % 
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Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel 
(%) 

 Kolada År 90 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%)  Kolada År 90 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - soci-
ala aktiviteter, andel (%)  Kolada År 70 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%)  Kolada År 90 

Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga 
läkemedel, andel (%)  Kolada År 4 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - till-
gång till sjuksköterska, andel (%)  Kolada År 75 

Antal dagar för utskrivningsklara patienter 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År 0,1 

Ökat resultat av dokumenterad smärtskattning vid 
vård i livets slutskede 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 85 % 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörj-
ningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel 
(%) 

 Kolada År 80 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen  Kolada År  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv.  Kolada År  

 
 
 
 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt patient går 
igenom patienternas läkemedel årligen för se att de överensstäm-
mer med behovet  
 
 

2021-08-
20 

2021-11-
30 

Sjuksköterskan placeras fysiskt på enheterna, för att vara mer till-
gänglig för personal och patienter  
 
Önskad effekt 
Ge bättre utfall på brukarundersökning angående tillgång till sjuk-
sköterska. 

2021-01-
01 

2021-04-
30 
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Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, handläg-
gare och hälsocentralen.  
 
Önskad effekt 
Bibehålla eller förbättra resultatet för antal dagar för utskrivningskla-
ra patienter. 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell planering)  
 
 

2021-02-
22 

2021-05-
28 

Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva gällande 
hemmonitorering vid palliativ vård  
 
 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Skapa en nöjdhetsenkät för klienter  
 
Önskad effekt 
Förbättrad kvalitet i verksamheten. Öka kvaliteten och ge rätt insat-
ser. 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Upprätta handlingsplan i samband med resultatet av brukarunder-
sökning  
 
Önskad effekt 
Ökad kvalitet av verksamheten 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Ett APT (arbetsplatsträff) varje år ska fokusera på trivsel och ar-
betsglädje hos våra medarbetare. Hälsoinspiratör kan med fördel 
bjudas in  
 
Önskad effekt 
Ökad trivsel och arbetsglädje. Sänkt sjukfrånvaro 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet  
 
 

2021-02-
15 

2021-09-
30 

Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL status 
med syfte att mäta hur effektiva insatserna är  
 
 

2021-01-
18 

2021-09-
30 

Välkomstsamtal - Öka kunskapen hos medarbetarna om vikten av 
samtalet för att få en känsla av sammanhang  
 
Önskad effekt 
Förbättra utfallet på bemötande i brukarbedömningen inom hem-
tjänst. 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas  
 
Önskad effekt 
Förbättra utfallet på nyckeltalet angående möjlighet att framföra 
synpunkter och klagomål i brukarbedömningen. 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter implemen-
tera  
 
Önskad effekt 
Förbättra resultatet på brukarbedömning hemtjänst så att förtroen-
det för personalen ökar. 

2021-01-
18 

2021-05-
24 
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Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende.  
 
Önskad effekt 
Förbättra utfallet på brukarbedömningen angående sociala aktivite-
ter. 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Implementering av måltidspolicy  
 
Önskad effekt 
Förbättra utfallet på brukarbedömningen avseende måltidsmiljön i 
särskilt boende. 

2021-01-
18 

2021-10-
25 

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla 

Beskrivning 

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. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Andel utbildade undersköterskor ska öka jämfört med 
föregående år 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial  

Andel omsorgsassistenter ska öka jämfört med före-
gående år 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial  

Antal timmar som baspersonal utför delegerade sjuk-
vårdsuppgifter ska öka jämfört med 2020 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 8 500 

Antal demensenheter som är stjärnmärkta 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År 3 

Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning, andel 
(%)  Kolada År  
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Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Regeringens Äldreomsorgslyft Satsningen syftar till att stärka kom-
petensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig perso-
nal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald 
arbetstid.  
 
 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband med 
annonsering av tjänst  
 
Önskad effekt 
Ökad kompetens och ökat antal omsorgsassistenter 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Utbildning genom framtaget utbildningspaket för stjärnmärkta de-
mensenheter som genomförs av utbildade instruktörer.  
 
 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av fysioterapeu-
terna  
 
 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Inventera/planera/utvärdera den individuella kompetensutvecklings-
planen  
 
 

2021-02-
01 

2021-11-
30 

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekono-
misk tillväxt 

Beskrivning 

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. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar) 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Månad 65,17 % 
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Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

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

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 7,59 % 

Bemanningsnyckel i demensboende 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Månad 0,74 

Antalet timmar (timavlönade) ska minska med 70 % 
jmf. med 2018 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 21 601 

Antalet övertidstimmar ska minska med 90 % jämfört 
med 2018 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 358 

Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 80 % 
jämfört med 2018 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 1 050 

Produktiviteten i boendestödet ska öka jämfört med 
föregående tertial 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial  

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)  Kolada År 0 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, 
kr/brukare 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År 219 000 

Bemanningsnyckel på äldreboende 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Månad 0,68 

Antal delade turer 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 200 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 
(%)  Kolada År 0 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.  Kolada År  

 
 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Sjukfrånvaroanalys  
 
 

2021-05-
03 

2022-01-
31 

Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den plane-
rade frånvaron täcks av ordinarie personal  
 
 

2021-01-
18 

2021-11-
30 
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Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Implementering av helgtjänstgöring  
 
Önskad effekt 
Genom helgtjänstgöring förväntas antalet delade turer kunna mins-
ka då det finns personal som arbetar tre helger av fyra vilket gör att 
den ordinarie personalen förlägger mer av sin tid i veckorna och/el-
ler längre pass. 

2021-01-
18 

2021-11-
30 

Utveckla vårdtyngdsmätningen  
 
 

2021-01-
18 

2021-09-
30 

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Beskrivning 

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. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Andel fossilfria bilar ska öka i verksamheten 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 40,67 % 
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1.8 Socialnämndens tankar om framtiden 
Läget i världen kan förändras snabbt, vilket utvecklingen av Covid-pandemin vid 
ingången av 2020 har visat. Virusets framfart har tvingat i stort sett alla verksam-
heter att ändra såväl fokus som arbetssätt. Att skydda äldre och sjuka från smitta 
har fått högsta prioritet. 
Arbetet med att förhindra smitta genom tydliga hygienrutiner och skyddsutrust-
ning har fått en central roll under utvecklingen av pandemin. Behovet av att fort-
sätta arbeta med hygienrutiner för att skydda våra äldre och sjuka kvarstår och en 
satsning på att utbilda i och förbättra rutiner kommer att bli en högt prioriterad 
satsning även fortsättningsvis. 
Förvaltningen utvecklas inom flera områden och de utmaningar som ska över-
bryggas är bland annat digitalisering, förändrade arbetssätt bland annat till följd av 
ändrad lagstiftning samt politiska beslut som ska implementeras. Fokus råder på 
ekonomisk hushållning med bibehållen kvalitet i verksamheten. För att möta den 
demografiska utmaningen där andelen äldre i kommunen ökar planeras nybyggna-
tion av ett äldreboende på Ekbacka de kommande åren. Även nybyggnation av ett 
LSS-boende är prioriterat för att möta det behov som finns nu och framåt. 
En äldreomsorgsplan för åren 2021-2024 har tagits fram som ett instrument för att 
styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommu-
nens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen. 
Grunden utgörs av de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av 
kommunfullmäktige och socialnämnden. Personcentrerad vård är ett etiskt för-
hållningsätt som innebär att se den enskilda personen involveras och anpassa efter 
individens behov och förutsättningar, individens behov i centrum. På detta sätt kan 
vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv. Vardagsrehabilitering och ett 
rehabiliterande förhållningssätt ska vara en självklar del av hur vården och omsor-
gen för äldre personer är utformad. 
Nationellt pågår processen i omställningen till ”God och Nära Vård” för att möta 
den demografiska utvecklingen och invånarnas behov. Förvaltningen fortsätter 
arbetet med Hemsjukhuset som innebär ett nära samarbete mellan hemsjukvård, 
hemtjänst och hälsocentralen. Under 2021 kommer Hemsjukhuset att utvecklas då 
rehabenheten och hemtjänst involveras i högre utsträckning för att bygga vidare 
på en fungerande modell som har blivit uppmärksammad från olika håll i regionen 
och nationellt. Utvecklingen mot god och nära vård kan i förlängningen innebära 
en skatteväxling från regionen till kommunerna. 
Förvaltningen fortsätter att arbeta mot de uppsatta mål som finns för att öka ande-
len medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad i projektet Heltid som norm. Även 
den politiska prioriteringen att minska delade turer i verksamheten är fokus under 
2021. För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken 
inom vård och omsorg. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den de-
mografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. 
Ett förändrat arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen innebär att tydliggöra 
beslut och syfte med insatsen för medborgarna, vilket medför individuellt stöd och 
behandling i hemmiljö. Verksamheten anpassas för att kunna erbjuda olika former 
av öppenvård som alternativ till kostsamma placeringar.  
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För att möjliggöra detta krävs ett nära samarbete och samverkan mellan huvud-
män inom region och kommun. 
Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd kommer att ta fram nya arbetssätt, 
fördelen är att det blir kortare kontaktvägar mellan exempelvis handläggare och 
medborgare. Förhoppningen är att fler personer ska komma ut i arbetslivet genom 
en verksamhet med återbruk samt andra aktiviteter. 

1.9 Systematisk kvalitetssäkring 
Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för både ledning och medarbetare att syste-
matiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. 
Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och den som bedriver verk-
samheten ska med stöd av ledningssystemet kunna; 

 planera 
 leda 
 kontrollera 
 följa upp 
 utvärdera 
 förbättra verksamheten 

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska 
verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av 
riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. 
Kvalitetsledningssystemet regleras i SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete.
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-02 130   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 130 Dnr 2019/107 701 SN 
 
Inbjudan till samråd från plan- och byggenheten, Detaljplan Borgholm 
11:42, Ekbacka 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  inte har någon erinran mot detaljplanen Borgholm 11:42, Ekbacka.  

Ärendebeskrivning 
Inkommit från Kommunledningsförvaltningen underrättelse, detaljplan för del av 
Borgholm 11:42 m.fl. Ekbacka 

En granskningshandling har tagits fram för Borgholm 11:42 m.fl. Huvudsyftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till be-
fintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen medger nybyggnation av sär-
skilt boende med 80 platser. Planen syftar också till att legalisera de vårdverksam-
heter, tillhörande funktioner och tekniska anläggningar som finns inom området 
idag, säkra natur- och kulturvärden, möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, 
bostäder och kontor inom områdets östra sida och centrala delar, GC- väg längs 
Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor för dagvattenhantering. 

Beslutsunderlag 
Underrättelse över detaljplan Borgholm 11:42, Ekbacka. 

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen. 
______________
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Postadress 

Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 

Torget 
Östra Kyrkogatan 10 

Telefon 

0485-880 00 vx 
Fax 

0485-129 35 
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10 85 00-0 

 

 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-26 
  

  

UNDERRÄTTELSE 

 

Detaljplan för del av Borgholm 11:42 m.fl. Ekbacka 

En granskningshandling har tagits fram för Borgholm 11:42 m.fl. Huvudsyftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till 

befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen medger nybyggnation av 

särskilt boende med 80 platser. Planen syftar också till att legalisera de 

vårdverksamheter, tillhörande funktioner och tekniska anläggningar som finns 

inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, möjliggöra ett 

parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom områdets östra sida och 

centrala delar, GC- väg längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor för 

dagvattenhantering. 

 

Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneplanprocessen. En detaljplan 

är en juridiskt bindande handling som bland annat reglerar utformning av 

bebyggelse inom ett område.  

 

I översiktsplanen för Borgholms kommun anges att en fördjupning av 

översiktsplanen ska göras för Borgholms tätort inom vilket Ekbackaområdet 

ingår. Planförslaget inte är förenligt med kommunens fördjupning av 

översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik. I fördjupningen av översiktsplanen 

pekas planområdet ut som område för park/naturvärden. 

 

Inkomna synpunkter under det föregående skedet, samråd, redovisas i en 

samrådsredogörelse. Där redovisas även kommunens ställningstagande till 

ändringar av planförslaget. 

 

Observera att inga handlingar medföljer detta utskick. Handlingar hålls istället 

tillgängliga i stadshuset (Östra Kyrkogatan 10) samt på kommunens hemsida: 

https://www.borgholm.se/detaljplan-for-borgholm-1142-med-flera-ekbacka/  

Det går också bra att kontakta kommunen för att få handlingar hemskickade. 

 

Granskningstiden är fr.o.m. 1:e december t.o.m. 22:e december 2020 

 

Upplysningar om detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilausen,  

tel 0485-88 115 eller thomas.nilausen@borgholm.se 

 

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i 

fastigheten uppmanas att informera om detta granskningsskede.  
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Borgholms kommun 
Datum 

2020-11-26 
  

  
Sida 

2(2) 

 

 

Eventuella skrivelser med synpunkter på granskningshandlingen ska vara 

försedda med namn, adress och en fastighetsbeteckning. Ange ”Detaljplan 

Borgholm 11:42 m.fl.” i ämnesfältet. Skrivelsen skickas till: mobn@borgholm.se 

  

Vi tar företrädesvis emot synpunkter per e-post men du kan även skicka 

synpunkterna till: Kommunledningsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 

387 21 Borgholm, senast den 22:e december 2020. Den som inte senast under 

granskningsskedet lämnat synpunkter på planförslaget, kan förlora rätten att 

överklaga detaljplanen. 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Borgholms kommun 
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