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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
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 
______________

3



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-16 109   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 109 Dnr 2020/27 700 SN 
 
Information gällande Covid-19 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.  

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

COVID-19 

- Ytterligare en omsorgstagare inom hemtjänsten har testats positiv för Covid-19,  
totalt i höst har 6 omsorgtagare och 23 personal testats positiva för Covid-19. 

- Det finns ingen smitta i kommunens särskilda boenden. 
- Förvaltningen har en god beredskap inför ett eventuellt öppnande av Evakue-

ringsboendet.  
- Vaccination av Covid-19 beräknas kunna påbörjas i mitten av januari. Förs ut 

är Priogrupp 1 vilket är omsorgstagare och personal inom äldreomsorgen. 
- Regionen har en vaccinationssamordnare som sedan har kontaktpersoner i 

varje kommun, för Borgholm är det Catrin Tukia Engberg enhetschef för sjuk-
sköterskorna och Christina Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

- 30 stycken hygientangentbord är inköpta.  
- Vissa enheter har en hög sjukfrånvaro. 
- Vi har god tillgång till skyddsutrustning.  
- Det kommer att placeras ut handspritsstationer vid vissa entréer.  
- En ny uppmuntran i form av presentkort och lunchbiljetter kommer att delas ut 

till personalen.  
 

ÖVRIGT 
- En ny ritning över den planerade byggnationen av äldreboende på Ekbacka 

kommer att presenteras på torsdag. Det är bekymmersamt med ekar i området.  
- Arbete pågår med att ta fram lösningar för en byggnation av gruppbostad LSS, 

kommer att presenteras i januari.  
- Rekrytering av myndighetschef pågår.  

 

______________
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§ 110 Dnr 2020/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning november 2020 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna uppföljningen för november 2020 som visar ett resultat för perio-

den på 3 mkr och en årsprognos på 0,3 mkr.   

Ärendebeskrivning 
Mattias Åberg, ekonom informerar att 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 er-
sättning från staten av sjuklönekostnader för perioden april till oktober, som påver-
kar avvikelsen med 4,1 mkr, varav 0,4 mkr för oktober månad. Samt att verksam-
heten 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 familje-
omsorgen 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 an-
sökan om 1,6 mkr från Migrationsverket vilket påverkar periodens avvikelse nega-
tivt. 

Prognosen baseras på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre 
än budgeterat. Den problematik som föreligger inom omsorgen om funktionsned-
satta 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 till-
räckligt effektiv gör att verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid 
årets slut. 

Prognosen reduceras av hemtjänsten och särskilt boende vilket beror på att kost-
naderna för verksamheten har sjunkit, dels på grund av lägre antal hemtjänsttim-
mar men också på att enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens be-
hov. 
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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 funk-
tionsnedsatta 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 kost-
naderna för verksamheten har sjunkit, dels på grund av lägre antal hemtjänsttim-
mar men också på att enheterna snabbt kunnat ställa om efter verksamhetens be-
hov. 

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 om-
sorgens verksamhetsområde. Det tillfälliga evakueringsboendet kopplat till pande-
min beräknas vara öppet i fyra månader i prognosen men antagandet är att dessa 
kostnader täcks helt av Socialstyrelsen. Första ansökningen skickades under au-
gusti och nästa skickades nu under november månad. 

Integrationsverksamheten förväntas visa ett underskott vid årets slut. Detta base-
ras 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. 

______________
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§ 111 Dnr 2020/13 792 SN 
 
Åtgärdsplan 2020. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att den reviderade åtgärdsplan 2020 fortsatt ska gälla tills nytt beslut fattas. 
att uppdra till förvaltningen att fram en reviderad åtgärdplan för 2021.  

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 

Beslut skickas till 
Socialchef 
Ekonom 
______________
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§ 112 Dnr 2020/73 706 SN 
 
Kostnad för Borgholms kommun då omsorgstagare erhåller hemtjänst i 
annan kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  anta kostnaden för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kom-

mun betalar då omsorgstagare 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 omsorgstagare betalar för hemtjänst i Borgholms kom-
mun beslutades i ärendet för taxor för vård och omsorg 2021, beslut SN 2020/73. 
Fördelningen per område och kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun vilken 
Borgholms kommun betalar då omsorgstagare erhåller hemtjänst i annan kommun 
har inte beslutats för 2021 och behandlas därför i denna skrivelse. 

Hemtjänsttimme per område 
505 kr/h avser den totala kostnaden inklusive all overheadkostnad i kommunen 
(både för soc och kommunstyrelsen, vilket innebär ekonomiavdelning, HR-avdel-
ning mm.) som Borgholms kommun betalar till annan kommun när någon av våra 
hemtjänsttagare vistas i den kommunen. Kostnad för hemtjänst + OH-kostnad 
soc + OH- kostnad kommunstyrelsen = 505 kr/h som Borgholms kommun be-
talar för visstidare i annan kommun. 

Den kostnad som anges nedan avser intern och extern hemtjänsttimme per områ-
de: 

 

Den interna hemtjänsttimmen är den kostnad som avser all kostnad utom over-
headkostnad inom soc, dvs. administration och högre chefer. Här ingår inte hel-
ler någon overheadkostnad som avser kommunstyrelsen. Denna peng används 
vid resursfördelning månadsvis i den egna budgeten. Kostnad för hemtjänst = 
peng för resursfördelning i den egna budgeten per område 
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Den externa hemtjänsttimmen är den kostnad som avser all kostnad inklusive 
overheadkostnad inom soc, däremot ingår inte overheadkostnad inom kom-
munstyrelsen. Denna peng är den som utbetalas per timme om kommunen 
skulle få en extern utförare av hemtjänst. Kostnad för hemtjänst + OH-kost-
nad soc = peng som utbetalas till extern utförare, LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) 
 
Detta är beräknat enligt SKRs modell för resursfördelning av hemtjänst. 
 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 113 Dnr 2020/68 792 SN 
 
Verksamhetsplan med budget 2021 med plan för åren 2022-2024. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
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 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 114 Dnr 2019/107 701 SN 
 
Inbjudan till samråd från plan- och byggenheten, Detaljplan Borgholm 
11:42, Ekbacka 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
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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