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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 57   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 57 Dnr 2021/17 700 SN 
 
Information gällande Covid-19, år 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.   

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

- Socialförvaltningen öppnar upp sina verksamheter lite mer utifrån Folkhälso-

myndighetens rekommendationer.  

- Socialförvaltningens semestervikarier uppmanas att vaccinera sig.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 58   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 58 Dnr 2021/16 700 SN 
 
Information från socialchef 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

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

- IVO har meddelat beslut i ett personalärende.  

- Anmälan inlämnad till IVO från god man gällande en brukar på en gruppbostad.  

- Det saknas idag ca 10 semestervikarier till förvaltningens verksamheter. 

- Skötsel av hemtjänstens bilar på norra Öland ska skötas av AME. 

- Två deltidsbrandmän ska arbeta med fastighetsskötsel på Åkerbohemmet.  

- Utemiljöerna ses över på Ekbacka, rabatter, cykelställ, gångplattor mm.  

- Inkommit beslut från hjälpmedelsnämndens sammanträde 2021-05-25 § 9: 

Förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län. 

- Anna Hasselbom Trofast kommer återgå till tjänsten som socialchef i januari 

2022.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 59   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 59 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning maj 2021 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna den preliminära budgetuppföljningen för maj 2021.   

Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetuppföljningen för maj 2021 är framtagen av enhetschefer, 
verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för maj 2021. 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 
maj månad 2021.  

______________
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Att skydda äldre och sjuka från smitta har haft högsta prioritet och våra äldsta 
kommuninvånare har nu vaccinerats och har fått ett fullgott skydd. Under de två 
senaste månaderna har smittspridningen legat på en hög nivå samhället vilket till 
stor del sägs bero på att den brittiska mutationen av Covid är dominerande. 
Situationen medför att fortsatta restriktioner blir kvar i verksamheten med krav på 
skyddsutrustning i det patientnära arbetet och hemarbete där det är möjligt. 
Ytterligare försiktighetsåtgärder har införts på korttidsboendet med begränsningar 
i att besöka boendet. I takt med att fler människor vaccineras är bedömningen att 
vissa lättnader kan genomföras under maj och juni. 
För de som har möjlighet inom administrationen gäller att arbeta hemma och att 
möten görs digitalt via Teams. Restriktionerna med distans och basala 
hygienrutiner förväntas pågå under större delen av 2021. Borgholms kommun 
ligger i topp nationellt i PPM (punkt prevalens mätningar) för basala 
hygienrutiner. 
Pandemin har satt stor prägel på arbetet i förvaltningen under den senaste 12-
månaders perioden. Målsättningen är att utvecklingsarbetet i förvaltningen ska få 
större fokus inom bland annat inom "God och nära vård" och kvarstående punkter 
i satsningen på bästa äldreomsorgen. Under 2021 kommer kommunen att tilldelas 
projektmedel på 1,5 mkr inom ramen för god och när vård. Utvecklingsarbetet 
med hemmonitorering för palliativa patienter samt patienter med psykisk ohälsa 
har påbörjats. Även mobil dokumentation i Regionen Kalmars journalsystem 
införs succesivt, vilket kommer öka patientsäkerheten. Med syfte att öka 
samarbetet med Hälsocentralen, inom område psykisk ohälsa, har en av 
kommunens sjuksköterska med psykiatrikompetens även börjat arbeta 40 % på 
hälsocentralen. Under perioden så har 16 medarbetare påbörjat 
undersköterskeutbildningen på halvfart med betald lön. Ytligare 26 medarbetare 
kommer att påbörja sin utbildning under hösten. 
Inom omsorgen för funktionsnedsatta har ett möte skett med SBB Norden som är 
ny fastighetsägare för flera av verksamhetens gruppbostäder.  Representanter från 
verksamheten har haft en genomgång av fastigheterna tillsammans med 
hyresvärden med målsättning att ta fram en underhållsplan. Omförhandling av 
avtal är även initierat från bägge håll med syfte att tydliggöra 
gränsdragningslistor. 
Det pågår ett förberedande arbete för nybyggnation av äldreboende om 80 platser 
på Ekbacka. Projekteringsfasen är klar och är nu ute för upphandling. 
Målsättningen är att kunna tilldela totalentreprenaden under juni och byggstart 
under hösten. 
Planeringsarbete pågår för att införa metoden SSPF (samverkan socialtjänst, 
skola, polis och fritid). Metoden är ett verktyg för att tidigt identifiera och arbeta 
aktivt med ungdomar som är i riskzonen på ett eller annat sätt. 
Planering av nytt LSS-boende har påbörjats med målsättning att klara det 
långsiktiga behovet av gruppbostäder. I fokus är att förbättra brukarnas 
tillgänglighet till daglig verksamhet i Borgholm och möjlighet att delta i 
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gemensamma aktiviteter. 
En arbetsgrupp har initierats i kommunen för att eventuellt göra en aktivitet under 
"En vecka fri från våld" under hösten. 
Varje sommar innebär en utmaning att rekrytera vikarier till såväl äldreomsorgen 
som omsorgen. Även i år är läget ansträngt inför sommaren och ca 10 vikarier 
saknas för närvarande. Rekryteringen pågår löpande för att täcka kvarvarande 
behov. 
Vakansen för myndighetschef har annonserats och har nu tillsats med intern 
sökande. 
Under våren påbörjades upprustning av utemiljöerna, gångvägar och uteplatser 
kring Ekbacka. Åtgärderna kommer att öka såväl trivsel som tillgängligheten i 
området. 
 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

1.2.1 Sammanfattning 
Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 
+9,8 mkr (prognos +6,3 mkr). 
Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är den utökade budgeten 
för heltid som norm och borttag av delade turer består av 3,3 mkr för perioden. 
Kostnader beräknas belasta resultatet längre fram under året. 
Externa placeringar visar en positiv avvikelse om +1,9 mkr för perioden. 
Särskilt boende har en god personalplanering och en bemanningsnyckel som 
ligger något under budgeterad nivå vilket bidrar positivt till resultatet. En 
bidragande faktor till att bemanningsnycklen ligger under budgeterad nivå är att 
det periodvis finns tomma platser på korttiden. 
Förvaltningen har för perioden även erhållit 0,3 mkr i bidrag gällande 
sjuklönekostnader för april månad. Total för perioden har förvaltningen erhållit 
sjuklönekostnader om 1,5 mkr 
Det som reducerar avvikelsen är bland annat att förvaltningen för perioden har 
1,2 mkr i extra kostnader kopplade till covid-19. 

1.2.2 Kommunens verksamheter 

Heltid som norm 

Delade turer 
Antalet delade turer har minskat markant sedan helgtjänstgöringen infördes. 
Under perioden har delade turer minskat med cirka 70 % 
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Obokad resurstid 
I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika 
verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra 
arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Under årets första tertial har det 
uppstått en kostnad om 389 tkr. Under maj månad ser vi en ökning inom 
hemtjänsten och en minskning inom Särskilt boende. Inom omsorgen om 
funktionsnedsatta (OFN) är utfallet i stort samma som månaden innan. 
Orsaker till obokade resurstider tider kan vara att: 

 Det finns ingen beställning som matchar arbetstiden. 
 Ett helt arbetspass kan inte bokas ut då behovet är färre timmar än 

schemapasset. kort för att boka ut, det vill säga 2 timmar. 
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Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om 
+9,8 mkr (prognos +6,3 mkr). 
Nedan presenteras resultatet per verksamhet 
Hälso- och sjukvården 
Kostnaden för hjälpmedel ligger i snitt lägre än budgeterad nivå. Under maj 
månad har kostnaden ökat vilket härleds till påfyllnad av lager inför sommaren 
samt inköp av elrullstol.  Även intäkterna för utförd vaccinering mot Covid-19 ger 
Hälso- och sjukvården ett positivt resultat. 

 
Särskilt boende 
Den positiva avvikelsen inom särskilt boende härleds till minskade kostnader 
centralt på grund av en delvis vakant tjänst. 
Särskilt boende har även en god personalplanering och en bemanningsnyckel som 
ligger något under budgeterad nivå vilket bidrar positivt till resultatet. 
Bemanningsnycklen är under budgeterad nivå på grund utav periodvis tomma 
platser på korttiden. 

Ordinärt boende 
Antalet hemtjänsttimmar är under månaden något högre än budgeterad nivå, vilket 
leder till underskott centralt. Hemtjänst centrum Norr, Böda samt Löttorp/Källa 
uppvisar underskott vilket härleds till minskat antal timmar med svårigheter att 
ställa om resurserna. Hög sjukfrånvaro relaterat till pandemin är ytterligare en 
bidragande faktor. 

Bemanningsenheten 
Det positiva utfallet för bemanningsenheten härleds till vakant administrativ tjänst 
samt minskade utgifter för Ob-tillägg då administrativ personal numera endast 
arbetar vardagar. 
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Omsorgen om funktionsnedsatta 
Det positiva resultatet härleds bland annat från överskott centralt OFN som går 
plus på sin personalbudget vilket förväntas täcka en del av förväntat underskott 
för personal på gruppbostad Ranstad. Det finns även enheter som fortsätter visa 
positiva resultat och som väger upp negativa avvikelser inom andra enheter, bland 
annat flera gruppbostäder i Borgholm och centralt OFN. Det som reducerar 
avvikelsen är bland annat Ranstads höga personalkostnader i form av sjuklön, 
semesterlön samt lön till timanställda. Personlig assistans har även fått in ett nytt 
ärende, vilket inte varit budgeterat för året och som reducerar avvikelsen.  

Individ- och familjeomsorg 
Anledningen till den positiva avvikelsen beror på att enheten inför 2021 fått en 
utökad budget för placeringar, men verksamheten har i dagsläget färre externa 
placeringar än budgeterat och därav utnyttjas inte hela budgeten. En annan 
anledning är att stöd och insatser har en vakant tjänst som förväntas ersättas först 
efter att en kartläggning har gjorts av vilken kompetens enheten är i störst behov 
av för att på bästa sätt kunna tillgodose behoven hos klienterna. 
 

 
 
Arbetsmarknadsenheten 
Ett positivt resultat som bland annat härleds till ej tillsatt tjänst som 
praktiksamordnare samt finansiering till 40 % av tjänsten som 
Integrationshandledare. Integrationshandlaren kommer under året att agera som 
lokal projektledare för projektet FSLA. Denna tjänst finansieras genom 
Samordningsförbundet. Antalet ansökningar om försörjningsstöd ökade under 
årets första tre månader för att sedan minska igen. Försörjningsstöd visar för 
perioden en budget i balans med en viss osäkerhet för hur mycket pandemin 
kommer att påverka utfallet resterande del av året.  
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Analys av årsprognos 
Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden. Detta bidrar till att vi just nu 
ser en prognos för helåret om +6,3 mkr. Prognosen baseras på dessa antaganden: 
Centralt 
Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer 
belastar resultatet längre fram under året. Vi beräknar att kostnaderna kommer 
vara lägre än budgeterat och därför visar centralt på en positiv avvikelse för året. 
Vård och omsorg 
Prognosen baseras på månadens utfall samt föregående års resultat för 
verksamhetsområdet. Osäkerhetsfaktorer är om försäkringskassan fortsättningsvis 
betalar ut sjuklönekostnader efter juni månad, om försäkringskassan förlänger 
ersättningen så kommer prognosen att förbättras. Ytterligare en osäkerhetsfaktor 
är att omsorgstagare från andra kommuner kan komma att öka. 
Hjälpmedelsbudgetens prognos är baserad utifrån nuvarande periods siffror och 
visar ett överskott i slutet av året. En osäkerhetsfaktor är att utrymmet för 
tvätt/rengöring av hjälpmedel behöver renoveras för att öka den hygieniska 
standarden samt förbättra den fysiska miljön, vilket kommer medföra en kostnad 
längre fram under året. 
Den största skillnaden mellan föregående periods årsprognos inom vård och 
omsorg är inom särskilt boende. I föregående period fanns en osäkerhetsfaktorer 
om att personal belastade rätt enhet och därför påverkade årsprognosen. Det är nu 
uppdaterat och därav har årsprognosen förbättrats. 
Omsorgen om funktionsnedsatta 
Prognosen baseras på att Ranstad gruppbostad, Runstens korttidsboende och 
Daglig verksamhet med största sannolikhet kommer göra ett underskott på grund 
av högre personalkostnader än vad som är budgeterat. Budget för 
avlösarservice/ledsagarservice och kontaktpersoner har mindre timmar budgeterat 
än antal beviljade timmar/tillfällen i biståndsbeslut och därför är prognosen att 
dessa enheter kommer visa underskott på helåret. Underskottet hjälps upp av att 
flera verksamheter visar överskott i prognosen. Samt att det centralt på OFN 
ligger en personalbudget som förväntas täcka den största delen av Ranstads 
underskott men troligtvis inte hela summan. 
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Individ- och familjeomsorg 
Prognosen baseras på en utökad budet för placeringar jämfört med 2020, samt på 
att förändringsarbetet på hemmaplan ska ha haft en gynnsam utveckling. Under de 
första månaderna av 2021 hade verksamheten ett lågt inflöde av anmälningar 
bland både barn, unga och vuxna. Under april ökade inflödet av ärenden och 
under maj har de inkomna ärendena fortsatt ökat. Efter analys av inkomna 
anmälningar ses i dagsläget ingen tydlig koppling till pandemin och dess effekter. 
Fortsätter antalet anmälningar att ligga på en hög nivå alternativt öka än mer är 
osäkerhetsfaktorn stor avseende prognosen. 
Förvaltningen har än inte fått återkoppling gällande ansökan om extra kostnader 
kopplat till Covid-19 gällande december månad 2020. Det finns en osäkerhet om 
förvaltningen kommer erhålla bidrag och i sådana fall hur mycket och därför är 
återsökningen inte medräknat i prognosen. 

Ekonomisk sammanställning 

   Årsbudget Budget 
jan-maj 

Utfall jan-
maj 

Avvikelse 
jan-maj 

Årsprognos 
avvikelse 

 Total      

70 Centralt 37 425 15 514 11 866 3 648 500 

71 
Bemannings 
enhet 

1 853 765 499 266 300 

72 Hälso- och 
sjukvård 27 684 11 234 10 772 462 700 

73 Särskilt boende 91 973 37 497 36 077 1 420 1 550 

74 Ordinärt boende 75 281 28 954 28 462 492 900 

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 58 882 23 721 23 402 319 -900 

76 Individ- och 
familjeomsorg 26 114 10 813 8 475 2 338 2 300 

77 Arbetsmarknads
enheten 12 558 4 865 4 529 336 450 

79 Projekt 0 0 -519 519 500 

 Summa 331 769 133 364 123 564 9 800 6 300 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 60   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 60 Dnr 2021/26 792 SN 
 
Förvaltningens prioriteringsunderlag för budget 2022 med plan för åren 
2023-2025. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 diskuteras. Detaljbudget ska tas fram under hösten.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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1 Konjunkturläge i världen och Sverige 

År 2021 innebär en tydlig förstärkning av både den svenska konjunkturen och det 

kommunala skatteunderlaget, visar SKR:s skatteunderlagsprognos. Utvecklingen 

väntas fortsätta även 2022. 

Den 29 april släppte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ny skatteun-

derlagsprognos. Jämfört med tidigare prognoser är bedömningen en något starkare 

konjunkturuppgång under 2021 och 2022 och att det kommunala skatteunderlaget 

växer något snabbare, då antalet arbetade timmar väntas öka snabbare. 

Världen över strävar man politiskt med att i pandemins spår få en snabb ekono-

misk återhämtning. Utvecklingen i såväl Sverige som globalt omges dock av 

många osäkerhetsfaktorer. Nuvarande prognos baseras på minskad smittspridning, 

att vaccinationerna fortgår och restriktioner mildras. 

Sverige förväntas lämna den djupa lågkonjunkturen under 2020 bakom sig, vilket 

kommer att gynna utvecklingen av BNP, löneinkomsterna och det kommunala 

skatteunderlaget. Skatteunderlaget ökade med enbart 2,2 procent förra året, vilket 

är den lägsta tillväxten på tio år. För 2021 beräknar SKR att skatteunderlagstill-

växten ökar till 3,2 procent. Även 2022 väntas hög tillväxt för BNP och sysselsätt-

ning, samt fortsatt stigande skatteunderlagstillväxt. 

SKRs bedömning bygger främst på att den inhemska efterfrågan ska ta rejäl fart 

efter sommaren, när smittspridningen förutsätts vara lägre och alltfler restriktioner 

antas vara på väg att lyftas. Det handlar alltså om att balansera möjligheterna till 

ett än snabbare lyft för konjunkturen mot risken för bakslag och en mer segdragen 

återhämtning. 
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2 Borgholms kommuns förutsättningar 

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

från kostnadsutjämningen påverkas positivt i och med att invånarna förväntas ha 

stora behov av kommunal service. 

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

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

hetsavgift. Strukturbidrag syftar till att stärka kommuner och landsting med en li-

ten befolkning och/eller problem på arbetsmarknaden. Borgholms kommun är den 

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

muner som har en högre kostnader än genomsnittet i riket. 

Riktade statsbidrag avser att finansiera ett specifikt ändamål eller uppdrag och 

måste användas till det exempelvis karriärtjänster för lärare, energieffektivise-

ringar i kommunens fastigheter och ökat bostadsbyggande. 

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

ningar. 

 

2.1 Prislappar och befolkningsprognos 

Nedan presenteras prislappar, uppräkning av pris- och lön samt vilken befolkningspro-

gnos som de tekniska ramarna baseras på. 
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2.2  Nettokostnadsavvikelse 

 

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

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

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

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

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

Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (statist-

iskt förväntad kostnad utifrån Borgholms kommuns demografi och förutsätt-

ningar). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge på grund av hög ambitions-

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

ovan visar avvikelsen i procent (%). 

Viktigt att tänka på är att nettokostnadsavvikelse och budgetavvikelse inte är 
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samma sak. Nettokostnaderna är de sammanlagda kostnaderna för verksamheten 

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

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

är beräknat utifrån Borgholms förutsättningar. Notera att overheadkostnader inte 

ingår i budgetavvikelsen. 

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

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

kostnad. 

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

särskilja vissa kostnader inom grundskola/fritidshem. 

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

har ingen egen gymnasieskola utan bedrivs genom Kalmarsunds gymnasi-

eförbund. 

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

jämföras med en avvikelse med 85% föregående år. 

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

mkr). 

 

2.3 Finansiella nyckeltal 
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3 Styrmodell i Borgholms kommun 

3.1 Kommunfullmäktigemål 2021 

Kommunfullmäktigemålen nedan beslutas i årsplan med budget 2021 och plan 

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

2030. Kommunfullmäktigemål kompletteras med indikatorer och aktiviteter. Re-

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

munfullmäktige uppsatta mål. 

 

  

 

  

 

  

 

  

3.2 Måluppfyllelse 

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

mäktige uppsatta mål. Kommunfullmäktigemålen utvärderas utifrån nämndernas 

utvärdering på mål och indikatorer. 
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3.3 Tekniska ramar 

Nedan presenteras tekniska ramar inför 2021-2025 

 

Tekniska ramar används som grund inför politiska prioriteringar på kommande 

budgetberedningar. 

Tekniska ramar baseras på: 

• Prislappar (förskola, fritidshem, grundskola och äldreomsorg) 

• Uppräknat med index för prisökning och löneökning 

• Baseras på nuvarande investeringsplan, förändras investeringsplanen på-

verkas de tekniska ramarna. 

BORGHOLM  NÄMNDSRAMAR

2021 2022 2023 2024 2025

Nämnder/avdelningar

  TEKNISK 

RAM 2021

 TEKNISK 

RAM 2022

 TEKNISK 

RAM 2023

 TEKNISK 

RAM 2024

 TEKNISK 

RAM 2025

KOMMUNFULLMÄKTIGE 837 696 710 725 738

REVISION 882 881 879 877 875

ÖVERFÖRMYNDARE 0 0 0 0 0

VALNÄMND 350 316 322 329 336

KOMMUNSTYRELSE 155 110 153 640 157 418 162 046 165 485

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND 537 7 344 7 469 7 588 7 718

UTBILDNINGSNÄMND 163 398 162 629 161 466 159 789 159 456

SOCIALNÄMND 316 465 320 499 338 301 355 249 373 945

FINANS -714 373 -723 524 -743 223 -757 407 -775 940

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 637 579 656 026 676 453 696 295 718 643

BERÄKNAT RESULTAT -76 794 -77 519 -76 658 -70 804 -67 388

20252021 2022 2023 2024
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4 Sammanställning resultat 

Utifrån tidigare beslutad plan där nämndernas totala prioriteringar uppgår till 

47,9 mkr ger ett resultat på 30,9 mkr (4,2 %) för 2022. Ett resultat på 2 % av skat-

ter och bidrag medför ett prioriteringsutrymme på 16,2 mkr. 

Under mandatperioden (2019-2022) är resultatet utifrån tidigare beslutade priori-

teringar 2,7 % och för planperioden 3,4 %. 

 

 

 

Budgeterad resultatnivå (3,3 %) tillsammans med avskrivningar under planperi-

oden (2022-2025) skapar ett investeringsutrymme på 229 mkr medan planerad in-

vesteringsnivå är på 146 mkr vilket ger ett kvarvarande investeringsutrymme på 

83 mkr. Minskar budgeterad resultatnivå genom ökade prioriteringar minskar 

även utrymmet för kortsiktiga investeringar (investeringar som understiger 30 mkr 

och har en avskrivningstid som är kortare än 30 år). 

 

 

 

Nedan presenteras respektive år. 
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4.1 Finansiella mål 

 

Investeringar med kort livslängd ska självfinansieras 

Resultat och avskrivningar ger ett utrymme för investeringar som är högre än in-

vesteringsvolymen över mandatperiod och planperiod. 

 

Ett resultat som är minst 2 % av skatter och bidrag 

Årens resultat i förhållande till skatter och bidrag ska vara minst 2 %. 

 

Soliditeten inklusive pensionsåtaganden, ska öka 

Soliditeten ska årligen öka för att stärka kommunens ekonomi. 
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4.2 Prioriteringar 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning  2021 2022 2023 2024 2025 

Politiska arvoden Permanent 150 150 150 150 150 

Kommunfullmäktiges prioriteringar är oförändrade jämfört med beslutad årsplan 

med budget 2021 och plan 2022-2024 med tillägg för plan 2025. 

  

Valnämnd 

Beskriv-
ning 

Prio 2021 2022 2023 2024 2025 

Ej val 1-4 ÅRIG -350  -322  -336 

Valnämndens prioriteringar är förändrade jämfört med beslutad årsplan med bud-

get 2021 och plan 2022-2024 med befolkningsförändringen. Samt tillägg för plan 

2025. 

 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning  2021 2022 2023 2024 2025 

Utökning av budget för 
Gata/Park. 

1-4 ÅRIG 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

Utökad budget för vägbidrag Permanent 200 200 200 200 200 

Utökade kostnader för rädd-
ningstjänsten. 

1-4 ÅRIG 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 

Utdelning från BEAB 1-4 ÅRIG  -2 000 -2 000 -2 000  

Lägre kostnad för Ölands gym-
nasium 

1-4 ÅRIG -300 -704 -1 512 -1 512  

Utökning av befintlig ram ÖFM Permanent 500 500 500 500 500 

Överföring föregående år (SLO) 1-4 ÅRIG 3 000     

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

Sommarkortet/1 zon 1-4 ÅRIG 350 350 350 350 350 

Kommunarkivet 1-4 ÅRIG 100     

Underhåll cykelvägar Permanent 500 500 500 500 500 

Beslutsstöd Permanent 500 400 400 400 400 

Avskrivningar 1-4 ÅRIG 2 500 2 500 2 500 2 500 2500 

Justering kopietaxan 1-4 ÅRIG -50 -50 -50 -50 -50 

Arrende, hamnar, tomträttsav-
gifter 

1-4 ÅRIG -100 -400 -800 -1 000 -1 200 

Samverkan Mörbylånga inom 
miljövht 

1-4 ÅRIG -250 -250 -250 -250 -250 

Effektivisering 1-4 ÅRIG -2 000 -2 000 -6 000 -8 000  

Oförutsett Permanent 500 500 500 500 500 
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Beskrivning  2021 2022 2023 2024 2025 

Summa tidigare beslutade 
prioriteringar 

 13 750 7 846 2 638 438 11 750 

 

Kommunstyrelsens prioriteringar är oförändrade jämfört med beslutad årsplan 

med budget 2021 och plan 2022-2024 med tillägg för plan 2025. Skillnaden mel-

lan tidigare beslutade prioritering och förvaltningens förslag är: 

Beskrivning 2022 2023 2024 2025 

(rev) Beslutsstödsystem 100 100 100 100 

(rev) Utökning Gata/park 400 400 400 400 

(rev) Samverkan Mörbylånga miljö 250    

(rev) Överföring Slottet 3 000    

(ny) Köp av vuxenutbildning 800 800 800 800 

(ny) Miljöenheten 1,4 tj 850 850 850 850 

(ny) E-arkiv Kommunövergripande 465 165 165 165 

(ny) koncerngemensamma funktioner -250 -500 -500 -500 

(ny) KoF Investeringsbidrag 500 500 500 500 

(ny) KoF Kultur- och fritidspolitiskt program 300 300 300 300 

(ny) Höja friskvårdsbidraget 300 300 300 300 

(ny) Uppdatera gamla detaljplaner 600 600   

(rev) Utökad kostnad kommunalförbundet exv räddnings-
tjänst 

1 000 1 000 1 000 1 000 

(utgår) Avskrivningar -2 500 -2 500 -2 500  

(utgår) Minskade kostnader GYF 704 1 512 1 512  

Summa 6 519 3 527 2 927 3 915 

  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Beskrivning Prio 2021 2022 2023 2024 2025 

Utbildning för nämnden Permanent 50 50 50 50 50 

 

Miljö- och byggnadsnämndens prioriteringar är oförändrade jämfört med beslutad 

årsplan med budget 2021 och plan 2022-2024 med tillägg för plan 2025. 

 

  

26



Kommunfullmäktige 

kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borg-
holm.se 

Budgetförutsättningar - budget 2022 samt 

plan 2022-2025 

Borgholms kommun  
13 

 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning Prio 2021 2022 2023 2024 2025 

2 Förskolor Permanent 4 924 4 924 4 924 4 924 4 924 

Barnomsorg på OB Permanent 792 792 792 792 792 

Öppen förskola Permanent 420 420 420 420 420 

2 skolor 1-5 Permanent 14 001 14 001 14 001 14 001 14 001 

Pedagogiska måltider Permanent 580 580 580 580 580 

Kulturgaranti Permanent 200 200 200 200 200 

Kulturskola utökning Permanent 432 432 432 432 432 

(rev) Behålla struktur och kvali-
tet 

Permanent 2 192 2 192 2 192 2 192 2 192 

Anpassning till teknisk ram 1-4 ÅRIG -1 000 -2 000 -2 000 -3 000 -3 000 

Skolskjutsar 1-4 ÅRIG 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 

Interkommunal ersättning 1-4 ÅRIG 2 571 2 571 2 571 2 571 2 571 

Digitalisering Chromebooks 1-4 ÅRIG 450 450 450 450 450 

Minskade kulturskoleavgifter 1-4 ÅRIG 130 260 260 260 260 

Uppstart av resursenhet 1-4 ÅRIG 250     

(rev) Minskade IT-kostnader 1-4 ÅRIG -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 

Summa tidigare beslutade 
prioriteringar 

 26 187 25 067 25 067 24 067 24 067 

 

Utbildningsnämndens prioriteringar är oförändrade jämfört med beslutad årsplan 

med budget 2021 och plan 2022-2024 med tillägg för plan 2025. Skillnaden mel-

lan tidigare beslutade prioritering och förvaltningens förslag är: 

 

Beskrivning 2022 2023 2024 2025 

(rev) Uppräkning PKV 634 1 129 1 634 2 152 

(rev) Skolskjuts 974 1 030 1 088 1 146 

(rev) Behålla struktur och kvalitet 1 218 1 357 1 499 1 644 

(ny) Ytterkläder 200    

(ny) Kulturskola för äldre 700 700 700 700 

(ny) Resursförstärkning förv 600 600 600 600 

(ny Digital fritidsgård 600 600 600 600 

(ny) Återförande åk 6 1 250 1 250 1 250 1 250 

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

(utgår) Anpassning till teknisk ram 2 000 2 000 3 000 3 000 

Summa 7 473 7 963 9 918 10 639 
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Socialnämnden 

Beskrivning Prio Bud-
get 
2021 

Bud-
get 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Hemsjukhuset 2,0 tj ssk 
+ 1,0 mkr hjälpmedel 

Permanent 2 137 2 137 2 137 2 137 2 137 

Hyreshöjning särskilt boende 1-4 ÅRIG -293 -293 -293 -293  

Stänga gruppbostad Ranstad 1-4 ÅRIG  -550 -550 -550  

En handläggartjänst återbesätts 
inte 

Permanent -610 -610 -610 -610 -610 

Renovering av lokal för Åter-
bruk (avskrivning) 

Permanent  250 250 250 250 

Externa placeringar 1-4 ÅRIG 3 000 2 500 2 000 1 500  

Framtidens äldreomsorg 1-4 ÅRIG 1 500 1 500 1 500 1 500  

Ökade IT kostnader till följd av 
omfördelning mellan UN och 
SN 

1-4 ÅRIG 1 200 1 000 800 600  

Daglig verksamhet utökas med 
2,0 tj 

Permanent 700 700 700 700 700 

Hyra för gemensamhetsytor i 
nytt LSS boende 

Permanent  500 500 500 500 

Schemaplanering inom boende-
stöd 

1-4 ÅRIG -230 -230 -230 -230  

Resursfördelning inom grupp-
bostäder 

1-4 ÅRIG -100 -100 -100 -100  

Effektivisering 1-4 ÅRIG  -2 000 -2 000 -3 000 -3 000 

Heltid som norm 1-4 ÅRIG 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Delade turer 1-4 ÅRIG 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Summa tidigare beslutade 
prioriteringar 

 15 304 12 804 12 104 10 404 7 977 

 

Socialnämndens prioriteringar är oförändrade jämfört med beslutad årsplan med 

budget 2021 och plan 2022-2024 med tillägg för plan 2025. Skillnaden mellan ti-

digare beslutade prioritering och förvaltningens förslag är: 

 

Beskrivning 2022 2023 2024 2025 

(rev) Hemsjukhuset ökning med PKV 106 158 210 264 

(rev) externa placeingar utöver fg 
förslag 

2 500 3 000 3 500 5 000 

(rev) daglig verksamhet, utökning 
2,0 tj 

300 300 300 300 

(rev) framtidens äldreomsorg - fort-
sätta följa planen 

-100 -100 -100 -100 

(rev) Hyra nytt LSS boende, förskjuts 
ett år 

-500    
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Beskrivning 2022 2023 2024 2025 

(rev) Stänga gruppbostad Ranstad, 
förskjuts ett år 

550    

(rev) minskad handläggartjänst på 
AME behöver återbesättas 

  610 610 

(ny) Fast omsorgskontakt, ettårig 
projektimplementering 

600    

(ny) Utveckling av Ekbacka 5-6 för 
att bemöta ökat behov 

  5 000 5 000 

(ny) Utökning 1,0 tj förebyggande 
teamet 

545 558 569 580 

(ny) Byte av verksamhetssystem 250    

(ny) Uppsägning av extern lokal Ci-
korian 

-125 -125 -125 -125 

(ny) Halvera avgiften för trygghets-
larm 

250 250 250 250 

(ny) Fritidsbank, arbetsmarknadsen-
het 

500 500 500 500 

(ny) Arbetsskor 500 500 500 500 

(utgår) Schemaplanering inom boen-
destöd - ej effekt 

230 230 230  

(utgår) Resursfördelning inom grupp-
bostäder - ej effekt 

100 100 100  

(utgår) Hyreshöjning särskilt boende 293 293 293  

Summa 5 499 5 664 11 837 12 779 

  

Finansförvaltning 

Beskrivning Prio 2021 2022 2023 2024 2025 

Lönepott 2021-2025 1-4 ÅRIG 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 

 

Finansförvaltningens prioriteringar är oförändrade jämfört med beslutad årsplan 

med budget 2021 och plan 2022-2024 med tillägg för 2025. 
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4.3 Budgetberedningens förslag 

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

bidrag under planperioden. 

 

I förslaget så är resultatet på 2,2% för budget 2022 (2,2% under mandatperioden 

respektive 2,1% planperioden), detta för att kunna hantera de investeringar som 

ska självfinansieras under planperioden (172 mkr). Nedan presenteras resultatni-

våerna under perioden i förhållande till det finansiella målet på 2 procent av skat-

ter och bidrag. 

 

 

Nedan presenteras investeringsutrymme (det gråa fältet) i förhållande till investe-

ringsnivå (de röda prickarna). 
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Nedan presenteras budgetberedningens förslag till nämndernas ramar inför budget 

2022 sam plan 2023-2025.  

Kompensation för pris- och löneökning finns med i ramarna med den nivå som re-

kommenderas av SKR.   

 

Nämnder/avdelningar Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunfullmäktige 987 846 860 875 888 

Revision 882 881 879 877 875 

Överförmyndare 0 0 0 0 0 

Valnämnd 0 316 0 329 0 

Kommunstyrelse 168 860 167 755 165 583 166 111 171 350 

Miljö- och byggnadsnämnd 587 7 394 7 519 7 638 7 768 

Utbildningsnämnd * 189 585 191 722 192 299 191 377 191 765 

Socialnämnd 331 769 336 214 353 018 373 818 391 311 

Verksamhetens nettokostnader 692 670 705 128 720 158 741 025 763 956 

Finans -707 823 -721 524 -741 282 -757 566 -775 199 

BERÄKNAT RESULTAT -15 153 -16 396 -21 124 -15 541 -11 243 

 

Nedan presenteras budgetberedningens förslag på politiska prioriteringar inför 

budget 2022 samt plan 2023-2025.  

Den pott som finns för löneökning avser prioriterade grupper och nämnderna 

kompenseras då med verklig löneökning efter genomförd lönerevision. 

 

Nämnder/avdelningar Prio 2022 Prio 2023 Prio 2024 Prio 2025 

Kommunfullmäktige 150 150 150 150 

Revision 0 0 0 0 

Överförmyndare 0 0 0 0 

Valnämnd 0 -322 0 -336 

Kommunstyrelse 14 115 8 165 4 065 5 865 

Miljö- och byggnadsnämnd 50 50 50 50 

Utbildningsnämnd 29 093 30 833 31 588 32 309 

Socialnämnd 15 715 14 717 18 569 17 366 

Finans 2 000 2 000 1 000 1 000 

Prioriteringar totalt 61 123 55 593 55 422 56 404 

  

* Kostnader för avskrivningar och ränta avseende nybyggnation av Åkerboskolan beräk-

nas inrymmas i teknisk ram.   
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4.4 Investeringsbudget 

Nedan presenteras förslag till investeringsbudget 2022 samt plan 2023-2026. 

 

  Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

       

Totalt 59 900 95 885 99 255 55 350 21 720 14 150 

       

Infrastruktur 3 000 4 825 5 000 5 000 5 000 5 000 

Infrastruktur   X X X X 

Gata/Park  X X X X X 

Gatubelysning X X X X X X 

Beläggningsarbeten X X X X X X 

Bredbandsstrategi KF §173/13       

Utveckling GC-vägar  X     

       

Fritid och Kultur 6 950 6 450 3 210 4 900 1 800 2 000 

Fritidsanläggningar X X X X X X 

Lekplatser (Köpingsviks) X      

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

Konstgräsplan  X     

       

Pedagogisk verksamhet 17 025 59 500 69 800 17 100 1 500 400 

Åkerboskolan*  X X    

Gärdslösa förskola  X     

Gärdslösa skola   X X   

Skogsbrynet X      

Reinvestering (Pedagogisk 
verksamhet) 

X X X X X  

Utbildningsförvaltningen verk-
samhetsinv 

X X X X X X 

       

Vård och omsorg 4 450 12 410 10 170 13 900 6 520 500 

Ekbacka Hus 6 plan 3 X X     

Äldreboende  Drift Drift Drift Drift Drift 

Reinvestering(Vård och om-
sorg) 

X X X X X  

Socialförvaltningen verksam-
hetsinv 

X X X X X X 

       

Affärsverksamhet 25 625 9 550 8 575 11 850 4 500 3 000 

Hyreshus Löttorp       
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kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borg-
holm.se 

Budgetförutsättningar - budget 2022 samt 

plan 2022-2025 

Borgholms kommun  
19 

 

  Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Polisen Garaget Ekbacka X      

Reinvestering (Affärsverksam-
het) 

X X X X X X 

Hamnar  X X X X X 

Byxelkroks hamn * X      

Servicehus Byxelkrok    X   

Sandvik - pirhuvud X      

Sandvik - Servicehus X      

Bryggor X X X    

Yttre Hamn Borgholm  X X    

       

Övriga verksamheter 2 850 3 150 2 500 2 600 2 400 3 250 

Reinvestering gemensamma 
fastigheter 

 X X X X  

Kommunstyrelsen verksamhets-
inv 

X X X X X X 

IT Infrastruktur X  X  X  

IT Lagring    X  X 

IT Brandvägg    X   

Nätverk, serverrum   X    

Fiberdokumentation  X     

Trådlöst  X   X  

IT UPS X X   X  

IT Kyla   X    

IT Server X     X 

IT VDI  X     

Konst       
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 61   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr 2020/89 704 SN 
 
Svar på motion; Per Lublin ÖP  Uppdra socialnämnden överväga och 
ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  avslå motionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges 
möjlighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslar-
men funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan 
gå till fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funk-
tion, nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och 
fall. 

Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  

Förvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag då avvikelser gällande bristande 
funktion av larmen är få.  

Inom förvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med Everon 
och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna inom 
vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt slitage 
av utrustningen.  

Konsekvensanalys 
Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funk-
tionsbeskrivning utifrån verksamhetens behov.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-23 2020/89 704 
   2021.258 

 
Handläggare 
Therese Åhlander 
Förvaltningssekreterare/enhetschef 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till Socialnämnden 
 

 
Svar på motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga 
och ges möjlighet att införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Förslag till beslut  
 
att  avslå motionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: 
att kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att överväga och ges möj-
lighet att införskaffa annan teknisk utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen 
funktioner och även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå till 
fler än för närvarande. 

Beslutsunderlag 
Motion Per Lublin (ÖP); Uppdra till socialnämnden överväga och ges möjlighet att 
införskaffa ny teknik för trygghetslarm 

Bedömning 
Borgholms kommun har upphandlat avtal med Doro gällande trygghetslarm i ordi-
närt boende. Genom avtalet finns tillgång till trygghetslarm, larm med GPS-funktion, 
nattillsyn i form av kamera och larm med olika sensorer som rörelse, dörr och fall. 
Larmet hanteras av Malmö larmcentral som i sin tur skickar ut larmet till berörd en-
het. Kvittering sker mellan Malmö larmcentral och den berörda enheten för att sä-
kerställa att larmet har gått fram.  
Förvaltningen är nöjd med avtalet som finns idag då avvikelser gällande bristande 
funktion av larmen är få.  
Inom förvaltningens vård och omsorgsboende har vi upphandlat avtal med Everon 
och Tunstall där succesivt utbyte till modernare teknik pågår. Avvikelserna inom 
vård och omsorgboende är något fler och gäller oftast internetåtkomst samt slitage 
av utrustningen.  

Konsekvensanalys 
Förvaltningen följer upphandlade avtal. Inför ny upphandling görs en funktionsbe-
skrivning utifrån verksamhetens behov.  

  
Therese Åhlander 
Verksamhetschef ÄO och HSV Förvaltningssekreterare/enhetschef 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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MOTION till kommunfullmäktige 
   
Med tanke på trygghetslarm som inte alltid fungerar som det är 
tänkt och andra brister i funktion föreslår jag att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till socialnämnden att 
överväga och ges möjlighet att införskaffa annan teknisk 
utrustning som bättre uppfyller trygghetslarmen funktioner och 
även visar var den som larmar befinner sig och där larmet kan gå 
till fler än för närvarande. 
  
Borgholm i oktober 2020
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 62   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr 2020/100 704 SN 
 
Svar på motion; inrätta en väntjänst för att bryta ofrivillig isolering hos 
äldre. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  återföra motionen till kommunfullmäktige då det finns ett tidigare uppdrag till 

kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson 
(FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i 
motion inkommen 2020-11-06: 
att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
     som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”.  
att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Jo-
hansson (FÖL), Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) 

Bedömning 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 166/2019, i samband med behandlingen 
av slutrapporten av beredningen ”Sveriges bästa äldreomsorg” att uppdra till 
Kommunstyrelsen att tillsätta ” en tjänst som äldrekonsulent med bland annat 
dessa uppgifter: Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kom-
munala tjänster, taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; pla-
nera individuella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social ge-
menskap genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; 
omvärldsbevakning; uppsökande verksamhet.”   
Därmed kan konstateras att kommunstyrelsen redan har frågan att inrätta en 
tjänst som äldrekonsulent. En tjänst som bland annat kan innefatta uppgifter i 
enlighet med motionens intention.  
För att driva frågan framåt bör kommunstyrelsens arbetsutskott inleda en dia-
log med socialnämndens arbetsutskott om tjänstens innehåll och roll i den 
kommunala organisationen.  
Dialogen är viktig då det är sannolikt att tjänsten arbetsområde i stort kom-
mer att sammanfalla med socialnämndens ansvarsområde.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-04-23 2020/100 704 
   2021.260 

 
Handläggare 
Maria Svanborg 
Verksamhetschef ÄO/HSV 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till Socialnämnden 
 

 
Svar på motion; att inrätta en väntjänst. 

Förslag till beslut  
 
att  återföra motionen till kommunfullmäktige då det finns ett tidigare uppdrag till 

kommunstyrelsen, se beslut 2019-08-19, § 166, Dnr 2016/243-080 KS.  

Ärendebeskrivning 
Marwin Johansson (KD), Annette Gren Johansson (KD), Torbjörn Johansson (FÖL), 
Annette Hemlin (FÖL), Carl Malgerud (M) och Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 
inkommen 2020-11-06: 

att Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent (äldrelots) 
som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa äldreomsorg”  

att i tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

Beslutsunderlag 
Här ska beslutsunderlaget till beslutet in med dokumenttitel och datum och punkt. 

Bedömning 
I godkännande av slutrapporten, Sveriges bästa äldreomsorg punkt 9 är följande 
beslutat: 
att  uppdra till kommunstyrelsen  
 att  tillsätta en tjänst som äldrekonsulent med bland annat dessa uppgifter: 
  Rådgivning kring bostadsanpassning; informera om kommunala tjänster, 
  taxor och bidragsmöjligheter; sitta med i folkhälsorådet; planera indivi-
  duella val; skapa meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap 
  genom samordning med föreningslivet, (kultur)skolan och kyrkan; om-
  världsbevakning; uppsökande verksamhet. Rollen bör ligga under 
  kommunledningen och riktas mot medborgarna i allmänhet. 

Konsekvensanalys 
I denna ruta ska du som handläggare beskriva konsekvenserna av att fatta beslut en-
ligt förslaget och/eller av att inte fatta det förslagna beslutet. 

Om beslutet kräver finansiering ska här också konsekvenserna för berörd budgetpost 
beskrivas. 

Om konsekvenserna av att fatta beslut enligt förslaget och/eller av att inte fatta det 
förslagna beslutet på något vis kan komma att påverka barn ska en beskrivning av de 
konsekvenserna skrivas här. 
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    2 (2)

 
  
 
Chefens namn. Maria Svanborg 
Chefens titel. Verksamhetschef ÄO/HSV 
 
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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MOTION – INRÄTTA EN VÄNTJÄNST FÖR ATT BRYTA OFRIVILLIG ENSAMHET 
HOS ÄLDRE I BORGHOLMS KOMMUN 

Ensamheten är ett stort och snabbt växande samhällsproblem i dagens Sverige. 
Coronapandemin har satt fokus på den stora andelen äldre som upplever 
ofrivillig ensamhet och isolering. Enligt SCB:s senaste mätning innan Corona 
pandemin uppgav var tredje person över 85 år att de kände sig ensamma och 
var sjätte var socialt isolerad. Forskning visar att ensamhet medför stora 
hälsorisker för hjärtinfarkt, stroke och demens. Hög grad av isolering leder till 
nästan 50 procents högre sannolikhet att dö i förtid.  

Borgholms kommun har en hög andel äldre och många känner ofrivillig 
ensamhet i sina hem både på landsbygden och i tätorterna. Det är inte alla som 
vill och kan engagera sig i olika föreningar eller komma ut från sitt hem.  

I flera kommuner så har man utvecklat en frivilligverksamhet med en tjänst 
som kallas för frivilligsamordnare. I äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg” som genomförts i Borgholms kommun ingår ett förslag om att 
inrätta en tjänst som äldrekonsulent. Denna tjänst kan kombineras med att 
också vara en frivilligsamordnare som ansvarar för en verksamhet för att bryta 
ensamhet hos äldre tillsammans med andra aktörer och frivilliga i kommunen. 
För att inte förväxlas med anhörigkonsulent föreslår vi att tjänsten byter namn 
till äldrelots som är ett vedertaget namn i flera andra kommuner. 

Det finns också behov av att ha någon oberoende att vända sig till när 
omsorgstagare och anhöriga vill framföra synpunkter eller klagomål och denna 
funktion borde också ingå i tjänsten. 

Att vara medmänniska och göra frivilliga insatser ger livet en meningsfullhet 
och glädje. Idag finns det flera föreningar och aktörer som redan är involverade 
i att bryta ensamheten hos äldre. Men det behövs också frivilliga som kan gå 
hem till de äldre i det ordinära boendet samt i det särskilda boendet och vara 
med att bryta deras ensamhet och otrygghet. Det viktigaste är för den enskilde 
att få samtala och göra aktiviteter utifrån var och ens önskemål. Trots att det är 
restriktioner under dessa Corona tider så finns det möjligheter att på olika sätt 
hålla kontakt.  

Denna frivilliga verksamhet / Väntjänst behöver en samordnare från 
kommunen för att den ska utvecklas och fungera i längden. 
Frivilligsamordnarens uppgift ska bli att vara spindeln i nätet mellan kommun-
kyrka-föreningar-privatpersoner.  I förlängningen kan en samordnad 

40



frivilligverksamhet utökas med områden som psykisk ohälsa, ungdomar och 
invandrare. 

Därför yrkar vi att: 

 Borgholms kommun snarast inrättar den tjänst som äldrekonsulent 
(äldrelots) som föreslås i äldreberedningen ”Sveriges bästa 
äldreomsorg”  

 I tjänsten ingår uppdraget att vara frivilligsamordnare. 

 

 

Kristdemokraterna  Marwin Johansson  

                                         Annette Gren Johansson  

Framtid Öland               Torbjörn Johansson 

                                         Annette Hemlin 

Moderaterna                 Carl Malgerud 

                                          Marcel van Luijn 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 63   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 63 Dnr 2021/32 704 SN 
 
Svar på motion från Carl Malgerud( M); Inför omsorgsläkare i kommu-
nen i samverkan med regionen 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  avslå motionen.  

Eddie Forsman (M) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12 att förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i Borgholmsmodellen där en läka-
re enbart jobbar med kommunens omsorgstagare i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälscentralen. Samarbetet har förbättrats 
ytterligare genom Borgholmsmodellen. 
Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en patientansvarig läka-
re. Besök på enheten sker tillsammans med patientansvarig sjuksköterska cirka en 
gång i veckan, samt vid behov. Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns 
dagligen.  
Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar samt även 
vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även för individuella lä-
kemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar som hör till genomgången. 
Läkarna har brytpunktsamtal med omsorgstagare och anhöriga när vården övergår 
till ett palliativt skede. Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor kän-
ner sig trygga med läkarkontakten. 
Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen samver-
kansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas men även det 
som fungerar bra i dagsläget. Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsul-
tation av en specialiserad geriatriker samt orotoped om svårare behov uppstår. 

Bedömning 
En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling hos lä-
karen samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare utan erfa-
renhet från vård-och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska funge-
rar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Borgholms kommun 

Hemsida 
www.borgholm.se 

E-post 
socialnamnden@borgholm.se 

Organisationsnr 
212000-0795 

Postadress 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 
Östra Kyrkogatan 31 

Telefon 
0485-880 85 

Fax 
0485-880 82 

Bankgiro 
650-5044 

PlusGiro 
10 85 00-0 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-10 

  
   

Maria Svanborg, 0485-88014 
maria.svanborg@borgholm.se 

 
 

 
 

Svar på motion; Carl Malgerud (M) Inför 
omsorgsläkare i kommunen i samverkan med 
regionen 

Förslag till beslut 
Att avslå motionen 

Sammanfattning av ärendet 
Carl Malgerud (M) föreslår i motion 2021-05-12 att förvaltningen får i 
uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett tillägg i 
Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare i hela vår kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunen har ett gott samarbete med Hälscentralen. Samarbetet har 
förbättrats ytterligare genom Borgholmsmodellen. 

Alla enheter på kommunens vård- och omsorgsboende har en 
patientansvarig läkare. Besök på enheten sker tillsammans med 
patientansvarig sjuksköterska cirka en gång i veckan, samt vid behov. 
Möjlighet till konsultationstid för sjuksköterskan finns dagligen.  

Den patientansvariga läkaren gör regelbundna medicinska bedömningar 
samt även vid akut försämring av allmäntillståndet. Läkaren ansvarar även 
för individuella läkemedelsgenomgångar samt ordinerar de provtagningar 
som hör till genomgången. Läkarna har brytpunktsamtal med 
omsorgstagare och anhöriga när vården övergår till ett palliativt skede. 
Samarbetet fungerar väl och kommunens sjuksköterskor känner sig trygga 
med läkarkontakten. 

Hälso- och sjukvårdens ledning har tillsammans med Hälsocentralen 
samverkansmöten varje månad. Vid mötet lyfts det som behöver utvecklas 
men även det som fungerar bra i dagsläget. 

Hälsocentralen har även möjlighet att erbjuda konsultation av en 
specialiserad geriatriker samt orotoped om svårare behov uppstår. 

Ärende/bedömning 
En fast läkarkontakt i kommunen kan leda till minskad kompetensutveckling 
hos läkaren samt avsaknad av råd från kollegor som inte har liknande roll.  
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Borgholms kommun 
Datum 
2021-03-10 

  
  

Sida 
2(2) 

Brister kan uppstå då läkaren är frånvarande och en vikarierande läkare 
utan erfarenhet från vård-och omsorgsboende får träda in.  

Samarbetet mellan patientansvarig läkare och patientansvarig sjuksköterska 
fungerar idag väl och verksamheten önskar inte förändra arbetssättet.  

 

Maria Svanborg 
Verksamhetschef 

"[Förvaltningschefens namn]" 
"[Förvaltningschefens titel]" 

Beslut ska skickas till 
[Skriv text här]
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 Motion till KF Borgholm  
 från Moderaterna i Borgholms kommun 
 12 mars 2021 

Moderaterna i Borgholms kommun

”Inför omsorgsläkare i kommunen i samverkan med regionen” 
 
En äldre person har ofta annorlunda och fler symtom än yngre. En dement person kan 
uppvisa ett helt annat beteende än vad man förväntar sig i olika situationer. Ibland kan 
det behövas läkemedel som i andra sammanhang är direkt olämpliga. Olika medicinska 
bedömningar kan behövas, beroende på vad det är för person man har framför sig. 
Detta är svåra bedömningar, som kräver kännedom och specialkunskaper och som man 
behöver samråda om.  
 
Sjukvård för äldre personer bör alltid handläggas av läkare tillsammans med 
sjuksköterska. Det är alldeles för tungt och för stort ansvar för sjuksköterska att vara själv i 
dessa situationer. Det räcker inte med telefonkontakt eller kortare besök med läkare för 
fullgod medicinsk bedömning, vilket sker mellan besöken. Detta har också visat sig vara 
otillräckligt, inte minst under den nuvarande pandemin. Vi vill istället se en läkare som 
kan vara tillgänglig och träffa dessa komplicerade patienter oftare för att kunna göra 
adekvata medicinska bedömningar.  
 
För att förbättra medicinska bedömningar och behandlingar inom Borgholms kommuns 
omsorg och för att undvika att lämna så mycket ansvar till sjuksköterskor vill vi se en 
läkare som enbart jobbar med våra äldre och inte har några andra patienter. Vi föreslår 
att förvaltningen tillsammans med Region Kalmar län arbetar fram ett tillägg till 
Borgholmsmodellen där en läkare som är specialist i allmänmedicin och/eller geriatrik 
enbart jobbar med äldre på våra omsorgsboenden. Hur många äldre det är rimligt att 
en läkare själv kan hantera, placering och liknande frågor ser vi borde kunna lösas i 
samråd mellan regionen och kommunens förvaltning.  
 
Med en ökad läkarnärvaro i omsorgen och som dessutom har mer tid till att fördjupa sig i 
våra äldres situation kommer läkaren ha bättre kännedom om våra omsorgstagares 
åkommor och mediciner. Detta skulle vara ett snabbare sätt att kunna öka den 
medicinska kvaliteten och minska belastningen för våra sjuksköterskor istället för att 
invänta en framtida eventuell ändring av Hälso- och sjukvårdslagen som tillåter 
kommunalt anställda läkare.  
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:  
  
Att                förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med regionen arbeta fram ett 

tillägg i Borgholmsmodellen där en läkare enbart jobbar med kommunens 
omsorgstagare.  

 
Borgholm, 2021-03-12 
  
Carl Malgerud (m)    Eddie Forsman 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 64 Dnr 2017/109 700 SN 
 
Återrapportering av Sveriges bästa äldreomsorg. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  lämna över informationen till socialnämnden samt 

att fortsätta arbeta med de uppdrag som under pandemiåret blivit försenade.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 augusti 2019 att utifrån beredningen, Sveri-
ges bästa äldreomsorg, ge socialnämnden 17 uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Utdrag av att-satser från beslut av KF, 2019-08-19, § 166: 
4. att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet av nya 
särskilda boendeplatser.  
Socialnämnden har lämnat kravlista och analys på antal boendeplatser som 
behövs. (Dnr: 2020-5). 
5. att kommunen inte använder sig av termen brukare. Förslaget är att det ersätts 
med omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare 
Termen är ändrad och förvaltningen använder inom äldreomsorgens verk-
samheter av termen omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare. 
10. att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som skickas ut 
till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är digitala ännu. Informa-
tion efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig 
Seniorinformationen för 65 år och äldre är framtagen och utskickad under maj 
månad 2021. 
11. att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i norra 
kommundelen, två gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt och det blir ett 
socialt sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla våra äldre friska och att 
de kan fortsätta bo kvar hemma 
Uppdraget är inte genomfört och är avslutat på grund av att den tänkta pro-
jektledaren avslutat sin tjänst. 
13. att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det finns två rät-
ter att välja mellan samt utökat salladsbord.  
Vegetarisk rätt finns dagligen som ett alternativ och Träffpunkterna ska utöka 
sin salladsbuffé och utvärdera efter ett år.(Dnr.2019/122) På grund av pande-
min har träffpunkterna varit stängda. Salladsbuffé kommer att köpas in i sam-
band med att verksamheten öppnar igen. 
14. att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och träff-
punkterna.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

En måltidspolicy är framtagen med stöd från äldregruppen (Dnr: 2019/138). 
  
15. att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för att laga 
mat hemma hos hemtjänsttagarna 
Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska ge 
medarbetarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande matlagning. (Dnr: 
2020/22) På grund av pandemin har utbildningen inte kunnat genomföras. 
Första tillfället planeras under oktober månad där 10 medarbetare är erbjudna. 
17. att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för träffpunktsverk-
samhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat tillsammans 
På grund av pandemin har detta inte varit möjligt. 
18. att i samarbete med utbildningsnämnden utarbeta övergripande ramar för ett ak-
tivitetsprojekt 
På grund av pandemin har detta inte varit möjligt. 
20 att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med äldrevec-
kan. 
Äldreveckan har på grund av pandemin varit inställd under 2020 samt 2021.  
22. att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller kompetensutveckling 
bland personal. 
Enligt rutin upprättas kompetensutvecklingsplaner på individuell, verksamhet 
samt förvaltningsnivå. Individuella planer upprättas i samband med medarbe-
tarsamtalen och dessa sammanställs inom verksamheten och skickas till 
verksamhetschef. 
23. att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” upprätta 
åtgärder/handlingsplaner. 
Handlingsplan samt åtgärdsplan är framtagen och återfinns i Äldreomsorgs-
planen 2021-2024 
24. att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus på bemö-
tande, attityder och eget ansvar 
Handlingsplan samt åtgärdsplan är framtagen och återfinns i Äldreomsorgs-
planen 2021-2024.  
27. att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 
2021. 
Uppdraget är överlämnat till HR- enheten 
28. att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för välfärds-
teknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag.  
På grund av pandemin har detta inte varit möjligt.  
29. att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet.  
Visningsrummet var färdigt inför äldreveckan 2020 men på grund av pandemin 
var äldreveckan inställd under 2020 samt 2021.   
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

30. att i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) skapa en 
årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 för att sprida 
kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp teknik och hjälpme-
del för äldre med stöd av eleverna. 
Äldreveckan har på grund av pandemin varit inställd under 2020 samt 2021.  
31. att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv om väl-
färdsteknik i äldreomsorgen innebär för Borgholms kommun till kommunstyrelsen. 
Pågår av förvaltningens systemförvaltare. 

Bedömning 
Coronapandemin drabbade världen och även Borgholms kommun hårt. Stora delar 
av utvecklingsarbetet har sått stå tillbaka. Uppdragen socialnämnden fått från 
kommunfullmäktige är dock i stora drag klara och åtgärder pågår. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Borgholms kommun 

Hemsida 
www.borgholm.se 

E-post 
socialnamnden@borgholm.se 

Organisationsnr 
212000-0795 

Postadress 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Besöksadress 
Östra Kyrkogatan 31 

Telefon 
0485-880 85 

Fax 
0485-880 82 

Bankgiro 
650-5044 

PlusGiro 
10 85 00-0 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-05-28 

  
   

Maria Svanborg, 0485-88014 
maria.svanborg@borgholm.se 

 
 

 
 

 
  
 

Återredovisning från beredningen, Sveriges bästa 
äldreomsorg. 

Förslag till beslut 
Att ta del av informationen och att fortsätta arbeta med de uppdrag som 
under pandemiåret blivit försenade. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att utifrån beredningen, 
Sveriges bästa äldreomsorg, ge socialnämnden 17 uppdrag 

Beslutsunderlag 
4. att sammanställa en kravlista inför eventuell upphandling av byggandet 
av nya särskilda boendeplatser.  

Socialnämnden har lämnat kravlista och analys på antal boendeplatser 
som behövs. (Dnr: 2020-5) 

5. att kommunen inte använder sig av termen brukare. Förslaget är att det 
ersätts med omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare 

Termen är ändrad och förvaltningen använder inom äldreomsorgens 
verksamheter av termen omsorgstagare och/eller hemtjänsttagare 

10. att ta fram informationsbroschyr för äldre i Borgholms kommun som 
skickas ut till alla från 75 år. Vi har alldeles för stor del äldre som inte är 
digitala ännu. Information efterfrågas, den ska vara tydlig och lättförståelig 

Seniorinformationen för 65 år och äldre är framtagen och utskickad 
under maj månad – 2021. 

11. att genomföra pilotprojekt med gruppgymnastik för hemtjänsttagare i 
norra kommundelen, två gånger/vecka. Hemtjänsttagarna aktiveras fysiskt 
och det blir ett socialt sammanhang, ett förebyggande arbete för att hålla 
våra äldre friska och att de kan fortsätta bo kvar hemma 

Uppdraget är inte genomfört och är avslutat på grund av att den tänkta 
projektledaren avslutat sin tjänst. 
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Borgholms kommun 
Datum 
2021-05-28 

  
  

Sida 
2(3) 

13. att utöka möjligheten för valfrihet när det gäller val av mat så att det 
finns två rätter att välja mellan samt utökat salladsbord.  
Vegetarisk rätt finns dagligen som ett alternativ och Träffpunkterna 
ska utöka sin salladsbuffé och utvärdera efter ett år.(Dnr.2019.122) På 
grund av pandemin har träffpunkterna varit stängda. Salladsbuffé 
kommer att köpas in i samband med att verksamheten öppnar igen. 
  
14. att se över möjligheterna att utveckla måltidsmiljöerna på boendena och 
träffpunkterna.  
En måltidspolicy är framtagen med stöd från äldregruppen (Dnr: 
2019.138) 
  
15. att tillgodose personalen i hemtjänsten med kunskap och inspiration för 
att laga mat hemma hos hemtjänsttagarna 

Ölands utbildningscenter har tagit fram en utbildningsmodell som ska 
ge medarbetarna inom hemtjänsten ökad kompetens gällande 
matlagning. (Dnr: 2020.22) På grund av pandemin har utbildningen inte 
kunnat genomföras. Första tillfället planeras under oktober månad där 
10 medarbetare är erbjudna. 

17. att identifiera ytterligare lämpliga orter utöver de befintliga för 
träffpunktsverksamhet för våra äldre, med möjlighet att umgås och äta mat 
tillsammans 

På grund av pandemin har detta inte varit möjligt. 

18. att i samarbete med utbildningsnämnden utarbeta övergripande ramar 
för ett aktivitetsprojekt 

På grund av pandemin har detta inte varit möjligt. 

20 att skapa informations- och dialogtemadagar för äldre i samband med 
äldreveckan. 

Äldreveckan har på grund av pandemin varit inställd under 2020 samt 
2021.  

22. att inventera nuvarande och framtida behov vad gäller 
kompetensutveckling bland personal. 

Enligt rutin upprättas kompetensutvecklingsplaner på individuell, 
verksamhet samt förvaltningsnivå. Individuella planer upprättas i 
samband med medarbetarsamtalen och dessa sammanställs inom 
verksamheten och skickas till verksamhetschef. 

23. att utifrån personalenkäten ”Upplevelse av kompetens och fortbildning” 
upprätta åtgärder/handlingsplaner. 

Handlingsplan samt åtgärdsplan är framtagen och återfinns i 
Äldreomsorgsplanen 2021-2024 

24. att initiera ett utvecklingsarbete för den sociala arbetsmiljön med fokus 
på bemötande, attityder och eget ansvar 
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Borgholms kommun 
Datum 
2021-05-28 

  
  

Sida 
3(3) 

Handlingsplan samt åtgärdsplan är framtagen och återfinns i 
Äldreomsorgsplanen 2021-2024.  

27. att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför 
budget 2021. 

Uppdraget är överlämnat till HR- enheten 

28. att arbeta för att göra Borgholms hemtjänst och SÄBO till testbädd för 
välfärdsteknik tillsammans med lämplig högskola/universitet och företag.  

På grund av pandemin har detta inte varit möjligt.  

29. att skapa ett visningsrum med exempel på välfärdsteknik i hemmet.  

Visningsrummet var färdigt inför äldreveckan 2020 men på grund av 
pandemin var äldreveckan inställd under 2020 samt 2021.   

30. att i samverkan med utbildningsnämnden (generationer i samverkan) 
skapa en årlig mässa alternativt temadag med start under äldreveckan 2020 
för att sprida kunskap om syftet med teknik för äldre. Att informera, visa upp 
teknik och hjälpmedel för äldre med stöd av eleverna. 
Äldreveckan har på grund av pandemin varit inställd under 2020 samt 
2021.  

31. att utvärdera och redovisa de konsekvenser som den kommittédirektiv 
om välfärdsteknik i äldreomsorgen) innebär för Borgholms kommun till 
kommunstyrelsen 

Ärende/bedömning 
Coronapandemin drabbade världen och även Borgholms kommun hårt. 
Stora delar av utvecklingsarbetet har sått stå tillbaka. Uppdragen 
socialnämnden fått från kommunfullmäktige är dock i stora drag klara och 
åtgärder pågår.  

 

Maria Svanborg 
Verksamhetschef 

"[Förvaltningschefens namn]" 
"[Förvaltningschefens titel]" 

Beslut ska skickas till 
[Skriv text här]

51



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 65 Dnr 2021/49 701 SN 
 
Statsbidrag att rekvirera för 2021 för arbete mot våld i nära relationer 
m.m 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att rekvirera tilldelade medel för år 2021 i syfte att kvalitetsutveckla arbetet mot 

våld i nära relationer mm 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 2020-2022 fördela 
medel för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt 
våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt att stödja arbete med vuxna och barn i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål.  

Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 136 606 kr för ändamå-
let. 

Beslutsunderlag 
Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2021 för arbete mot våld i nära 
relationer mm, Socialstyrelsen Dnr 9.2-705/2021 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Verksamhetschef 
Socialt ansvarig samordnare 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Betecknig 1 (1) 
2021-05-28 2021/49 701 
   2021.266 

 
Handläggare 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till Socialnämnden 
 
 

 
Statsbidrag att rekvirera för 2021 för arbete mot våld i nära relationer 
m.m 
 
Förslag till beslut  
att Socialnämnden beslutar om att rekvirera tilldelade medel för år 2021 i syfte att 

kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer mm 

 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under åren 2020-2022 fördela 
medel för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt att stödja arbete med vuxna och barn i prosti-
tution och människohandel för sexuella ändamål.  

Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 136 606 kr för ändamålet. 

 
Beslutsunderlag 
Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2021 för arbete mot våld i nära re-
lationer mm, Socialstyrelsen Dnr 9.2-705/2021 

  
 
 
 
Johanna Karlsson Johanna Karlsson 
Verksamhetschef Verksamhetschef OFN 
 
  
Skickas till 
Verksamhetschef 
Socialt ansvarig samordnare 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 66   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 66 Dnr 2021/2 701 SN 
 
Information; Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt 
ombud 

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

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun, socialförvaltningen ansökte hos Länsstyrelsen 2021-01-19 
om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.  

Länsstyrelsen har beviljat Borgholms kommun statsbidrag för inrättande av 0,5 hel-
tidstjänst som personligt ombud med 404 530 kronor per heltidsanställt ombud, to-
talt 202 265 kronor enligt ansökan. 

Redogörelse för verksamheten med personligt ombud i kommunen under 2020 
saknas då det är en ny verksamhet 2021. Kommunen har ansökt om medel för 
2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Enhetschef myndighetsenheten. 
______________
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BESLUT 1 (2) 

2021-05-28 Dnr. 538-2021-2 

 

 

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1 Telefax 010 223 81 10 Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar 

 

Handläggare Lena Jenisch Borgholms kommun 

Sofia Färm 

Box 52 

387 21 Borgholm 

 

 

 

Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud 2021 

 

              Beslut 

Länsstyrelsen beviljar socialnämnden i Borgholms kommun, medel för 0,5 

heltidstjänst som personligt ombud för år 2021 med 404 530 kronor per heltidsanställt 

ombud, totalt 202 265 kronor enligt ansökan.  

Kommunen kan komma att bli återbetalningsskyldig på de grunder som anges nedan. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen ska besluta om statsbidrag enligt vad som anges i 2 - 6, 8, 9 §§ förordning 

om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa 

personer med psykiska funktionsnedsättningar (SFS 2013:522). Samt i de kompletterande 

bestämmelser som finns i HSLF 2016:98 

 

Länsstyrelsen har beviljat Borgholms kommun statsbidrag för inrättande av 0,5 

heltidstjänst som personligt ombud. Redogörelse för verksamheten med personligt ombud i 

kommunen under 2020 saknas då det är en ny verksamhet 2021. Kommunen har ansökt om 

medel för 2021.  

 

Redovisning 

Kommunen ska senast den 15 januari 2022 till Länsstyrelsen skriftligen redovisa hur 

beviljade medel använts under 2021 och lämna de uppgifter som framgår av 10 § i 

förordning SFS 2013:522. Länsstyrelsen tillhandahåller en blankett för redovisningen. 

Kommunen ska då även meddela på vilket sätt verksamheten fortsatt kommer att bedrivas. 

När ansvarig nämnd behandlat redovisning för verksamheten ska protokollsutdrag 

översändas till Länsstyrelsen.  
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BESLUT 2 (2) 

2021-05-28 Dnr. 538-2021-2 

 

 
 

 

En kommun som tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig enligt 15 § förordning SFS 

2013:522 om redovisning inte lämnas eller om bidraget helt eller delvis inte har använts 

för det ändamål som det har lämnats för. 

 

I SFS 2013:522 5 § finns angivet att det ska finnas en ledningsgrupp med representanter 

för kommun, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Även patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas 

deltagande. 

 

I detta ärende har enhetschef Martina Almqvist beslutat efter föredragning av 

samordnare Lena Jenisch  

 

 

Martina Almqvist   Lena Jenisch 

Beslutet är signerat elektroniskt    

 

 

202 265 kronor utbetalas till Borgholms kommun, bg. 650-4044, ref. Sofia Färm  

Utbetalas från Länsstyrelsens konto 22709, org. 735, vht 8215 
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