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§ 69 Framtida förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i 
Kalmar län 

2021/59 701  3 

§ 70 Information från socialchef 2021 2021/16 700  4 

§ 71 Behov av bostad med särskild service enligt LSS  gruppbostad. 2020/6 730  5 

§ 72 Information gällande Covid-19, år 2021 2021/17 700  6 

§ 73 Budgetuppföljning juli 2021 2021/13 792  7 - 9 

§ 74 Statsbidrag till kommuner för att öka 
specialistundersköterskekompetens 

2021/57 701  10 

§ 75 Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att öka 
sjuksköterskebemanningen på särskilda boenden. 

2021/64 701  11 

§ 76 Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att minska 
andelen timanställda inom vård och och omsorg om äldre 

2021/65 701  12 

§ 77 Redovisning av delegationsärenden och övrig information 2021 2021/68 700  13 
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§ 69 Dnr 2021/59 701 SN 
 
Framtida förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar 
län 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna förslaget till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län. 

att  godkänna de lokala förtydligande till förskrivningsanvisningar för Borgholms 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län har översänt förslag på Förskrivningsanvisning-
ar för kommuner i Kalmar län på remiss för yttrande till samtliga kommuner i Kal-
mar län. 2019 redogjorde ledningsgruppen för hjälpmedelsnämnden att det fanns 
många lokala tillägg till förskrivningsanvisningarna som gör att kommunerna skiljer 
sig åt gällande de anvisningar som tillämpas vid förskrivning. För att skapa samsyn 
och få en mer likvärdig tillämpning av förskrivningsanvisningarna mellan kommu-
nerna så har nu ledningsgruppen tagit fram ett förslag på nya anvisningar. Syftet 
med dessa anvisningar är även att det ska skapas tydligare riktlinjer för förskrivar-
na. 

Beslutsunderlag 
Framtida förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län samt Lokala 
förtydligande till förskrivningsanvisningar för Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Agneta Höglund Petersson, enhetschef för Rehabenheten informerar om de fram-
tagna förskrivningsanvisningarna för kommuner i Kalmar län samt de lokala förtydli-
gande till förskrivningsanvisningar för Borgholms kommun.  

Beslut skickas till 
Enhetschef för rehab 
______________
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§ 70 Dnr 2021/16 700 SN 
 
Information från socialchef 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.  

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

- Verksamheterna hade det svårt i början med tillsättning av semestervikarie. Det 
har varit duktig personal över lag. 

- Antalet visstidare ökade från 25 personer förra året till 70 personer i år. 
- Avtalet på Cikorian löper ut i december 2021 vilket innebär att verksamheten 

måste flytta till anvisade lokaler på Ekbacka innan 2021-12-31. 
- Det är en del sjukskrivningar bland socialsekreterare. Vi avvaktar att tillsätta 

tills vidare. 
- Projekt med aktivitetssamordnare påbörjas 30 augusti, med syfte att öka in-

tresse för olika aktiviteter inom särskilt boende. 
- Förvaltningen har löpande avstämningar med Borgholms kommuns hälsocen-

tral. 
- Förvaltningen kommer att besökas av socialminister Lena Hallengren 210906. 
- Utemiljön på Ekbacka ses över. 
- Upprustning sker av lokalerna för hanteringen av hjälpmedel. 
- Hiss repareras och cykelställ byggs vid Åkerbohemmet. 
- Renoveringen av AME:s lokaler beräknas vara färdiga i mitten av september. 
- Upphandlingen av SÄGO fortlöper. 
- Region Kalmar vill börja nyttja behandlingsbadet på Ekbacka. 

______________
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§ 71 Dnr 2020/6 730 SN 
 
Behov av bostad med särskild service enligt LSS gruppbostad. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  socialnämnden understryker vikten av att ett resultat av utredningen kan pre-

senteras inom en snar framtid.  

att lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
                                Johanna Karlsson, verksamhetschef OFN och IFO ger en återredovisning av dags  
                                läget gällande planeringen av gruppbostad som ska förläggas i Borgholm. Vänte- 
                                tiden till gruppbostäderna är nu 2½ år. Problemet är att det inte finns några lediga  
                                platser.  

                                Socialnämnden beslutade 2021-02-24, § 13 att uppdra till socialchefen att 
                                tillsammans med fastighetsavdelningen och tillväxtenheten titta på alternativa  
                                markområden för ett uppförande av gruppbostad enligt LSS.                                   

Socialnämnden understryker behovet av att det måste komma fram till en lösning.  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.  

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

- Det har varit lugnt under hela sommaren men nu ses en betydande ökning. Vi 
har en personal med Covid och smittspårning pågår. 

- Länsstyrelsen informerar om en ökad smitta i andra kommuner som härleds till 
Borgholms kommun. Statistiken är missvisande då turisterna provtagits i sin 
hemkommun.  

- Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete i den utsträckning som är 
möjligt. SFLG har tydliggjort vad som gäller för socialförvaltningen och det gäl-
ler till och med 210930 i första hand. 

- En avvikelse har inkommit gällande bristande handläggning då handläggaren 
blev störd vid hemmavarande barn vid flera tillfällen under samtalet. Sekretes-
sen ifrågasattes. 

- En tredje dos vaccin diskuteras.  
- Vaccinationscentralen kommer förmodligen att flyttas till Folkets hus under sep-

tember månad.  

______________
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§ 73 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning juli 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna budgetuppföljningen för juni – juli 2021 som visar ett resultat på 

13,0 mkr (Årsprognos 8,4 mkr). 

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att socialförvaltningen uppvisar för perioden 
en positiv budgetavvikelse om +13,0 mkr. (Årsprognos +8,4 mkr). 

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är den utökade budgeten för 
heltid som norm och borttag av delade turer består av 4,7 mkr för perioden. Kost-
nader beräknas belasta resultatet under hösten. 

Särskilt boende visar ett resultat på +1,7 mkr för perioden, bidragande faktorer för 
avvikelsen god personalplanering, och att verksamheten har fått in högre intäkter 
än budgeterat som består av ersättning för sjuklönekostnader samt vård- och om-
sorgsintäkter. 

Ordinärt boende uppvisar ett positivt överskott på 1,1 mkr och härleds till att vissa 
verksamheter har haft lägre personalkostnader än vad som budgeteras i samband 
med antalet beviljat hemtjänsttimmar för perioden.  Även ett fortsatt ökande över-
skott där budget inte förbrukats inom ej aktiva dagliga verksamheter för perioden är 
bidragande faktorer till resultatet. 

Externa placeringar visar en positiv avvikelse om +2,2 mkr för perioden. 

Förvaltningen har för juni månad erhållit 0,2 mkr i bidrag gällande sjuklönekostna-
der. Total för perioden har förvaltningen erhållit sjuklönekostnader om 1,9 mkr. 

Analys av årsprognos 
Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden. Detta bidrar till att vi just nu ser 
en prognos för helåret om 8,4 mkr. Prognosen baseras på dessa antaganden: 

Centralt 
Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer belas-
tar resultatet längre fram under året. Vi beräknar att kostnaderna kommer vara läg-
re 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 verksam-
hetsområdet. Osäkerhetsfaktorer är om Försäkringskassan fortsättningsvis betalar 
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ut sjuklönekostnader samt om kommunen kan fortsätta eftersöka medel för kost-
nader som rör pandemin. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är omsorgstagare från 
andra kommuner kan komma att öka. Hjälpmedelsbudgetens prognos är baserad 
utifrån nuvarande periods siffror och visar ett överskott i slutet av året. Utrymmet 
för tvätt/rengöring av hjälpmedel behöver renoveras för att öka den hygieniska 
standarden samt förbättra den fysiska miljön vilket kommer medföra en kostnad. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 
Prognosticerat underskott är lägre än vid rapportering efter maj månad vilket här-
leds till att flera enheter förbättrat sitt resultat under sommaren. Prognosen baseras 
på att Ranstad gruppbostad, Runstens korttidsboende och Daglig verksamhet med 
största sannolikhet kommer göra ett underskott på grund av högre personalkost-
nader 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. 

Personlig assistans LSS fick ett nytt ärende i januari som verksamheten inte hade 
kännedom om när budget lades vilket innebär att ett underskott för den enheten 
kommer redovisas i slutet av året om inte något annat ärende avslutas och påver-
kar möjligheten att hämta in underskottet. 

Underskottet hjälps upp av att flera verksamheter visar överskott i prognosen, 
bland annat flera av gruppbostäderna i Borgholm och träffpunktsverksamhet som 
varit stängd under året och först efter sommaren kommer öppnas igen samt att 
budget avsatt för lägervistelse inte förväntas nyttjas i år på grund av pandemin. 

Individ och familjeomsorgen 
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 mars ökade inflödet av ärenden och un-
der månaderna framåt har de inkomna ärendena till verksamheten fortsatt att öka. 
Mottagningsgruppen inom barn och familj utesluter inte att det finns en koppling 
mellan ökade antalet inkomna orosanmälningar och pandemin. Fortsätter antalet 
anmälningar att ligga på en hög nivå alternativt öka än mer är osäkerhetsfaktorn 
stor avseende prognosen. Den vakanta tjänsten inom stöd och insatser tillsätts i 
augusti vilket betyder att enheten inte fortsätter generera överskott. 

Arbetsmarknadsenheten 
Prognosen baseras på utfallet. Försörjningsstöd visar för perioden en positiv avvi-
kelse men med en viss osäkerhet för hur mycket pandemin kan komma att påverka 
utfallet resterande del av året. Utökning av antalet handläggare har skett med en 
heltidstjänst vilket påverkar prognosen. 
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Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för juni – juli 2021. 
______________
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§ 74 Dnr 2021/57 701 SN 
 
Statsbidrag till kommuner för att öka specialistundersköterskekompe-
tens 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen rekvirera 2021 års fördelade medel för att öka specia-

listundersköterskekompetens.    

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2021 möjlighet att rekvirera 61 111 kr i syfte att med-
finansiera lönekostnader för undersköterskor som vidareutbildar sig till specia-
listundersköterskor. Socialförvaltningen har idag två anställda undersköterskor som 
idag bedriver studier i kombination med arbete och statsbidraget skulle innebära att 
delar av kostnaden täcks av tilldelade medel. Rekvirering av medel kan också in-
nebära att fler undersköterskor kan ges möjlighet till att studera på specialistnivå. 
Rekvirerade medel kan användas till och med den 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar dnr 9.2-19417/2021 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare 
______________
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§ 75 Dnr 2021/64 701 SN 
 
Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att öka sjuksköterske-
bemanningen på särskilda boenden. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen ansöka om medel för att utöka bemanningen av sjukskö-

terskor på särskilda boenden. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 september 2021 öppnar Socialstyrelsen möjligheten att för kommuner ansö-
ka om fördelade medel i syfte att möjliggöra en ökning av antalet sjuksköterskor på 
särskilda boenden. Preciserade anvisningar publiceras i samband med att utlys-
ningen öppnas. 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut S2021/04603 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare 
______________
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§ 76 Dnr 2021/65 701 SN 
 
Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att minska andelen ti-
manställda inom vård och och omsorg om äldre 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen ansöka om medel för att minska andelen timanställning-

ar inom vård och omsorg om äldre. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 september 2021 öppnar Socialstyrelsen möjligheten att för kommuner ansö-
ka om fördelade medel i syfte att möjliggöra en minskning av andelen timanställda i 
vård och omsorgsverksamheter för äldre. Preciserade anvisningar publiceras i 
samband med att utlysningen öppnas.  

I dag är ca 25 % av bemanningen timanställda, vilket överskrider de 17 % som 
denna satsning fastställt som en god nivå. För att vi ska få ta del av statsbidraget 
ska antalet timanställda i förhållande till totalt antal anställda minska med minst fem 
procentenheter. 

Beviljade medel får användas under år 2022 och 2023. 

Beslutsunderlag 
Regeringsbeslut S2021/04601 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Socialt ansvarig samordnare 
______________
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§ 77 Dnr 2021/68 700 SN 
 
Redovisning av delegationsärenden och övrig information 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna redovisade delegationsärenden och informationer.    

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut VoO, perioden nov-juli 
2. Delegationsbeslut IFO, perioden nov-juli 
3. Ej verkställda beslut till IVO, OFN, Dnr 2021/14-730  SN 
4. Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden. 
5. Ungdomsenkäten LUPP 
6. Tillägg till hyresavtal – SÄBO Ekbacka 
7. Årlig rapport om informationssäkerhet- och personuppgiftsincidenter för 2020. 
8. Ej verkställda beslut till IVO, IFO, Dnr 2021/43-750  SN 
9. Kommunalt brottsförebyggande råd 
______________
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