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§ 78 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Tertialbokslut 2 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna det preliminära tertialbokslutet 2 för 2021 som uppvisar för  

perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. (prognos +16,2 mkr).  
  

Ärendebeskrivning 
Tertialbokslut 2 för 2021 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och 
förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. 
(prognos +16,2 mkr) De bidragande faktorerna till resultatet är: 

Anledningen till att resultatet visar en positiv avvikelse är den utökade budgeten för 
heltid som norm och borttag av delade turer består av 5,3 mkr för perioden. Kost-
nader beräknas belasta resultatet i slutet av året. 

Särskilt boende visar ett resultat på +1,9 mkr för perioden, bidragande faktorer för 
avvikelsen är lägre personalkostnader till följd av god personalplanering, och att 
verksamheten har fått in högre intäkter än budgeterat som består av ersättning för 
sjuklönekostnader samt vård- och omsorgsintäkter. 

Ordinärt boende uppvisar ett positivt överskott på 2,7 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 tidigare överskott där 
budget inte förbrukats inom ej aktiva dagliga verksamheter för perioden är bidra-
gande faktorer till resultatet. 

Externa placeringar visar en positiv avvikelse om +2,3 mkr för perioden. 

Sjukfrånvaroanalys 
Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet 
till folkhälsomyndighetens restriktioner. En minskning har skett både på den totala- 
och på korttidsfrånvaron inom socialförvaltningen jämförelsevis med samma period 
föregående år. 

Under slutet av Tertial 2 ser verksamheterna inom vård och omsorg en minskad 
frånvaro. Utfallet påverkas även av storleken på arbetsgruppen, om en medarbeta-
re är frånvarande i en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Orsakerna till lång-
tidsfrånvaron är oftast inte arbetsrelaterad och därmed svår att påverka. Orsaker till 
korttidsfrånvaro är framför allt förkylningssymtom och avvaktan på svar efter Covid-
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test. Alla medarbetare, som velat, har blivit vaccinerade mot Covid vilket har på-
verkat frånvarostatistiken positivt. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat inom omsorgen om funktionsnedsatta jämfört 
med tidigare två år, så även korttidsfrånvaron vilket är mycket positivt. Inom barn 
och familj, vuxen och missbruk samt stöd och insatser saknas viss statistik och den 
statistik som är från 2019 och 2020 beskriver inte riktigt en rättvis bild då större or-
ganisationsförändringar skett inom enheterna under dessa år. Sett till 2021 års 
sjukfrånvarotal som är siffror som speglar nuläget visar det på hög total sjukfrånva-
ro men väldigt låg korttidsfrånvaro inom bägge enheterna. Det beror på medarbeta-
re som har varit och är sjukskrivna under en lång period med sjukfrånvaro som inte 
är arbetsrelaterad och där arbetsgivaren i nuläget inte kan påverka eller påskynda 
återgång i arbete. 

Ekonomisk analys 
Analys av avvikelse för perioden 
Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,1 mkr. 
Nedan presenteras resultatet per verksamhet. 

Centralt 
Överskottet centralt härleds till en utökad budget för 2021 gällande heltid som norm 
och delade turer där kostnader beräknas belasta resultatet i slutet av året. 

Vård och omsorg 
Periodens resultat för hela verksamheten vård och omsorg är +4,8 mkr. 

Den negativa avvikelsen på bemanningsenheten härleds till en successiv minsk-
ning av antalet utbokade timmar från verksamheterna, som använder resurspass i 
större utsträckning. Detta skapar en övertalighet på bemanningsenheten vilket le-
der till att enheten själva belastats av högre personalkostnader så som semester-
löner, sjuklönekostnader samt månadslöner som ej är budgeterade. 

Beslutsunderlag 
Tertialbokslut 2 för 2021 
______________
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§ 79  
 
Redovisning av "Smarta lås" 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Edin Dzananovic, e-hälsosamordnare redovisar hur de ”smarta låsen” fungerar.  

Våra omsorgstagare får ett säkert smart lås monterat på sitt befintliga lås. Det är 
kostnadsfritt för omsorgstagarna och de kan använda sin egen nyckel som vanligt. 
Satsningen med smarta lås möjliggör för hemtjänstpersonalen att ha med sig en 
enda digital nyckel istället för en enskild nyckel till var och en. 

Tekniken används redan framgångsrikt i flera kommuner. Det smarta låset och den 
digitala nyckeln är inställda så att bara behörig personal kan komma in till omsorgs-
tagaren. Omsorgstagaren använder sin nyckel som vanligt och personalen använ-
der en digital nyckel i det undre nyckelhålet, 

______________
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§ 80 Dnr 2021/16 700 SN 
 
Information från socialchef 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.    

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

- I höst påbörjas ett Ledarskapsprogram ”God och nära vård”. 8 tjänstemän och 

en förtroendevald från förvaltningen är anmälda.  

- Det ligger mycket fokus på ”Nära vård” i Regionen. 

- Den 6 september startar en digital pilot för pulsmätning som bygger på våra  

Friskfaktorer. Pulsmätning är en modern form av medarbetarundersökning - som 

är enkel, snabb och möjliggör att ta tempen på arbetsmiljön och få färdigt dialo-

gunderlag till APT utan administration.  

- Ellinor Falkebo, SAS har valt att avsluta sin anställning i Borgholms kommun, 

rekrytering pågår. 

- Kommunstyrelsen beslutade i december att inrätta en teknisk avdelning inom 

kommunledningsförvaltningen samt att inrätta tjänsten teknisk chef. Enheter 

som ska ingå i avdelningen är lokalvård, kost, gata-park, hamnar och fastighet. 

- Idag 6 september får socialförvaltningen besök av socialministern Lena Hal-

lengren. Hon ska bland annat få träffa demensteamet och våra aktivitetssam-

ordnare.  

- Det kommer att etableras ett statligt servicekontor i Borgholms kommun där 

Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedling-

en ska ingå.  

- Renoveringen av Arbetsmarknadsenhetens lokaler är nu i slutfasen. 

- Ett Återbruk samt Fritidsbank ska startas upp under hösten i lokaler i Borgholm.  

- 4 anbud har lämnats in gällande byggnation av nytt äldreboende på Ekbacka. 

Tilldelningsprocessen pågår. Det finns två överklaganden över detaljplanen som 

inte är färdigbehandlade.  

 

______________

6



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-22 81   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 81  
 
HR-chef Johanna Alfredsson 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  tacka för informationen.   

Dagens sammanträde 
Johanna Alfredsson, HR-chef ger socialnämnden en presentation av sig och sitt 
uppdrag på HR-avdelningen.  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.    

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

- En central avstämning sker vid behov. 

- Vaccinationscentralen är flyttad till Folkets hus från och med 210901. 

- Smittspridningen ökar bland de som är ovaccinerade.  

- Statistik utifrån hur Covid har påverkat våra kommuninvånare är framtagen och 

redovisas direkt till socialnämnden 211027. 

- Vaccinering av barn 12-16 år påbörjas vecka 45. 

- 2021-09-29 släpper Folkhälsomyndigheten på de allmänna restriktionerna.  

Informationspunkten gällande Covid-19 kommer från och med 211001 redovisas 
under punkten information från socialchef.  

______________
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§ 83 Dnr 2021/54 700 SN 
 
Efterfrågan av socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Analys av pensionsavgångar år 2022-2036 

Beslutsunderlag 
Statistik framtagen från Borgholms kommuns personalsystem. 
Äldreomsorg/HSV 
Enligt befolkningsprognoser kommer åldersgruppen 80+ öka med ca 590 personer 
de närmsta 10 åren. Även om äldres hälsa har förbättrats kommer dock behovet av 
vård och omsorg öka kraftigt. Det gör att vården- och omsorgen av äldre står inför 
stora rekryteringsutmaningar. De tre största personalgrupperna inom äldreomsorgen 
i kommunen är undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor. Undersköterskor 
är den överlägset största gruppen. 
För att klara rekryteringsutmaningen måste möjligheterna till utbildning och vidareut-
bildning till främst undersköterska och vårdbiträde vara goda. För att klara rekryte-
ringsutmaningen behöver också organisation och arbetssätt utvecklas. 

 Satsning på äldreomsorgslyftet. C:a 45 medarbetare beräknas vara klara i 
början av 2023 

 Fortsatt gott samarbete med Ölands utbildningscenter 
 Fortlöpande kompetensutveckling 
 Höja språkkompetensen genom utbildning och språkombud. 
 Heltid som norm 
 Använda det stöd som ny teknik kan bidra med 
 Se över och använda kompetensen  
 

Omsorgen om funktionsnedsatta 
Omsorgen om funktionsnedsatta bemannas främst av omsorgsassistenter och om-
sorgsbiträden och inom de kommande 10 åren visar statistiken att 34% av medar-
betarna går i pension. Det är en stor utmaning redan idag att rekrytera utbildad 
personal trots att verksamheterna kan rekrytera medarbetare med olika utbild-
ningsbakgrund. Den vanligaste utbildningen för omsorgsassistenter är underskö-
terskeutbildning men kan även vara utbildning från bland annat barn och fritidspro-
grammet och YH utbildningar. 
Verksamheten arbetar redan idag med åtgärder för att klara av rekryteringsutma-
ningen men behöver också komplettera med nya åtgärder för att säkra kompeten-
sen framöver. 
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 Öka kapaciteten att utbilda handledare i verksamheten samt ta emot APL 
studenter från flera olika utbildningsanordnare 

 Påtala behov och stötta utvecklandet av YH utbildningar på Ölands utbild-
ningscenter och i länet i stort, ex YH utbildning stödpedagog och specialist-
utbildning för undersköterskor psykiatri. 

 Fortlöpande kompetensutveckling 
 Heltid som norm 
 Upprätta tydliga kompetenskrav för att öka attraktiviteten inom verksam-

hetsområdet och möjliggöra avancering inom yrket 
 Utreda möjlighet till titulaturbyte för att möjliggöra exempelvis lönejämförel-

ser i länet och i riket 
 

Service och administration 
Inom service och administration kommer fram till år 2028 4 av 5 administratörer att 
gå i pension. Enligt befolkningsprognoser kommer åldersgruppen 80+ öka med ca 
590 personer de närmsta 10 åren. Det påverkar denna grupp då fakturering av in-
satser inom äldreomsorgen utförs här. 
Arbetssätt och teknik kommer att ses över inför rekrytering av nya administratörer. 

 
______________
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§ 84 Dnr 2020/88 704 SN 
 
Svar på motion; Per Lublin (ÖP) Snarast avskaffa avgiften för trygghets-
larm 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  avslå motionen.   

Ärendebeskrivning 
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion inkommen 2020-10-19: Att kommunfullmäktige 
beslutar att avgiften på trygghetslarm snarast avskaffas. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska beredas av socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Motion från Per Lublin (ÖP) gällande avskaffa avgiften för trygghetslarm. 

Bedömning 
Insatsen larm kostar 260 kr per månad och ingår i maxtaxan där högsta avgift är 
2139 kr per månad.  

Maxtaxan innebär att en personlig beräkning görs för att fastställa eventuella 
avgifter. I beräkningen ingår omsorgstagarens inkomster och utgifter, differensen 
dem emellan avgör om omsorgstagaren har en förmåga att betala. De som får en 
avgift för sitt larm har därmed en förmåga att betala för larmet. Omsorgstagaren 
betalar inget för besöket som föranleds av ett larm.  

Socialnämnden anser därmed att det är en rättvis och skälig avgift för insatsen. 
Trygghetslarmen i ordinärt boende är välfungerande. 

I budgetförslaget för 2022 är 250 tkr avsatta för att minska avgiften för trygghets-
larm. 

Konsekvensanalys 
Socialförvaltningen har kostnader för alla larm i ordinärt boende på 1 mkr per år. In-
täkterna för densamma är 557 tkr per år. I dagsläget utgör det en kostnadstäckning 
på 56 %. 

Dagens sammanträde 
Beslutsgång: 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) föreslår att motionen ska avslås. 
 
Liselott Hovdegård (SD) föreslår att motionen ska bifallas. 
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Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att socialnämnden har 
beslutat att bifalla SNAU:s förslag.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________

12



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-09-22 85   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 85 Dnr 2021/61 705 SN 
 
Begäran från IVO om yttrande och handlingar. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Dagens sammanträde 
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef informerar att IVO begärt ut handlingar utifrån 
en inkommen anmälan med klagomål mot ledning och styrning.  

______________
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§ 86 Dnr 2021/68 700 SN 
 
Redovisning av delegationsärenden och övrig information 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna redovisningen av delegationsärenden och övrig information.  

  

Ärendebeskrivning 
-  Delegationsbeslut VoO, Dnr 2021/68-700  SN 

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2021/68-700  SN 

______________
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