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§ 87  
 
Information av aktivitetssamordnarna 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Mandy Jak och Ulla Johansson, aktivitetssamordnare berättar om sina aktiviteter 
de har med omsorgstagarna. De är 4 personer i gruppen och besöker kommunens 
äldreboenden och utför olika aktiviteter. Det kan vara allt från att spela spel, titta på 
kort, samtala, promenera till att någon kväll duka upp en restaurangmiljö och bjuda 
in till en fin middag.  

______________
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§ 88 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 lämnar följande information; 

- Vaccination av dos 3 ska påbörjas. Kommunen följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

- Behandlingsbadet kommer att öppnas för aktiviteter. Det hyrs i första hand av 
Regionen.  

- Regionrevisorerna har gett PwC uppdraget att granska samverkan mellan regi-
on Kalmar län och kommunerna i länet kring psykisk ohälsa bland äldre.  

- Systembolaget har börjat med servicen att få varor hemkört mot en viss avgift. 
Detta innebär en översyn av kommunens insats inköp av varor från Systembo-
laget.  

- Förvaltningen utreder tre Lex Sarah och en Lex Maria.  
- Enkäten gällande effekten av Corona 65 år och äldre gås igenom.  

 

______________
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§ 89 Dnr 2021/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning september 2021 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna budgetuppföljningen för september 2021 som visar ett resultat på 

17,8 mkr och en årsprognos på 17 mkr. 

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att budgetuppföljningen för september 2021 
är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans 
med ekonom. 

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +17,8 mkr 
(prognos +17,0 mkr). De bidragande faktorerna till resultatet är: 

Förvaltningen har erhållit ersättning för sjuklönekostnader om totalt 2,0 mkr för pe-
rioden. 

Anledningen till att förvaltningen visar en positiv budgetavvikelse är till stor del den 
utökade budgeten för heltid som norm och borttag av delade turer som för perio-
den inte har förbrukats, +6,0 mkr. Kostnader som har uppstått under perioden 
kommer fördelas ut till verksamheterna i slutet av året. 

Ordinärt boende uppvisar ett positivt överskott på +3,6 mkr och härleds till att vissa 
enheter har haft lägre personalkostnader vilket beror på att antalet beviljade hem-
tjänsttimmar är lägre än budgeterat. Även ett överskott inom dagliga verksamheter 
som varit stängda största delen av perioden är en bidragande faktor till resultatet. 

Individ- och familjeomsorgens avvikelse för perioden är +3,7 mkr vilket främst här-
leds till lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar. 

Prognosen baseras på periodens utfall och på antagandet att det nuvarande posi-
tiva överskottet inte kommer att förbrukas innan året är slut. De bidragande fakto-
rerna till prognosen är att kostnaderna för heltid som norm samt delade turer be-
räknas vara lägre än budgeterat.  

Även en minskning av externa placeringar har lett till ett överskott inom individ- och 
familjeomsorgen, trots det minskade inflödet av anmälningar just nu gällande både 
unga och vuxna, så förväntas högre placeringskostnader under sista kvartalet. 

Ett beräknat överskott inom ordinärt boende antas ligga vid året slut som härleds 
till lägre personalkostnader än budgeterat. En ny fördelning av personalkostnader 
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kopplade till projektet "Äldreomsorgslyftet" kommer att ske och årsprognosen 
kommer därför att korrigeras. 

Framtida ersättning för sjuklönekostnader är inte medräknade i prognosen. 

Analys av årsprognos 
Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden. Detta bidrar till en prognos för 
helåret om 17,0 mkr. Nedan presenteras resultatet per verksamhet. 

Centralt 
Prognosen för helåret är + 6,3 mkr 

Prognosen visar på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer kom-
mer belasta resultatet längre fram under året. Vi beräknar att kostnaderna för vika-
rier kommer vara lägre än budgeterat på grund av svårigheter att rekrytera perso-
nal för att kunna täcka upp sjukfrånvaro och personal under utbildning.  

Vård och omsorg 
Prognosen för helåret är + 7,0 mkr 

Prognosen baseras på delårets utfall samt föregående års resultat. 
Implementering av helgtjänstgöring kan bidra till överkapacitet framför allt under 
vardagar. I regel ska det täcka sjukfrånvaro men det kan leda till obokad resurstid 
vilket medför en högre kostnad. 

Hjälpmedelsbudgetens prognos är baserad utifrån nuvarande periods siffror och 
visar ett överskott i slutet av året. Dock råder osäkerhet kring om det blir ett över-
skott då vi vet att hjälpmedelskostnaderna kan fluktuera från månad till månad om 
man tittar på föregående år. Hjälpmedel budgeten påverkas av pandemin, och om 
äldre börjar vaccineras och om samhället börjar öppna upp sig, så kan sjukhusen 
påbörja sina planerade operationer. Det innebär att rehab behovet kommer att öka, 
samt även hjälpmedelsbehovet. Vakanta tjänster inom rehabenheten kan även på-
verka resultatet positivt. 

På grund utav en uppdaterad fördelning av personalkostnader i samband med pro-
jektet "Äldreomsorgslyftet" så kommer en korrigering att genomföras och därmed 
påverka årsprognosen. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 
Prognosen för helåret är -1,1 mkr. 

Prognostiserat underskott har förändrats åt det negativa hållet sedan föregående 
uppföljning vilket till största delen beror extra insatta åtgärder på Runstens kort-
tidsboende som kräver mer och hög personaltäthet än vad verksamheten tidigare 
haft. Det har varit svårt med tillsättning av de extra arbetspassen vilket lett till myc-
ket höga kostnader för fyllnad och övertid. I prognosen räknar verksamheten med 
att denna brukare är kvar i samma omfattning som nu under resterande del av året 
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men att enheten anställer fler medarbetare istället för att ordinarie personal går in 
och arbetar extra. 
Prognosen baseras på att Ranstad gruppbostad kommer att göra ett underskott på 
grund av problematik att arbeta efter den bemanningsgraf som budget tillåter och 
som utgår från resursfördelningsmodellen. För att kompensera detta ligger det en 
personalbudget centralt som förväntas täcka den största delen av Ranstads under-
skott men troligtvis inte hela summan. 

Antalet beviljade timmar/tillfällen har ökat inom avlösarservice/ledsagarservice och 
kontaktpersoner vilket leder till att budget inte överensstämmer med faktiskt antal 
beviljade timmar/tillfällen i biståndsbeslut och därför är prognosen att dessa enhe-
ter 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 i ovanstående enheter hjälps upp av att flera verksamheter visar 
överskott i prognosen, bland annat flera av gruppbostäderna i Borgholm och träff-
punktsverksamhet som varit stängd under året och först i mitten på september nu 
öppnat upp igen samt att budget avsatt för lägervistelse inte förväntas nyttjas i år 
på grund av pandemin. 

Individ- och familjeomsorgen 
Prognosen för helåret är +3,8 mkr 

Prognosen baseras på en utökad budget för placeringar jämfört med 2020, samt 
på att förändringsarbetet på hemmaplan ska ha haft en gynnsam utveckling. 
Trots det minskade inflödet av anmälningar just nu gällande både unga och vuxna, 
så förväntas högre placeringskostnader under sista kvartalet i år då verksamheten 
har ärenden som är LVM-nära (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) vilket inne-
bär hög kostnad om det blir LVM vård. 

Arbetsmarknadsenheten 
Prognosen för helåret är +0,4 mkr 

Prognosen baseras på utfallet. Försörjningsstöd visar för perioden en budget i ba-
lans med en viss osäkerhet för hur mycket pandemin kan komma att påverka utfal-
let resterande del av året. Utökning av antalet handläggare har skett med en hel-
tidstjänst vilket påverkar prognosen. Förväntade kostnader för ekonomiskt bistånd 
beräknas att öka under hösten när personer inte längre har sommarjobb. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för september 2021. 
______________
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§ 90 Dnr 2021/47 706 SN 
 
Taxor för vård och omsorg 2022, kostnad för hemtjänsttimme 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  hemtjänsttimmen som brukare betalar för i Borgholms kommun är 460 kr/h 

för 2022 

att  kostnaden för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun be-
talar då brukare erhåller hemtjänst i annan kommun är 519 kr/h för 2022.  

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i SN 2016/113 ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna 
skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på beviljad 
tid. 

Beslutsunderlag 
Hemtjänsttimme per område 
Hemtjänsttimmen fördelas mellan sex områden och enligt de belopp som beskrivs 
för extern och intern ersättning.  
Det finns sju olika ersättningsnivåer för internt samt för externt bruk. Med externt 
menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hem-
tjänst. Ersättningen innefattar en schablonlöneökning för 2022. 
Hemtjänsttimme per område (kr/h) 
   Intern Extern 
Böda   424 508 
Löttorp/Källa/Persnäs 380 464 
Köpingsvik/Föra  410 494 
Långlöt/Rälla  446 530 
Borgholm Centrum Söder 340 425 
Borgholm Centrum Norr 342 426 
Den interna hemtjänsttimmen är den kostnad som avser all kostnad utom overhead-
kostnad inom soc, dvs. administration och högre chefer. Här ingår inte heller någon 
overheadkostnad som avser kommunstyrelsen. Denna peng används vid resursför-
delning månadsvis i den egna budgeten. Kostnad för hemtjänst = peng för resurs-
fördelning i den egna budgeten per område 
Den externa hemtjänsttimmen är den kostnad som avser all kostnad inklusive over-
headkostnad inom soc, däremot ingår inte overheadkostnad inom kommunstyrel-
sen. Denna peng är den som utbetalas per timme om kommunen skulle få en extern 
utförare av hemtjänst. Kostnad för hemtjänst + OH-kostnad soc = peng som utbeta-
las till extern utförare, LOU (Lagen om offentlig upphandling) 
 
 

8



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 90   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Hemtjänsttimme som brukare betalar för hemtjänst i Borgholms kommun, 460 kr/h 
Kostnad för hemtjänst i Borgholms kommun vilken Borgholms kommun betalar då 
brukare erhåller hemtjänst i annan kommun, 519 kr/h 
______________
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§ 91 Dnr 2021/26 792 SN 
 
Verksamhetsplan med budget 2022 och plan för åren 2023-2025. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna socialnämndens verksamhetsplan med budget 2022 och plan för 

åren 2023-2025.    

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplan med budget 2022 och plan 2023-2025 beslutades av kom-mun-
fullmäktige i juni. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta fram en 
verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verk-  
samhetsinvesteringar och intern kontroll.  

Av verksamhetsplanen framgår  
- budgetramen 336 214 tkr som fördelats ut per socialförvaltningens verksamheter,  
  internbudget.  
- nämndens mål, nyckeltal och målvärden. 
- Systematisk kvalitetssäkring. 
- Intern styrning och kontroll.  

Beslutsunderlag 
                                 Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023-2025.  

______________

10



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 92   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 92 Dnr 2021/62 701 SN 
 
Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna redovisningen av statsbidrag och stimulansmedel.     

Ärendebeskrivning 
Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef redovisar användningen av statsbidrag och 
stimulansmedel för 2021 gällande ÄO och OFN.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av statsbidrag och stimulansmedel 2021 ÄO och OFN 
______________
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§ 93 Dnr 2021/78 701 SN 
 
Förslag Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms 
kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  ställa sig bakom Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024.  

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsut-
veckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och natur. Vå-
ra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och 
en hållbar, positiv utveckling av kommunen.  
Borgholms kommun har redan idag ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. I kom-
munens alla delar finns arenor för fritidsaktiviteter och idrott, samlingslokaler för 
kulturella arrangemang och bibliotek. Möjligheter finns att locka gamla och nya 
kommuninnevånare men också besökare från när och fjärran för att delta i kom-
munens kultur- och fritidsliv.  
Kultur- och fritidslivet i Borgholm ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas för-
utsättningar för alla att delta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och 
kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell lägg-
ning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.  
Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats attrak-
tivitet. Det har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för både 
kommunens medborgare och för besökare. 

Samarbete och samverkan, både internt i kommunen och externt med föreningar, 
studieförbund, näringsliv, lokala nätverk, andra kommuner och institutioner är vik-
tigt för utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv.  

Beslutsunderlag 
Förslag; Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 

Bedömning 
Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning. 35,7 procent av invånarna äld-
re än 65 år. Borgholm bör vara en kommun som det är attraktivt att åldras i. En 
satsning på kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ förhöjer livskvaliteten, ökar den so-
ciala gemenskapen och gör att fler får en aktiv och meningsfull fritid. 

Beslut skickas till 
Kultur och fritidsnämnden 
______________
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§ 94 Dnr 2021/84 705 SN 
 
Avvikelse bårhus på Ekbacka 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  överlämna frågan till fastighetsavdelningen att snarast genomföra akuta åt-

gärder som montering av automatlarm till likkylarna, byte av mattor och upp-
rustning av ytskikt i de lokaler som omfattas av bårhuset vid Ekbacka 

att  utreda vem som formellt har verksamhetsansvar för bårhuset vid Ekbacka, 
samt tillförordna verksamhetansvar för Ekbacka bårhus till verksamhetsan-
svarig HSL under pågående utredning. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheterna vid Ekbacka, Borgholm, inrymmer idag ett bårhus som har sin histo-
ria och tillkomst då Ekbacka var ett akutsjukhus. Bårhusets lokaler består av ett 
rum med likkylar och ett angränsande avskedsrum/kapell. Lokalernas tekniska sta-
tus bedöms som undermålig och driftsäkerheten är låg. Transporter till och från 
bårhuset görs uteslutande av lokala begravningsbyråer. Under sommaren 2021 
har två incidenter inträffat där kylarna har gått ned i kylförmåga vilket har påpekats 
av Borgholms begravningsbyrå. Kylarna saknar idag en larmfunktion som larmar 
om kylfunktionen går ned. Som akut åtgärd har fastighetsavdelningen omgående 
beställt ett automatlarm för att öka driftsäkerheten för kylanläggningen. Vidare pla-
nerars upprustning av lokalerna i samråd med Borgholms begravningsbyrå.    

Bedömning 
Ansvar för att bedriva bårhusverksamhet ligger enligt HSL formellt under huvud-
mannen för Hälso- och Sjukvård, vilket innebär att Regionen i flertalet fall har an-
svar för bårhusen. Sedan Ädelreformen 1992 bedriver även kommuner verksamhet 
enligt HSL och det förekommer även att kommuner har ansvar att bedriva bårhus-
verksamhet. Ansvarsfrågan behöver utredas om vilken huvudman som ska ha ett 
formellt ansvar för bårhusverksamheten vid Ekbacka. Bedömningen är att behovet 
av ett bårhus i Borgholm är av stor betydelse för kommunen, samt att undvika onö-
digt långa transporter. 

Beslut skickas till 
Socialchef 
Fastighetschef 
______________
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§ 95 Dnr 2021/68 700 SN 
 
Redovisning av delegationsärenden och övrig information 2021 

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

  

Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut och informationer redovisas; 

- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2021/68-700  SN 

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2021/68-700  SN 

- Rapportering av ej verkställda beslut OFN till IVO 

- Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Socialnämnden 

______________
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