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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 47   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 47 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

- På Soldalen har hissen haft tekniska problem och det har inneburit att en om-

sorgstagare har drabbats av en olyckshändelse. Hissen är felanmäld till tekniska 

avdelningen.   

- Kammarrätten medger ej prövningstillstånd för detaljplanen för Ekbacka områ-

det. Multibygg har påbörjat projektering.  

- Rekrytering av sommarvikarier pågår, det saknas idag ca 60 personer varav 

flertalet behövs på norra Öland.  

- Förvaltningen har haft överläggningar med fackförbundet Kommunal gällande 

tre semesterperioder under veckorna 23 till 34 där vikariesituationen inte går att 

lösa.  

- Borgholms kommun har ansökt hos Länsstyrelsen och antagits till projektet ”En 

kommun fri från våld”. Satsningen pågår i två år för att ta fram strategier och 

mål. Kommunen representeras av 10 tjänstemän varav fyra kommer från social-

förvaltningen. Då den politiska ledningen uteblev på det första utbildningstillfället 

är socialförvaltningen tveksamma till att fortsätta med sin medverkan. Frågan 

har lyfts i kommunledningen och förvaltningen väntar på återkoppling.  

- Ellinor Hill och Lizelott Zinnerström Nilsson har rekryterats till enhetschef inom 

OFN.  

 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 48   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr 2022/2 700 SN 
 
Information och beslut gällande Covid-19, 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  häva besöksförbudet för ej vaccinerade på förvaltningens boenden.  

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

- Då pandemin gällande Covid-19 sedan 220401 inte längre är allmänfarlig och 
samhällsfarlig önskar förvaltningen att besöksförbudet för ovaccinerade hävs.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 49   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 49 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning mars 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna den preliminära budgetuppföljningen för mars 2022.    

Ärendebeskrivning 
Den preliminära budgetuppföljningen för mars 2022 är framtagen av enhets- 
chefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för mars 2022 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om den preliminära budgetuppföljningen för 
mars månad 2022. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Centralt  

Arbetsmiljömätning i form av pulsmätning har skett under vecka 11. Svarsfrekvensen för 
socialförvaltningen låg på 69 % och totalt friskindex 66 %. Önskade utvecklingsområden 
som framkommer är bland annat medarbetarnas delaktighet samt upplevelsen att man inte 
hinner med sina arbetsuppgifter. Det är flera som anser att de kan prioritera när det 
behövs och sätter alltid individen i centrum. Ny mätning sker om ca 4 veckor. 

Arbetsmarknadsenhet (AME) och integration  

 Händelseutvecklingen i Ukraina påverkar integrationsdelen genom en ny 
flyktingvåg till Sverige. Än så länge har endast en familj ansökt om nöd. Många 
har ansökt om LMA-ersättning från Migrationsverket som är den ansvariga 
myndigheten för flyktingarnas uppehälle. 

 Reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadsenhetens (AME) 
arbete negativt. Detta medför att personer som skulle kunna anställas inom AME 
i stället blir beroende av försörjningsstöd under längre tid än nödvändigt. 

Vård och omsorg  

 Arbetsmiljömätning i form av s k pulsmätning har skett under vecka11. 
Svarsfrekvensen för verksamhetsområdet låg på 64% och totalt friskindex 66 %. 
Önskade utvecklingsområden som framkommer är bland annat medarbetarnas 
delaktighet samt upplevelsen att man inte hinner med sina arbetsuppgifter.  

 Den ökade smittspridningen av Covid-19 har påverkat verksamheten genom hög 
sjukfrånvaro hos både baspersonal och enhetschefer. Smittspårning samt 
screening med hjälp av inköpta snabbtester har skett på flera enheter. 

 Utbildningen PSYK - E bas Senior har nu påbörjats på ett par enheter och 
kommer att fortlöpa under våren med 13 avsnitt. Utbildningen i Psykisk Ohälsa 
är ett webbaserat studiematerial som är framtaget av en grupp forskare och 
specialister inom psykiatriområdet på Karolinska Institutet. 

 Uppstartsmöte för Hemsjukhuset 3,0 samt vidare planering tillsammans med 
hälsocentralen Borgholm. Projektet kommer att starta i mitten på maj i Löttorp 
och hela områden Norr. Mellersta området planeras starta sep/ okt. 

 Analys och effektivisering av verksamhetens planering och utförande pågår och 
följsamheten ökar. 

 Mellan Ekbacka 2 och 6 pågår det arbete i trädgården. Nya gångar, markarbeten, 
ängsblommor och växthus planeras vilket blir ett lyft för enheten och kommer att 
glädja både omsorgstagare och anhöriga. 

 Vaccinering av dos 4 till riskpatienter har påbörjats. 
 Personalen på Soldalens demensboende är numera Stjärnmärkta. 
 Sommarrekrytering pågår och stor oro finns över få antal sökande. 

Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) 

 Pulsmätning har genomförts i alla arbetsgrupper och just nu arbetar enheterna 
med sitt resultat i syfte att förstärka friskfaktorerna. 

 Boendestödet har haft en månad med utökad beställd tid från biståndshandläggare 
samtidigt som två medarbetare i boendestödet har fått stärka upp i mottagandet av 
flyktingar från Ukraina, som tolkar. Det har inneburit att personalbemanningen 
varit ansträngd under mars månad. 
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 Korttidsboende för barn har i slutet på februari separerats från korttidsboende för 
vuxna. Korttidsboende för barn är fortsatt beläget i Kompassens tidigare lokaler 
på Ekbacka. Anledningen till den snabba förändringen var att verksamheten 
skulle kunna verkställa ett akut behov av bostad för två vuxna personer på 
Runstens korttidsboende då det är brist på gruppbostadsplatser. 

 Fortsatt ansträngd bemanningssituation då flera medarbetare varit sjukskrivna 
eller varit hemma för vård av barn på grund av Covid -19. Verksamheten har 
även haft utbrott av Covid -19 bland brukare på flera enheter. 

  På grund av hög sjukfrånvaro och personalbrist har verksamheten inte kunnat 
verkställa samtliga biståndsbeslut om avlösarservice i hemmet och 
ledsagarservice. Verksamheten har också 8 personer som väntar på att insatsen 
kontaktperson ska kunna verkställas. Rekrytering av nya kontaktpersoner pågår. 

 Verksamheterna inom OFN har tagit emot flera fältstudenter från Ölands 
utbildningscenter och kommer fortsätta ta emot fler elever under våren. 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

 Omorganisation inom IFO trädde i kraft 1 mars vilket i stora drag innebär att en 
vuxenenhet har bildats. I och med denna förändring har även myndighetsenheten 
renodlats till att arbeta med myndighetsutövning inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning och äldreomsorg.  

 Barn och familj har via Centralförbundet för socialt arbete ansökt och fått beviljat 
medel för att genomföra en utbildningssatsning inom sekundär traumatisering och 
empatitrötthet. Barn och familj har bjudit in vuxenenheten och Stöd och insatser 
till utbildningsdagen som äger rum i maj.  

  

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +3,0 mkr 
(prognos +6,2 mkr). De bidragande faktorerna till resultatet är: 

Förvaltningen har erhållit 1,2 mkr från staten gällande ersättning för sjuklönekostnader 
för januari och februari månad. Vilket motsvarar en ersättning om cirka 36% av 
förvaltningens sjuklönekostnader för perioden. 

En positiv budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgen för perioden om +0,9 mkr 
vilket främst härleds till lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar. En positiv 
budgetavvikelse inom omsorgen om funktionsnedsatta om +0,5 mkr som härleds till 
vakanta tjänster och lägre bemanning än budgeterat inom vissa av enheterna. Ett positivt 
överskott centralt om +0,5 mkr som härleds till lägre personalkostnader i samband med 
vakanta tjänster. 

Det som reducerar resultatet är höga personalkostnader inom särskilt boende där 
bemanningsnyckeln ligger högre än budgeterat vilket härleds till ökat behov av extra 
personella resurser och obokade resurspass. De obokade resurspassen beror på den 
övertalighet som används som åtgärd för att ta bort delade turer. 

Årsprognosen har sänkts jämfört med föregående månad och är beräknad till +6,2 mkr 
vid årets slut. Förändringen härleds främst till en ändrad prognos inom 
arbetsmarknadsenheten. Prognosen för ekonomiskt bistånd har sänkts jämfört med förra 
månaden på grund av misstanke om att bistånd kommer att utbetalas till flyktingar från 
Ukraina som inte har erhållit bistånd till boende från Migrationsverket. Prognosen kan 
komma att ändras om Migrationsverket kommer att ersätta kommunen för denna kostnad. 
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En annan anledning till förändringen är att på grund av att anställningsstödet extratjänster 
har tagits bort så kommer kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder att stiga för att försätta 
bedriva bland annat återbruket och fritidsbanken. Även en minskning av prognosen för 
externa placeringar har skett och baseras på de placeringar som verksamheten känner till i 
dagsläget samt att det beräknas tillkomma ytterligare två placeringar under andra halvan 
av 2022. 

Osäkerhetsfaktorer i och med det rådande världsläget medför att det ännu är oklart hur 
detta kan komma att påverka förvaltningens resultat framåt. 

Kommunens verksamheter 

Heltid som norm 
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. Efter årets tre första månader ligger det en 
kostnad om 0,5 mkr. Det är framför allt inom särskilt boende som obokad resurstid 
uppstår vilket härleds till ökad grundbemanning i form av bland annat helgtjänstgöring. 
Arbete pågår med att öka grundbemanningen inom alla verksamhetsområden för att 
möjliggöra egen frånvarotäckning vilket minskar andelen timanställda och ökar 
stabiliteten i verksamheten. 

 
Delade turer 

Från 1 januari 2022 är alla delade turer borta. Statistiken fortsätter att följas upp ett par 
månader för att säkerställa att utvecklingen inte vänder tillbaka. 
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Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Socialförvaltningen uppvisar för mars månad en positiv budgetavvikelse om 3,0 mkr. 
Nedan presenteras resultatet per verksamhet. 

Centralt 

Budgetavvikelsen för perioden är +0,5 mkr. Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster. 

Vård och omsorg 

Resultatet för verksamhetsområdet är 0,3 mkr. Övergripande för verksamhetsområdet är 
hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera vikarier vilket resulterar i höga kostnader. 
Sjuklönekostnaden för perioden uppgår till 2,3 mkr, och kostnaden för övertid och 
fyllnadstid till 1,6 mkr. Ersättning för sjuklönekostnader har betalats ut till enheterna och 
uppgår totalt till 0,8 mkr för januari och februari månad och påverkat resultatet positivt. 

Särskilt boende (-0,4 mkr) 
Den negativa budgetavvikelsen beror på att bemanningsnyckeln ligger högre än 
budgeterat vilket härleds till ökat behov av extra personella resurser och obokade 
resurspass. De obokade resurspassen beror på den övertalighet som används som åtgärd 
för att ta bort delade turer. Andra faktorer som påverkar resultatet negativt härleds till 
ökad nattbemanning, som efter beslut är permanentad men inte budgeterad, och att flera 
enheter har haft storstädning. Resultatet vägs upp av de minskade kostnaderna centralt 
vilka härleds till vakanta tjänster. 

 
Ordinärt boende (+0,4 mkr) 
Hemtjänsttimmarna har ökat något med är fortfarande lägre än budgeterat vilket påverkar 
resultatet centralt positivt men hemtjänstområdena negativt. Vissa av enheterna fortsätter 
uppvisa ett negativt resultat vilket härleds till hög frånvaro samt höga personalkostnader. 
Utvecklingsarbete gällande följsamhet mellan planerad tid och beslutad tid pågår, vilket 
innebär att om enheten inte uppnår målvärdet görs ett avdrag som påverkar enhetens 
resultat negativt. 

Hälso-och sjukvården (+0,3 mkr) 
Det positiva resultatet inom Hälso- och sjukvården härleds till minskade lönekostnader på 
grund av vakanta tjänster. Resultatet härleds även till lägre kostnader för hjälpmedel än 
budgeterat. Frånvaron har varit högre än normalt och påverkar kostnaden för övertid då 
vikariebristen är stor. 
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Omsorgen om funktionsnedsatta 

Positiv budgetavvikelse för perioden om +0,5 mkr. 

Överskottet beror delvis vakanta tjänster centralt och lägre personalkostnader inom 
gruppbostäderna i Borgholm.  

Det som reducerar överskottet är att vissa gruppbostäder visar underskott som främst 
härleds till mer arbetade timmar än budgeterat, samt utbetalning av fyllnad- och 
övertidsersättningar. Två enheter har även lånat ut personal till nytt assistansärende samt 
som tolkar i mottagandet av ukrainska flyktningar av vilket har bidragit till ökade 
kostnader för vikarier. Under perioden har verksamheten verkställt beslut om bostad med 
särskild service vilket inneburit att boendet bemannats dygnet runt under hela mars 
månad. 

Individ- och familjeomsorg 

Positiv avvikelse för mars om +0,9 mkr. 

Enheterna inom verksamheten har haft vakanta tjänster under perioden. Det är både 
deltidssjukskrivningar, föräldraledighet och tjänstledigheter som inte tillsats vilket 
påverkar resultatet positivt, samt att hela budgeten för externa placeringar inte nyttjats. 

Arbetsmarknadsenheten 

Budgetavvikelsen för perioden är +0,2 mkr. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats och 
har medfört att behovet av ekonomiskt bistånd har gått ner under 2021 och fortsatt under 
första kvartalet 2022. Även en extern finansiering för personalkostnader bidrar till det 
positiva resultatet. 

Analys av årsprognos 

Förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden, och en prognos för helåret om 
+ 6,2 mkr. Prognosen baseras på nedanstående antaganden per verksamhet: 

Centralt 

Prognosen för helåret är +3,2 mkr. 

Prognosen baseras främst på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer 
kommer belasta resultatet i slutet av året. Förvaltningen har fått en utökad budget för 
heltid som norm och borttag av delade turer som kommer visas vid årsbokslutet. 
Antagandet är att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat, men högre än föregående 
år på grund utav en ökad grundbemanning som leder till fler obokade timmar, och därav 
visar på en positiv avvikelse vid årets slut. 

Vård och omsorg 

Prognosen för helåret är +2,4 mkr. 

Prognosen baseras på att statsbidrag beräknas påverka verksamhetsområdets totala budget 
för bland annat kompetensutveckling samt att kostnaden för obokad resurstid återbetalas 
till enheterna. 

Prognosen för Hälso-och sjukvården baseras främst på att budgeten för hjälpmedel inte 
kommer att utnyttjas fullt ut, men inte kommer visa ett lika stort överskott som 
föregående år på grund av att restriktioner tagits bort. Prognosen baseras även på att 
sjukfrånvaro i första hand täcks genom att planera om resurserna på enheten och att en del 
av sjuksköterskekostnaderna beräknas belastas av stimulansmedel. 
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Särskilt boendes prognos baseras på delvis vakanta tjänster centralt som påverkar 
prognosen positivt. Det som påverkar prognosen negativt är för att säkerställa att 
demensenheterna inte lämnas obemannade har beslut tagits att öka bemanningen nattetid, 
och en minskning av antalet demensplatser i form av minskade intäkter. Prognosen 
baseras även på ett sänkt veckoarbetstidsmått för nattpersonal som kommer generera 
ökade personalkostnader, som inte är beräknade i årets budget. Årsprognosen kan 
påverkas negativt om enheten måste anställa ytterligare medarbetare på helgtjänstgöring, 
som är en åtgärd för att eliminera delade turer. Ökade kostnader för 
specialinkontinenshjälpmedel påverkar även prognosen negativt. 

Prognosen för ordinärt boende baseras på en beräknad minskning av hemtjänsttimmar 
vilket påverkar prognosen positivt centralt. Under vår och sommar beräknas 
hemtjänsttimmarna att öka på grund av visstidare, sommarboende från andra kommuner. 
Översynen av följsamhet till utplanerad tid i förhållande till beslutad tid pågår och kan 
påverka resultatet negativt i vissa områden. Sjukfrånvaron förväntas sjunka när pandemin 
är över vilket generellt förbättrar prognosen. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 

Prognosen för helåret är -2,8 mkr. 

Under våren kommer ett gruppbostadsbeslut att verkställas i en satelitlägenhet vilket inte 
är budgeterat. Utmaningar med rekrytering i norr leder till höga kostnader för fyllnad- 
och övertid vilket i kombination med hög sjukfrånvaro bidrar till den negativa prognosen. 

Runstens korttidsboende har fler brukare i verksamheten som leder till en högre 
bemanningsgraf än vad budget medger och fler barnärenden väntas inkomma inom kort. 
Dock har prognosen förbättrats sedan föregående månad då verksamheten inte längre 
kommer verkställa beslut om bostad med särskild service. 

Nytt assistansärende har tillkommit i början av februari vilket innebär att verksamheten 
får en ökad kostnad då budget saknas. 

Boendestödet kommer inom kort verkställa ett nytt omfattande ärende som även det 
saknas budgettäckning. 

Några enheter förväntas visa positivt resultat vid årsbokslut, bland annat personligt 
utformat stöd som planerar att avslutas under våren och en gruppbostad som har 
möjlighet att effektivisera sin bemanning jämfört med budget vilket väger upp de 
negativa prognoserna något. 

Individ- och familjeomsorg 

Prognosen för helåret är + 3,0 mkr 

Prognosen för helåret är baserad på de placeringar som vi känner till i dagsläget samt att 
det beräknas tillkomma ytterligare två placeringar under andra halvan av 2022. 

Arbetsmarknadsenheten 

Med beaktande av resultatet för verksamhetsår 2021 och med de förändringarna inom 
Arbetsförmedlingen har årsprognosen förändrats sen föregående månad till -0,1 mkr. En 
anledning till förändring av prognosen är att på grund av att anställningsstödet 
extratjänster har tagits bort och övriga anställningsstöd är mer kostsamma så kommer 
kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder att stiga för att försätta bedriva återbruket och 
fritidsbanken. Kommande utbetalning av semesterdagar för avslutade anställningar är 
även medräknade i årsprognosen Ökade intäkter än beräknat för återbruket påverkar 
prognosen positivt. 
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Socialnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning mars 
Borgholms kommun  8 

Prognosen för ekonomiskt bistånd har sänkts jämfört med förra månaden på grund av 
misstanke om att bistånd kommer att utgå till flyktingar från Ukraina som inte har erhållit 
bistånd till boende från Migrationsverket. Prognosen kan komma att ändras om 
Migrationsverket kommer att ersätta kommunen för denna kostnad. 

Ekonomisk sammanställning 

   Årsbudget Budget jan-
mar Utfall jan-mar Avvikelse 

jan-mar Årsprognos 

 Total      

70 Centralt 41 505 9 394 8 850 545 3 200 

71 Bemanningsenhet 0 0 -22 22 0 

72 Hälso- och 
sjukvård 28 016 6 819 6 508 311 300 

73 Särskilt boende 93 511 22 857 23 267 -410 100 

74 Ordinärt boende 77 970 18 420 18 013 407 2 000 

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 54 196 13 078 12 612 467 -2 800 

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 471 6 619 5 723 896 2 950 

77 
Arbetsmarknads 
enheten 

13 546 3 169 2 970 199 -100 

79 Projekt 0 0 -540 540 500 

 Summa 336 214 80 357 77 386 2 976 6 150 

Åtgärder och konsekvensanalys 

Arbetsmarknadsenhet och integration 

 Genom att delta i Samordningsförbundets projekt FSLA, är målsättningen att 
antalet individer som kan närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande ska 
öka.  

 En satsning på att utöka antalet socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt 
bistånd bedöms ge en gynnsam effekt genom en högre kvalitet i arbetet. 
Målsättningen är att handläggarna ska hinna med att arbeta intensivt med varje 
individ och därigenom korta ner tiden som ett ärende är aktuellt för ekonomiskt 
bistånd. 

 En bevakning görs mot Migrationsverket om möjligheten att ansöka om 
återbetalning av bistånd som har beviljats för flyktingar från Ukraina. Alternativt 
äska ersättning från kommunstyrelsen för de kostnader som uppkommer med 
anledning av flyktingmottagandet. 
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kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning mars 
Borgholms kommun  9 

Vård och omsorg 

Åtgärder som ingår i helårsprognosen 

 Inför budget 2023 planera för en permanent ökad nattbemanning på 
Åkerbohemmet för att säkerställa att ingen demensenhet lämnas obemannad.  

Åtgärder som inte ingår i helårsprognosen. 

 Effektiv schemaplanering. 
 Nära samarbete med HR för att minska sjukfrånvaron och att utveckla grupperna. 
 Att informera personalen kring ekonomin och på så sätt öka förståelsen och 

kunna se helheten. 
 Fortlöpande kompetensutveckling för personalen. 
 Dagliga reflektioner, närvarande enhetschef och SSK, Trivselträffar med 

personalen samt uppskattning görs kontinuerligt för att bidra till att öka 
frisknärvaron samt vara en aktiv arbetsplats med gott arbetsklimat. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 

 Bemanningsgraf på Runstens korttidsboende har setts över och verksamheten har 
inte längre jourbemanning samtidigt som vakennätter. Konsekvensen av 
förändringen kommer troligtvis ge viss effekt redan vid nästa månads 
uppföljning. Verksamheten kommer ha svårt att hämta hem sitt underskott men 
ökningen av underskottet bör avstanna något i och med åtgärden. 

 Rekrytering av vikarier för att säkerställa att bemanningsgrafen tillgodoses utan 
att ordinarie personal tvingas gå in och arbeta utöver sin ordinarie arbetstid mot 
fyllnads-och övertidsersättning. Verksamheten arbetar också för att 
tillsvidareanställa medarbetare så det finns en kapacitet att täcka planerad 
frånvaro samt förlägga resurspass. 

 Aktivt rehabiliteringsarbete med stöd från HR-avdelningen som i vissa fall 
troligtvis kommer leda till avslutad anställning för några medarbetare som inte 
bedöms ha arbetsförmåga. Svårt att beräkna när åtgärd ger effekt då det beror på 
trepart-samverkan med HR-avdelningen och Försäkringskassan. 

 Avveckla en gruppbostad om 4–5 platser när ny gruppbostad om 6 platser blir 
färdigställd. Förväntad effekt 3,5mkr. I den förväntade effekten ingår inte hyra 
för ny gruppbostad då denna ännu inte är fastställd. Åtgärden är tidigast möjlig 
att utföra under 2023. 

 Omorganisering av utförande av insatserna avlösarservice i hemmet och 
ledsagarservice sker under våren, verkställande kommer utföras av 
korttidsboende för barn och av enheterna inom bostad med särskild service med 
syfte att verksamheten ska kunna verkställa samtliga beslut med en mer stabil 
personalgrupp. Åtgärden är svår att beräkna ekonomiskt, kommer troligtvis inte 
leda till en effektivisering dock sannolikt till ökad kvalité då samtliga 
biståndsbeslut bedöms kunna verkställas och risken för föreläggande av vite 
minimeras.   

Individ- och familjeomsorg 

 För att nå en budget i balans kommer enheten Stöd och Insatser inte att tillsätta 
vikarier fullt ut för de tjänstledigheter som flera medarbetare är beviljade, med 
syftet att då gå jämnt ut med den tillfälliga utökningen av förebyggande teamet.
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 50   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr 2022/10 792 SN 
 
Investeringar för 2023 med plan för åren 2024-2026 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna förslag till investeringar för plan-åren 2023–2026.    

Ärendebeskrivning 
Nedanstående investeringar gäller för nya inventarier och omkostnader som flytt-
kostnader inför uppstart av nytt äldreboende på Ekbacka som beräknas vara klart 
för inflytt den 1/1 2025. Samma antaganden är beräknade för flytt till nytt LSS-bo-
ende. Underlag är inhämtade från Oskarshamns kommun som har nyproduktion av 
äldreboende och LSS-boende.  

Utveckling av Ekbacka 5/6 föreslås ligga kvar som ej beräknade tills beslut tagits 
gällande om hur förvaltningen ska fortsätta kunna bedriva verksamhet i befintliga 
lokaler, och fortsätta utvecklingen för att möta ökat behov inom äldreomsorgen. 

Investeringar (tkr) 2023 2024 2025 2026 

Inventarier och omkostnader inför nya Ekbacka  6 500   

Inventarier och utrusning till nytt LSS-boende  600   

Utveckling av Ekbacka 5/6   X X 

Totalt  7 100   

 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag, beräkning investeringar Socialnämnd 2023–2026.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-04-12  . 
     

 
Handläggare 
Veronica Grandin 
controller 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till socialnämndens arbetsutskott 
 

 
 

 
Tjänsteskrivelse – Investeringar 2023-2026 Socialnämnden 
 
Förslag till beslut  
att godkänna förslag till investeringar för plan-åren 2023–2026 till budgetbered-

ningen.   

 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående investeringar gäller för nya inventarier och omkostnader som flytt-
kostnader inför uppstart av nytt äldreboende på Ekbacka som beräknas vara klart 
för inflytt den 1/1 2025. Samma antaganden är beräknade för flytt till nytt LSS-boen-
de. Underlag är inhämtade från Oskarshamns kommun som har nyproduktion av 
äldreboende och LSS-boende.  

Utveckling av Ekbacka 5/6 föreslås ligga kvar som ej beräknade tills beslut tagits 
gällande om hur förvaltningen ska fortsätta kunna bedriva verksamhet i befintliga lo-
kaler, och fortsätta utvecklingen för att möta ökat behov inom äldreomsorgen. 

 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag, beräkning investeringar Socialnämnd 2023–2026 

Investeringar (tkr) 2023 2024 2025 2026 

Inventarier och omkostnader inför nya Ekbac-
ka 

 6 500   

Inventarier och utrusning till nytt LSS-boende  600   

Utveckling av Ekbacka 5/6   X X 

Totalt  7 100   

 

 
Anna Hasselbom Trofast Veronica Grandin 
Socialchef  controller 
 
 
Skickas till
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 51   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr 2022/28 706 SN 
 
Taxor för vård och omsorg 2023. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att hänskjuta ärendet till socialnämnden 220427.  

Ärendebeskrivning 
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och Veronica Grandin, ekonom föreslår föl-
jande justeringar av avgifterna inför år 2023: 

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibe-
lopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen. 

Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service följer 
de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentver-
kets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad 
från Socialstyrelsen. 

Att avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som 
tas i socialnämnden i oktober inför 2023. 

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som 
kostnaden för en hemtjänsttimme. 

Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan 
för Sydöstrasjukvårdsregionen 2023. 

Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs från 130 kr till 140 kr per dag (4200 kr 
per månad). 

Att kostnaden för en matportion höjs från 55 kr till 56 kr.  

Att kostnaden för sänglinne höjs från 265 kr till 270 kr. 

Att egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse höjs:  
0-14 år från 200 kr/dygn till 240 kr/dygn  
15 år och uppåt höjs från 240kr/dygn till 280 kr/dygn.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 51   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. 

Beräkning från Veronica Grandin, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens 
kostnader för mat i särskilt boende och hemtjänst. 

Konsekvensanalys 
- De föreslagna justeringarna gällande kostnad för mat och sänglinne påverkar en-
dast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala. 

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genom-
föras.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2022-04-06 2022/28 706 
   2022.172 

 
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 
 
 

 
Taxor för vård och omsorg 2023 
 
Förslag till beslut  
att anta redovisat förslag på taxor för 2023.  

 
Ärendebeskrivning 
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och Veronica Grandin, ekonom föreslår föl-
jande justeringar av avgifterna inför år 2023: 

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibe-
lopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen. 

Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service följer de 
rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets re-
ferensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad från So-
cialstyrelsen. 

Att avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut om hemtjänsttimme som 
tas i socialnämnden i oktober inför 2023. 

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som 
kostnaden för en hemtjänsttimme. 

Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan 
för Sydöstrasjukvårdsregionen 2023. 

Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs från 130 kr till 140 kr per dag (4200 kr 
per månad). 

Att kostnaden för en matportion höjs från 55 kr till 56 kr.  

Att kostnaden för sänglinne höjs från 265 kr till 270 kr. 

Att egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse höjs:  
0-14 år från 200 kr/dygn till 240 kr/dygn  
15 år och uppåt höjs från 240kr/dygn till 280 kr/dygn.  
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    2 (2)

Beslutsunderlag 
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. 

Beräkning från Veronica Grandin, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens 
kostnader för mat i särskilt boende och hemtjänst. 

Konsekvensanalys 
- De föreslagna justeringarna gällande kostnad för mat och sänglinne påverkar en-
dast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala. 

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genomfö-
ras.  

  
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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Taxan / avgiften avser Taxa 2022 Taxa 2023 Förändring
kronor

Förändring
procent

OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som Socialstyrelsen föreslår gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

Inkomstbegrepp
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt
inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.

Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till hälften på vardera maken. Detta
gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av makarna bor på särskilt boende.

För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte särskikda skäl föreligger.

Minimibelopp
Minimibeloppet för 2023 är för ensamstående --- kr och för makar sammanboende --- kr / person. Detta ska täcka
normalkostnader för följande poster:
Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård,
hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel.
Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara
regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrande matkostnader, underhållskostnader för barn, samt
kostnader för god man.

Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att
kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL,
eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och
förbrukningsartiklar samt TV-avgift.

Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel, TV-avgift samt
förbrukningsvaror.

Bostadskostnad
Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i. För alla
boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter
Försäkringskassans schablon per m2.

Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan:
- bostadstillägg för pensionärer (BTP)
- särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)

Förbehållsbeloppet
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Förbehållsbeloppet ska räcka till för att
bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till
prisbasbeloppet.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för 2023 är --- kr.
Syftet med högkostnadsskyddet / maxtaxan är att säkerställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. I
högkostnadsskyddet / maxtaxan ingår följande poster:
Hemtjänst, larm, besökskostnad för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt personlig omsorg
underkosrttidsboende och i särksilt boende.

Hemtjänst
Avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut av hemtjänsttimme. Den högsta möjliga avgiften begränsas av
högkostnadsskyddet som beskrivs ovan.

Hemtjänst debiteras måntaligen. Endast vid varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften
efterföljande månad.

Larm
Installation 0 kr 0 kr 0 kr 0%
Månadskostnad 0 kr 0 kr 0 kr 0%
Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel
Rollator dubbelförskrivning 500 kr 500 kr 0 kr 0%
Tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder får patienten köpa en ny.

Korg 300 kr 300 kr 0 kr 0%
Bricka 300 kr 300 kr 0 kr 0%
Eldriven rullstol för utomhusbruk 100 kr /månad 100 kr /månad 0 kr 0%
Tyngdtäcke (personer över 18 år i eget
boende)

500 kr 500 kr 0 kr 0%

Dagverksamhet (Klockargården)
Dagverksamhet* 50 kr 50 kr / dag 0 kr 0%
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Matavgift 55 kr 56 kr / dag 1 kr 2%
*Ingår i högkostnadsskyddet
Korttidsboende (enligt socialtjänstlagen)
Personlig omsorg* 80 / dag 80 kr / dag 0 kr 0%
Mat 130 kr /dag 140 kr /dag 10 kr 8%
*Ingår i högkostnadsskyddet
Särskilt boende

Hyra

Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella boendet. Bostadsbidrag kan
sökas. Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är följer årets förslag till avgifter från
socialstyrelsens meddelandeblad

Hemtjänst, se taxa för hemtjänst. Enligt beslut om
hemtjänsttaxa

Enligt beslut om
hemtjänsttaxa

Mat 130 kr/dag 140 kr / dag 10 kr 8%
Sänglinne 265 kr /månad 270 kr / månad 5 kr 2%
Den boende kan välja att ha eget sänglinne och handdukar och själv ombesörja tvätten.

Sjukhusvistelse Avdrag görs som
motsvarar kostnaden
från sjukhuset

Avdrag görs som
motsvarar kostnaden
från sjukhuset

Vistelse hos annan utförare Vid placering hos
annan utförare än
kommunen debiteras
en egenavgift för mat,
hyra och omsorg, där
avgiften för omsorg
ingår i maxtaxan.

Vid placering hos
annan utförare än
kommunen debiteras
en egenavgift för mat,
hyra och omsorg, där
avgiften för omsorg
ingår i maxtaxan.

Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstra sjukvårdsregionen
2023.

Egenavgift inom socialpsykiatri, beslut enligt socialtjänstlagen - extern placering
Mat 130 kr / dygn 140 kr / dygn 10 kr 8%

Omsorgsavgift (maxtaxa) Följer årets förslag till
avgifter från
socialsyterelsens
meddelandeblad

Följer årets förslag till
avgifter från
socialsyterelsens
meddelandeblad

Hembesök av sjuksköterska* 120 kr/besök 120 kr/besök 0 kr 0%
Beviljad hemsjukvård* Enligt  hemtjänst-

timme
Enligt  hemtjänst-
timme

Avgift för utprovning av hjälpmedel* 300 kr 300 kr 0 kr 0%
Hemrehabilitering* Enligt  hemtjänst-

timme
Enligt  hemtjänst-
timme

Hämtning av hjälpmedel 500 kr 500 kr 0 kr 0%
Intyg för bostadsanpassning 300 kr 300 kr 0 kr 0%
*Ingår i maxtaxan

Måltider i samband med korttidsvistelse (stödfamilj och korttidsboende) och bostad med särskild service
De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader
gällande livsmedel följs. För årets gällande Meddelandeblad från Socialstyrelsen.
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Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse
0-14 år 200 kr / dygn 240 kr / dygn 40 kr 20%
15- år 240 kr / dygn 280 kr / dygn 40 kr 17%
För resor inom SoL och LSS
Resa ensam 1,80 kr/km 1,80 kr/km 0 kr 0%
Resa samåkning 240 kr/dygn 240 kr/dygn 0 kr 0%
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Middag 40 kr 40 kr 0 kr 0%

Mellanmål 20 kr 20 kr 0 kr 0%

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån
föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte
överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2
§ socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en
av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt
underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola.
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Borgholms kommuns taxor 2023 

Avgifter för vård och omsorg 
(OBS! Belopp markerade med --- kommer att justeras efter den rekommendation som 
Socialstyrelsen föreslår gällande minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i 
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.) 

Inkomstbegrepp  
Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga 
enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst.  
 
Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till hälften 
på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, t.ex. om en av makarna bor på 
särskilt boende.  
För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte särskilda skäl 
föreligger. 

Minimibelopp 
Minimibeloppet för 2023 är för ensamstående --- kr och för makar sammanboende --- kr / person. 
Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: 

 
Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare 
medel. Behovet skall vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrade 
matkostnader, underhållskostnader för barn, samt kostnader för god man. 
 
Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna 
minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt SoL, 
Hälso- och sjukvårdslagen eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av 
minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar samt TV-avgift.  
 
Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för 
hushållsel och förbrukningsvaror. 
 
Bostadskostnad     
Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man 
stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för 
pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans schablon per m2.  
 
Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan: 

 bostadstillägg till pensionärer (BTP)  
 särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP)  

Förbehållsbeloppet 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. 
Förbehållsbeloppet skall räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i 
kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet. 

Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och 
sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel. 
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Högkostnadsskydd 
Högkostnadsskyddet för 2023 är --- kr.  
Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga 
avgifter. 
 
I högkostnadsskyddet/maxtaxan ingår följande poster: 
 
Hemtjänst, larm, besökskostnaden för dagverksamhet, personlig omsorg under korttidsboende och i 
särskilt boende samt vissa avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Hemtjänst  
Avgiften för hemtjänst beslutas i samband med beslut av hemtjänsttimme. Den högsta möjliga 
avgiften begränsas av högkostnadsskyddet som beskrivs ovan.  
 
Hemtjänst debiteras månatligen. Endast vid en varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av 
omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad. 
 
Larm 

Avgiftsfri 
 
Service och underhållsavgift på vissa hjälpmedel 
Rollator dubbelförskrivning  500 kr   
Korg till rollator  300 kr  
Bricka till rollator  300 kr.  
Eldrivna rullstolar för enbart utomhusbruk 100 kr/mån.  
Tyngdtäcke   500 kr. 
 
Tillbehör såsom korg och bricka lämnas ut vid ett tillfälle. Vid förlust eller om bricka/korg går sönder 
får patienten köpa en ny. För tyngdtäcke gäller avgift för personer över 18 år i eget boende. 
 
Dagverksamhet (Klockargården) 
Dagverksamhet kostar 50 kr/dag (ingår i högkostnadsskyddet) 
Mat under dagverksamheten kostar 56 kr.  
 
Korttidsboende enl SoL 
Personlig omsorg under korttidsboende kostar 80 kr/dag. (ingår i högkostnadsskyddet) 
Mat under korttidsboendet kostar 140 kr/dag. 
 
Särskilt boende 
Avgiften består av fyra komponenter. Dessa är: 

  Hyra 
Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella 
boendet. Bostadsbidrag kan sökas.  
Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen följer årets förslag till 
avgifter från socialstyrelsens meddelandeblad 

 
 Hemtjänst 
Avgiften fastställs utifrån den maximala taxa som tillämpas för debitering av kommunal hemhjälp 
(se hemtjänsttaxan). 
 
 
 Matavgift 
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Mat i särskilt boende kostar 140 kr/dag.   
 

 Sänglinne 
Hyra för sänglinne och handdukar debiteras med 270 kr/månad.  
Den boende kan välja att ha eget sänglinne och handdukar och själv ombesörja tvätten. 

 
Sjukhusvistelse  
Vid sjukhusvistelse görs avdrag som motsvarar kostnaden från sjukhuset.  
 
Vistelse hos annan utförare 
Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och omsorg, 
där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan. 
 
Kostnad per besök för visstidare inom hemsjukvård ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för 
Sydöstra sjukvårdsregionen 2023. 
 
Egenavgift inom Socialpsykiatri SoL beslut, extern placering 
Omsorgsavgift: Följer årets förslag till avgifter från Socialstyrelsens meddelandeblad. 
Matavgift: 140 kr/dag 
 
Kommunal hemsjukvård 
Hembesök av sjuksköterska 120 kr/besök, ingår i maxtaxan 
Beviljad hemsjukvård                        Enligt hemtjänsttimme, ingår i maxtaxan 
Avgift för utprovning av hjälpmedel 300 kr, ingår i maxtaxan 
Hemrehabilitering  Enligt hemtjänsttimme, ingår i maxtaxan 
Hämtning av hjälpmedel                      500 kr  
Intyg för bostadsanpassning 300 kr 
 
Taxor och avgifter gällande LSS 
 
Måltider i samband med korttidsvistelse och Bostad med särskild service. 
De rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentverkets referensvärden 
för levnadskostnader gällande livsmedel följs enligt årets gällande Meddelandeblad från 
Socialstyrelsen.  
 
Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse. 
0-14 år     240 kr/dygn 
15-     280 kr/dygn 
 
För resor inom SoL och LSS debiteras  
Resa ensam    1,80 kr/km 
Resa samåkning     240 kr/dygn 
 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. 
Middag          40 kr  
Mellanmål     20 kr 
 
Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 
För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9§8p LSS, beräknas ersättningen till 
kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska 
bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta 
understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § 
socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma 
återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. 
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Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har 
istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes 
omkostnader om ungdomen fortfarande går i skola.
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Matkostnader i särskilt boende Kalmar Län
Månad dag

Borgholm 3 900 kr 130 kr
Emmaboda 3 753 kr 125 kr
Hultsfred 4 060 kr 135 kr
Högsby 3 733 kr 124 kr
Kalmar 3 457 kr 115 kr
Mönsterås 3 870 kr 129 kr
Mörbylånga 3 750 kr 125 kr
Nybro 4 442 kr 148 kr
Oskarshamn 3 840 kr 128 kr
Torsås 4 260 kr 142 kr
Vimerby 3 550 kr 118 kr
Västervik 3 958 kr 132 kr
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 52   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 52 Dnr 2022/22 701 SN 
 
Flyktingströmmar från Ukraina 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

- Förvaltningen söker efter ordinarie bostäder till de personer som idag bor på Ka-
pelluddens camping.  

- 17 skolbarn går aktivt i skolan i Borgholm.  

- Olika aktörer har öppnat upp språkkafé.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 53   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 53 Dnr 2022/23 701 SN 
 
Krisberedskap inom förvaltningen 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna redovisad plan och åtgärder.  

Ärendebeskrivning 
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och 
hantera krissituationer. Syftet med krisberedskap är att värna befolkningens liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande 
värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens Krisberedskapsplan.  

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 
2022-03-24 

  
   

Anna Hasselbom Trofast 
Socialchef  
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se 

 
 

 
 

 
  
 

Krisberedskap 

Förslag till beslut 
Att godkänna redovisad plan och åtgärder samt följa händelseutvecklingen 
via omvärldsbevakning. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, 
motstå och hantera krissituationer. Syftet med krisberedskap är att värna 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter. 

Beslutsunderlag 
När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra 
– socialtjänsten är en av dessa. Med socialtjänst avses verksamhet som 
bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg och omsorg om personer med olika typer av funktions-
nedsättning är exempel på verksamhetsområden som måste fungera i alla 
väder och i alla situationer. 

Socialtjänstens verksamheter måste kunna hantera konsekvenserna av en 
kris och samtidigt sköta de ordinarie uppgifterna. Det finns med andra ord 
inga omständigheter som leder till att kommunen befrias från socialtjänst-
lagens ansvar, vilket också kan uttryckas med: Ingen force majeur för 
socialtjänsten. 

I grunden gäller ansvarsprincipen. Det betyder att ingen annan tar över utan 
att kommunens socialtjänst har samma ansvarsområden vid en allvarlig 
händelse som vid normala förhållanden. Krisberedskap handlar om 
förmågan att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser.  

Socialtjänsten ska ha kunskap om vilka risker och hot som kan äventyra 
verksamheten, hur man kan minska sårbarheten, lindra konsekvenserna 
och säkerställa att både myndighetsutövning och verkställighet fungerar 
även vid en allvarlig kris. 

Ansvarig nämnd som ska försäkra sig om att verksamheten uppfyller kraven 
på god kvalitet. Ur ett krisberedskapsperspektiv kan det t.ex. handla om att 
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ta reda på hur verksamheten säkerställer driften av ett äldreboende vid ett 
långvarigt elavbrott eller vid en influensapandemi med begränsad 
personalstyrka.  

 

I samband med en kris är det viktigt att socialtjänsten prioriterar de som kan 
vara extra utsatta eller drabbade. Kommunen bör också förbereda sig för att 
kunna söka upp personer som normalt klarar sig på egen hand, men som 
vid en allvarlig händelse kan behöva hjälp. Därför är det viktigt att 
socialtjänsten har god kännedom om levnadsförhållandena i kommunen och 
planerar för hur man också ska kunna nå personer som man normalt inte 
har kontakt med. Ju mer allvarlig, omfattande och/eller långvarig en kris är, 
desto svårare blir det för socialtjänsten att hålla en normal nivå på 
verksamheten. Med en noggrann planering ökar möjligheterna att ge stöd 
och hjälp till de personer som behöver det i enlighet med lagstiftning och de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. 

Länsstyrelsens samordningsansvar 

Länsstyrelsen som har det geografiska samordningsansvaret på länsnivå 
ska vara sammanhållande instans i länet när det gäller krisberedskap och 
verka för samordning av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelsen ska 
även stödja kommunernas krisberedskap när det gäller planering, risk och 
sårbarhetsanalyser, utbildning och övning.  

Samverkan med andra aktörer 
Samarbete och samverkan är väsentligt såväl under planering och 
förberedelser som under en kris och i uppföljningsarbetet efteråt. Det finns 
flera aktörer som socialtjänsten behöver ha väl upparbetade kontakter med 
när det gäller krisberedskap, till exempel: 

• Andra förvaltningar i kommunen, som skola, räddningstjänst och tekniska 
avdelningar. 

• Grannkommuner. 

• Polisen. 

• Regionen. 

• Länsstyrelsen. 

• Trossamfund som är aktiva i kommunen. 

• Frivilligorganisationer, som till exempel Röda Korset och Rädda barnen.  

Information  
Information till berörda, allmänhet, massmedier och andra aktörer är oerhört 
viktigt vid en allvarlig händelse. Brist på information – eller om den tar för 
lång tid att förmedla – lämnar fältet fritt för spekulationer och 
ryktesspridning. Felaktig information kan få konsekvenser som är svåra eller 
omöjliga att rätta till i efterhand. Information bör alltid finnas med i 
krisplanering och i samband med övningar.  
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Dokumentation  

Dokumentation av vad som sker vid en allvarlig händelse är viktigt av flera 
skäl: 

• För att kunna lära sig av det som hänt. 

• För att kunna följa upp. 

• För att i efterhand kunna redogöra för vad som faktiskt skett, vilka insatser 
som gjorts och omfattningen av dessa, vem som gjort vad och varför och 
liknande. Dokumentation tar tid och behöver planeras i förväg. Det är därför 
viktigt att alla berörda aktörer är överens om vad som ska dokumenteras 
och att man avsätter tid och resurser för att sammanställa uppgifterna.  

Några exempel på uppgifter som bör dokumenteras:  

• Vilka insatser som getts. 

• Insatsernas omfattning och varaktighet. 

• Vilka målgrupper som tog del av insatserna. 

• Vilka särskilda behov som fanns hos målgrupperna. 

• Insatsernas geografiska spridning. 

 

Åtgärder inom socialförvaltningen 

 Varje verksamhet ska göra en risk och sårbarhetsanalys. Dels 
handlar det om kontinuitetsplan och prioriteringar inom 
verksamheten. 

 Samtliga enheter ska införskaffa krislåda som en hemberedskap. 

 

Åtgärder kommunövergripande 

 Kris- och beredskapsplan för vatten och elförsörjning är Borgholm 
energis ansvar. 

 

Anna Hasselbom Trofast  
Socialchef 

 

Beslut ska skickas till 
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Anna Hasselbom Trofast 
Socialchef  
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se 

 
 

 
 

Socialförvaltningens krisberedskapsplan 
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, 
motstå och hantera krissituationer. Syftet med krisberedskap är att värna 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter. 

När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra 
– socialtjänsten är en av dessa. Med socialtjänst avses verksamhet som 
bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Individ- och familjeomsorg, 
äldreomsorg och omsorg om personer med olika typer av funktions-
nedsättning är exempel på verksamhetsområden som måste fungera i alla 
väder och i alla situationer. 

Socialtjänstens verksamheter måste kunna hantera konsekvenserna av en 
kris och samtidigt sköta de ordinarie uppgifterna. Det finns med andra ord 
inga omständigheter som leder till att kommunen befrias från socialtjänst-
lagens ansvar, vilket också kan uttryckas med: Ingen force majeur för 
socialtjänsten. 

I grunden gäller ansvarsprincipen. Det betyder att ingen annan tar över utan 
att kommunens socialtjänst har samma ansvarsområden vid en allvarlig 
händelse som vid normala förhållanden. Krisberedskap handlar om 
förmågan att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser.  

Socialtjänsten ska ha kunskap om vilka risker och hot som kan äventyra 
verksamheten, hur man kan minska sårbarheten, lindra konsekvenserna 
och säkerställa att både myndighetsutövning och verkställighet fungerar 
även vid en allvarlig kris. Vid händelse av kris kan krisledningsnämnd 
aktiveras, oavsett vilken nämnd som är ansvarig ska den ansvarig nämnd 
som ska försäkra sig om att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet. 
Ur ett krisberedskapsperspektiv kan det t.ex. handla om att ta reda på hur 
verksamheten säkerställer driften av ett äldreboende vid ett långvarigt 
elavbrott eller vid en influensapandemi med begränsad personalstyrka.  

 

I samband med en kris är det viktigt att socialtjänsten prioriterar de som kan 
vara extra utsatta eller drabbade. Kommunen bör också förbereda sig för att 
kunna söka upp personer som normalt klarar sig på egen hand, men som 
vid en allvarlig händelse kan behöva hjälp. Därför är det viktigt att 
socialtjänsten har god kännedom om levnadsförhållandena i kommunen och 
planerar för hur man också ska kunna nå personer som man normalt inte 
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har kontakt med. Ju mer allvarlig, omfattande och/eller långvarig en kris är, 
desto svårare blir det för socialtjänsten att hålla en normal nivå på 
verksamheten. Med en noggrann planering ökar möjligheterna att ge stöd 
och hjälp till de personer som behöver det i enlighet med lagstiftning och de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. 

Länsstyrelsens samordningsansvar 

Länsstyrelsen som har det geografiska samordningsansvaret på länsnivå 
ska vara sammanhållande instans i länet när det gäller krisberedskap och 
verka för samordning av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelsen ska 
även stödja kommunernas krisberedskap när det gäller planering, risk och 
sårbarhetsanalyser, utbildning och övning.  

Samverkan med andra aktörer 
Samarbete och samverkan är väsentligt såväl under planering och 
förberedelser som under en kris och i uppföljningsarbetet efteråt. Det finns 
flera aktörer som socialtjänsten behöver ha väl upparbetade kontakter med 
när det gäller krisberedskap, till exempel: 

• Andra förvaltningar i kommunen, som skola, räddningstjänst och tekniska 
avdelningar. 

• Grannkommuner. 

• Polisen. 

• Regionen. 

• Länsstyrelsen. 

• Trossamfund som är aktiva i kommunen. 

• Frivilligorganisationer, som till exempel Röda Korset och Rädda barnen.  

Information  
Information till berörda, allmänhet, massmedier och andra aktörer är oerhört 
viktigt vid en allvarlig händelse. Brist på information – eller om den tar för 
lång tid att förmedla – lämnar fältet fritt för spekulationer och 
ryktesspridning. Felaktig information kan få konsekvenser som är svåra eller 
omöjliga att rätta till i efterhand. Information bör alltid finnas med i 
krisplanering och i samband med övningar.  

 

Dokumentation  

Dokumentation av vad som sker vid en allvarlig händelse är viktigt av flera 
skäl: 

• För att kunna lära sig av det som hänt. 

• För att kunna följa upp. 

• För att i efterhand kunna redogöra för vad som faktiskt skett, vilka insatser 
som gjorts och omfattningen av dessa, vem som gjort vad och varför och 
liknande. Dokumentation tar tid och behöver planeras i förväg. Det är därför 
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Datum 
2022-04-14 

  
  

Sida 
3(3) 

viktigt att alla berörda aktörer är överens om vad som ska dokumenteras 
och att man avsätter tid och resurser för att sammanställa uppgifterna.  

Några exempel på uppgifter som bör dokumenteras:  

• Vilka insatser som getts. 

• Insatsernas omfattning och varaktighet. 

• Vilka målgrupper som tog del av insatserna. 

• Vilka särskilda behov som fanns hos målgrupperna. 

• Insatsernas geografiska spridning. 

 

Åtgärder inom socialförvaltningen 

 Varje verksamhet ska göra en risk och sårbarhetsanalys. Dels 
handlar det om kontinuitetsplan och prioriteringar inom 
verksamheten. 

 Samtliga enheter ska införskaffa krislåda som en hemberedskap. 

 

Åtgärder kommunövergripande 

 Kris- och beredskapsplan för vatten och elförsörjning är Borgholm 
energis ansvar. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 54   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 54 Dnr 2022/27 730 SN 
 
Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  ge socialchef i uppdrag att införskaffa brandlarm som komplement till trygg-

hetslarm.     

att  kostnaden på ca 45 000 kronor för att installera brandlarmet belastar stimu-
lansmedel för 2022. 

att kostnad per brandlarmsenhet framgent tas från driftbudgeten för trygghets-
larm.    

Ärendebeskrivning 
De medborgare som har trygghetslarm är i en riskgrupp som både har större risk 
att drabbas av bränder och att skadas i bränder. Ett ökat brandskydd för personer 
med trygghetslarm skulle rädda många liv och öka tryggheten för personer med 
trygghetslarm.     

Bedömning 
Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige och många bland des-
sa är äldre. Personer som har trygghetslarm är i en riskgrupp som både har större 
risk att drabbas av bränder och att skadas i bränder. Om dessa individer får ett för-
stärkt brandskydd, kan många liv räddas. Det är ett viktigt arbete i förebyggande 
syfte och att kunna få individerna mer trygga i sina hem.  

Den viktigaste säkerhetsaspekten vid brand är en tidigt upptäckt. Om en brand 
uppkommer får räddningstjänsten ett larm och kan åka till platsen för att påbörja 
livräddande insatser och bekämpa branden i ett tidigt stadium. 

I Borgholms kommun har vi totalt 450 stycken trygghetslarm. Ett brandlarm kostar 
cirka 100 kronor per larm och det skulle ge en totalkostnad på cirka 45 000 kronor 
för 450 trygghetslarm.  

Förvaltningen planerar att använda stimulansmedel för att täcka denna kostnad. 
När ett nytt trygghetslarm med en brandlarmsenhet placeras ut kostar det mellan 
cirka 100 kr per brandlarmsenhet. Dessa kostnader tas från budget för trygghets-
larm. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att själva installera brandlar-
men i verksamheterna.  

Ingen ytterligare kostnad tillkommer för brandlarmshanteringen på larmcentralen 
med en utökning av befintligt avtal för trygghetslarmen.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 54   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Förvaltningen ser att brandlarm som komplement till trygghetslarm skulle öka sä-
kerheten och tryggheten för personer med trygghetslarm och många liv kan räd-
das. 

 

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 
2022-04-06 

  
   

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90 
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se 

 
 

 
 

Stärkt brandsskydd för särskilt riskutsatta  
 

Förslag till beslut 
 Att ge socialchef i uppdrag att införa brandlarm som komplement till 

trygghetslarm.     

 Att kostnaden som uppkommer ca 45 000 kronor belastas 
stimulansmedel för 2022.  

 Att kostnad per brandlarmsenhet framgent tas från budget för 
trygghetslarm.    

 

Sammanfattning av ärendet 
De medborgare som har trygghetslarm är i en riskgrupp som både har 
större risk att drabbas av bränder och att skadas i bränder. Ett ökat 
brandskydd för personer med trygghetslarm skulle rädda många liv och öka 
tryggheten för personer med trygghetslarm.     

 

Ärende/bedömning 
Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige och många 
bland dessa är äldre. Personer som har trygghetslarm är i en riskgrupp som 
både har större risk att drabbas av bränder och att skadas i bränder. Om 
dessa individer får ett förstärkt brandskydd, kan många liv räddas. Det är ett 
viktigt arbete i förebyggande syfte och att kunna få individerna mer trygga i 
sina hem.  

Den viktigaste säkerhetsanordningen för att inte omkomma i brand är 
fungerande detektion av brand. Om en brand uppkommer får 
räddningstjänsten ett tidigt larm och kan direkt åka till platsen för att påbörja 
livräddande insatser och bekämpa branden i ett tidigt stadium. 

I Borgholms kommun har vi totalt 450 stycken trygghetslarm. Ett brandlarm 
kostar cirka 100 kronor per larm och det skulle ge en totalkostnad på cirka 
45 000 kronor för 450 trygghetslarm.  

Förvaltningen planerar att använda stimulansmedel för att täcka denna 
kostnad. När ett nytt trygghetslarm med en brandlarmsenhet placeras ut 
kostar det mellan cirka 100 kr per brandlarmsenhet. Dessa kostnader tas 
från budget för trygghetslarm. Förvaltningen kommer att se över möjligheten 
att själva installera brandlarmen i verksamheterna.  
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Borgholms kommun 
Datum 
2022-04-06 

  
  

Sida 
2(2) 

Ingen ytterligare kostnad tillkommer för brandlarmshanteringen på 
larmcentralen med en utökning av befintligt avtal för trygghetslarmen.  

Förvaltningen ser att brandlarm som komplement till trygghetslarm skulle 
öka säkerheten och tryggheten för personer med trygghetslarm och många 
liv kan räddas. 

 
 

 
Maria Svanborg   Anna Hasselbom Trofast  
Verksamhetschef ÄO/HSV  Socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 55   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 55 Dnr 2022/16 701 SN 
 
Personliga förordnanden för tjänstemän anställda på Sydostjouren 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  personal, enligt bifogad lista, förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden 

i Borgholms kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser samt i övrigt 
utföra arbetsuppgifter för socialnämnden i Borgholms kommuns räkning, med 
motsvarande ansvar och befogenheter som enhetschef respektive socialsek-
reterare anställda hos socialförvaltningen i Borgholms kommun. 

att  tjänstemän enligt redovisad bilaga förordnas rätten att begära handräckning 
från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhänderta-
gande enligt 43 § punkt 2 LVU. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 februari 2017 övertogs social jour och beredskap inom social-
nämnden i Borgholms kommun av Sydostjouren i Kalmar kommun. I Sydostjouren, 
utöver Borgholms kommun, ingår även Emmaboda kommun, Högsby kommun, 
Kalmar kommun, Karlskrona kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, 
Nybro kommun, Oskarshamns kommun, och Torsås kommun. Kalmar kommun är 
säte för Sydostjouren och den kommun som har personalansvar för jourens med-
arbetare.  

Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare på Sydostjouren 
personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i Borgholms 
kommuns räkning. Beslut om handräckning från polismyndigheten för att genomfö-
ra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU (Lag om särskil-
da bestämmelser om vård av unga) får enligt lag enbart fattas efter personligt för-
ordnande. 

Förordnanden avser vikarier och tillsvidareanställda medarbetare vid Sydostjouren, 
enligt bifogad lista, daterad mars 2022. Förordnandet förnyas senast i mars månad 
2023 och nya delegationer och förordnanden kan behöva ges vid förändrad be-
manning. 

Beslutsunderlag 
Bilagan ”Personliga förordnanden Sydostjouren”, daterad mars 2022, med namn 
på den personal som erhåller personligt förordnande. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 55   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att beslut kan fattas av de medarbetare som arbetar när-
mast barn och unga samt har bäst kännedom om barn och ungas aktuella si-
tuation. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO och OFN  
Verksamhetsutvecklare 
Socialnämnden  
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2022-03-04 2022/16 701 
   2022.181 

 
Handläggare 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till socialnämnden 
 

 
Personliga förordnanden för tjänstemän på Sydostjouren 

Förslag till beslut  
 
att  personal, enligt bifogad lista, förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden i 

Borgholms kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser samt i övrigt ut-
föra arbetsuppgifter för socialnämnden i Borgholms kommuns räkning, med 
motsvarande ansvar och befogenheter som enhetschef respektive socialsek-
reterare anställda hos socialförvaltningen i Borgholms kommun. 

att  tjänstemän enligt redovisad bilaga förordnas rätten att begära handräckning 
från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagan-
de enligt 43 § punkt 2 LVU. 

Ärendebeskrivning 
Från och med 1 februari 2017 övertogs social jour och beredskap inom socialnämn-
den i Borgholms kommun av Sydostjouren i Kalmar kommun. I Sydostjouren, utöver 
Borgholms kommun, ingår även Emmaboda kommun, Högsby kommun, Kalmar 
kommun, Karlskrona kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro 
kommun, Oskarshamns kommun, och Torsås kommun. Kalmar kommun är säte för 
Sydostjouren och den kommun som har personalansvar för jourens medarbetare.  

Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare på Sydostjouren 
personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i Borgholms 
kommuns räkning. Beslut om handräckning från polismyndigheten för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU (Lag om särskilda 
bestämmelser om vård av unga) får enligt lag enbart fattas efter personligt förord-
nande. 

Förordnanden avser vikarier och tillsvidareanställda medarbetare vid Sydostjouren, 
enligt bifogad lista, daterad mars 2022. Förordnandet förnyas senast i mars månad 
2023 och nya delegationer och förordnanden kan behöva ges vid förändrad beman-
ning. 

Beslutsunderlag 
Bilagan ”Personliga förordnanden Sydostjouren”, daterad mars 2022, med namn på 
den personal som erhåller personligt förordnande. 
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    2 (2)

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att beslut kan fattas av de medarbetare som arbetar närmast barn 
och unga samt har bäst kännedom om barn och ungas aktuella situation. 

  
 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef IFO och OFN  
Verksamhetsutvecklare 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 56   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 56 Dnr 2022/17 701 SN 
 
Personliga förordnanden för ledamöter i socialnämnden samt tjänste-
män inom individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen, Borg-
holms kommun. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  ledamöter i socialnämnden, enligt redovisad bilaga, förordnas rätten att be-

gära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU. 

att  tjänstemän, inom individ- och familjeomsorgen (IFO), enligt redovisad bilaga, 
förordnas rätten att begära handräckning från polismyndigheten för att ge-
nomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU (Lag om särskilda bestämmelser 
om vård av unga) får enligt lag enbart fattas efter personligt förordnande. 

Begäran om handräckning från polismyndigheten, för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU, förutsätter att utsedda ledamöter 
och tjänstemän personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämnden i 
Borgholms kommuns räkning.  

Förordnanden avser ledamöter i socialnämnden och tjänstemän inom IFO enligt bi-
fogade listor daterad mars 2022. Förordnanden förnyas vid behov och senast mars 
2023. 

Beslutsunderlag 
Bilagorna ”Personliga förordnanden ledamöter” och ”Personliga förordnanden 
tjänstemän” daterade mars 2022, med namn på ledamöter och personal som erhål-
ler personligt förordnande. 

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att beslut kan fattas av de ledamöter och medarbetare som 
har bäst kännedom om barn och ungas aktuella situation. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
Socialnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2022-03-04 2022/17 701 
   2022.184 

 
Handläggare 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till socialnämnden 
 

 
Personliga förordnanden för ledamöter i socialnämnden samt tjänste-
män inom individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen, Borg-
holms kommun.  

Förslag till beslut  
 
att  ledamöter i socialnämnden, enligt redovisad bilaga, förordnas rätten att begä-

ra handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU. 

att  tjänstemän, inom individ- och familjeomsorgen (IFO), enligt redovisad bilaga, 
förordnas rätten att begära handräckning från polismyndigheten för att genom-
föra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård el-
ler omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU (Lag om särskilda bestämmelser om 
vård av unga) får enligt lag enbart fattas efter personligt förordnande. 

Begäran om handräckning från polismyndigheten, för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU, förutsätter att utsedda ledamöter 
och tjänstemän personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämnden i 
Borgholms kommuns räkning.  

Förordnanden avser ledamöter i socialnämnden och tjänstemän inom IFO enligt bi-
fogade listor daterad mars 2022. Förordnanden förnyas vid behov och senast mars 
2023. 

Beslutsunderlag 
Bilagorna ”Personliga förordnanden ledamöter” och ”Personliga förordnanden tjäns-
temän” daterade mars 2022, med namn på ledamöter och personal som erhåller 
personligt förordnande. 

Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att beslut kan fattas av de ledamöter och medarbetare som har 
bäst kännedom om barn och ungas aktuella situation. 

  
 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 
 

46



    2 (2)

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
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Bilaga 1 
 

Personliga förordnaden ledamöter Borgholms kommuns socialnämnd.  
 
Lars Ljung; ordförande socialnämnden. 
Eva Wahlgren; vice ordförande socialnämnden. 
Eddy Forsman; andre ordförande socialnämnden.  
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Bilaga 2 
 

Personliga förordnaden tjänstemän Individ- och Familjeomorgen, Borgholms 
kommun.  
 
Therese Ekman, enhetschef Barn- och familj. 
Carolina Egestrand, enhetschef Stöd och insatser. 
Ingela Öhrling, enhetschef Vuxenenheten. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 57   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 57 Dnr 2022/15 700 SN 
 
Utlysning av statsbidrag till kommuner för 2022 i syfte att motverka en-
samhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att motverka en-

samhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 
med demenssjukdom.    

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2022 möjlighet att rekvirera 1 178 448 kr i syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och/ eller att öka kvaliteten i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom. 

Regeringen lyfter särskilt fram att arbetet kan utgå från den nationella strategin för 
omsorg och personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlin-
jer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. 

Bidraget får användas retroaktivt från och med den 1 januari 2022 och kan använ-
das fram till den 31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidrag dnr 9.2-476/2022. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef ÄO och HSV 
Verksamhetsutvecklare 
Socialnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-03-04 2022/15 700 
   2022.188 

 
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 skriv instans här 
 

 
Statsbidrag att rekvirera från Socialstyrelsen år 2022 för att motverka 
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom. 

Förslag till beslut  
 
att  Socialnämnden beslutar om att från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimu-

lansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården 
och omsorgen om personer med demenssjukdom.    

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2022 möjlighet att rekvirera 1 178 448 kr i syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och/ eller att öka kvaliteten i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom. 

Regeringen lyfter särskilt fram att arbetet kan utgå från den nationella strategin för 
omsorg och personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlin-
jer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. 

Bidraget får användas retroaktivt från och med den 1 januari 2022 och kan använ-
das fram till den 31 december 2022.  

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidrag dnr 9.2-476/2022. 

  
 
Maria Svanborg 
Verksamhetschef ÄO/HSV 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef ÄO och HSV 
Verksamhetsutvecklare 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 58   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 58 Dnr 2022/25 701 SN 
 
Habiliteringsersattning 2022, Statsbidrag 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  rekvirera samtliga tilldelade medel från Socialstyrelsen avseende habilite-

ringsersättning för år 2022. Medlen ska dels täcka den permanenta höjning 
som gjordes 2018 och dels betalas ut till deltagarna som engångsbelopp vid 
två tillfällen under 2022.    

Ärendebeskrivning 
Regeringen har även detta år gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till 
kommunerna i syfte att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Borgholms kommun 
har för år 2022 möjlighet att rekvirera 394 680 kr. 

Socialnämnden har även tidigare år fattat beslut om att rekvirera medel för att höja 
habiliteringsersättningen till en nivå som kan bibehållas även om statsbidragen 
upphör. Sedan år 2020 har nämnden beslutat att rekvirerade medel dels ska finan-
siera höjningen av dagersättningen och dels ska deltagarna få ett större belopp vid 
två tillfällen under året. Ett inför midsommar och ett inför jul. Denna extra ersättning 
baserades på närvaro under perioden 1 januari- 31 maj samt 1 juni- 30 november. 
Inget avdrag ges för frånvaro relaterat till Covid-19. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag avseende habiliteringser-
sättning. Socialstyrelsen Dnr 9.2-11543/2022. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
Socialnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-04-01 2022/25 701 
   2022.190 

 
Handläggare 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till Socialnämnden 
 

 
Rekvirerande av medel från Socialstyrelsen avseende habiliteringser-
sättning för år 2022. 

Förslag till beslut  
 
att  från Socialstyrelsen rekvirera samtliga tilldelade medel från Socialstyrelsen 

avseende habiliteringsersättning för år 2022. Medlen ska dels täcka den per-
manenta höjning som gjordes 2018 och dels betalas ut till deltagarna som en-
gångsbelopp vid två tillfällen under 2022.    

Ärendebeskrivning 
Regeringen har även detta år gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till 
kommunerna i syfte att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Borgholms kommun 
har för år 2022 möjlighet att rekvirera 394 680 kr. 

Socialnämnden har även tidigare år fattat beslut om att rekvirera medel för att höja 
habiliteringsersättningen till en nivå som kan bibehållas även om statsbidragen upp-
hör. Sedan år 2020 har nämnden beslutat att rekvirerade medel dels ska finansiera 
höjningen av dagersättningen och dels ska deltagarna få ett större belopp vid två till-
fällen under året. Ett inför midsommar och ett inför jul. Denna extra ersättning base-
rades på närvaro under perioden 1 januari- 31 maj samt 1 juni- 30 november. Inget 
avdrag ges för frånvaro relaterat till Covid-19. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag avseende habiliteringser-
sättning. Socialstyrelsen Dnr 9.2-11543/2022. 

Bedömning 
Här ska motiveringen/bedömningen till varför beslutet föreslås in. 
Om hänvisningar till lagrum som ligger till grund för din bedömning finns ska de skri-
vas här. 
  
 
Johanna Karlsson 
Verksamhetschef OFN 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef för IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 59   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 59 Dnr 2022/24 705 SN 
 
Lex Maria, utredning gällande utebliven administration av läkemedel 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.   

Ärendebeskrivning 
En avvikelserapport registrerades den 4 mars gällande felaktig administrering av 
läkemedel då en omsorgstagare på ett vård- och omsorgsboende uppvisade sym-
tom som vid bältros men som inte fick adekvat behandling i samband med läkarbe-
sök. 

Den 7 februari noterade omsorgspersonal på boendet att den enskilde var diffust 
röd i ögonen.  Den 16 februari kontaktade patientansvarig sjuksköterska en läkare 
med frågeställning om den enskilde hade drabbats av bältros. Läkarens bedöm-
ning var att det inte rörde sig om bältros då den enskilde inte uppvisade smärta. 
Symtomen förvärrades därefter och spreds till hela kroppen innan diagnosen se-
kundär bältros sattes, efter att patientansvarig läkare konsulterat hudläkare den 1 
mars, det hade då gått över 2 veckor från första läkarbesöket till det att behandling 
mot bältros ordinerades.  

Vårdgivaren har informerat läkare för den aktuella Hälsocentralen den 3 mars för 
vidare utredning av deras del i händelsen. 

Utredarens sammanlagda bedömning av riskens storlek visar på allvarlig risk, en-
ligt SKR:s bedömningsstöd. Uppdragsgivaren vill därför utreda vår del i händelsen 
som lett till allvarlig vårdskada för den enskilde. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 60   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 60 Dnr 2022/9 705 SN 
 
Central utredning gällande IT/telefoni 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Händelsen kunde ha lett till allvarliga konsekvenser men den enskilde har inte 
drabbats av att orosanmälan inte hanterats inom den lagstadgade tiden.  

Den 14 mars 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att inget missför-
hållande råder och utredningen avslutas. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, Brist teknik 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 52    camilla.areskog@borgholm.se 
38721 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah avseende brist i utförande. 

Förslag till beslut  

Att lämna över informationen till socialnämnden 
                                

Ärendebeskrivning 

Utredningen har inte kunnat påvisa vilka orsaker som ligger till grund för att det fattats läkemedel/att 
läkemedelssaldot inte stämmer med det som dokumenterats i det enskilda fallet. Den enskilde har inte 
drabbats då hen har fått sin medicin och utifrån den enskildes sjukdom känner hen ej heller till att antal 
läkemedel inte stämmer överens med det som signerats i hens medicinskåp. 

Den 12 april 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att inget missförhållande råder och 
utredningen avslutas.  

 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

 
  
 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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