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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 117   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 117 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

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

Ärendebeskrivning 
Maria Svanborg, tf socialchef ger följande information; 

- Förvaltningen ska göra ett studiebesök på ett nybyggt LSS boende i Enköping. 
 

- Det har uppdagats en stöld inom hemtjänsten. 
 

- Det är hög spridning av Covid-19 i våra verksamheter, detta gör att det är svårt 
med bemanningen. 
 

- Information ges om satellitlägenheten i Löttorp. 
 

- Information ges om åtgärder vid ett eventuellt planerat el-avbrott.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 119   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 119 Dnr 2022/10 792 SN 
 
Verksamhetsplan med budget för år 2023 med plan för åren 2024-2026 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att godkänna socialnämndens verksamhetsplan med budget 2023 och plan för 

åren 2024–2026.     

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplan med budget 2023 och plan 2024–2026 beslutades av kommun-
fullmäktige i november. Enligt beslutad styrmodell ska sedan respektive nämnd ta 
fram en verksamhetsplan som ska innehålla internbudget, verksamhetsinveste-
ringar och intern kontroll.  

Av verksamhetsplanen framgår  

- budgetramen 349 671 tkr som fördelats ut per socialförvaltningens verksamheter,  
  internbudget.  

- nämndens mål, nyckeltal och målvärden. 

- Systematisk kvalitetssäkring. 

- Intern styrning och kontroll.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2023 samt plan 2024–2026. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 120   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 120 Dnr 2022/64 705 SN 
 
Lex Sarah M oktober 2022, brister i bemötande, avslutad utredning 

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

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.    

Ärendebeskrivning 
I rapporten, som ligger till grund för utredningen, framgår att personal tilltalar annan 
personal med hög och upprörd röst. Händelsen beskrivs pågå under fem minuter i 
ett gemensamt utrymme där en enskild också befinner sig. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

Bedömning 
Utredaren bedömer inte att brister i verksamheten möjliggjort eller bidragit till hän-
delsen och därmed finns det inte några konstaterade bakomliggande orsaker. Den 
beskrivna händelsen bedöms inte ge konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet 
och/eller hälsa även om det rapporterade beteendet inte är acceptabelt med hän-
syn till den enskildes situation. Den sammanvägda bedömningen är därför att inget 
missförhållande råder.  

Vidare är bedömningen att redan beslutade åtgärder, i tidigare lex Sarah utred-
ningar, är tillräckliga för att säkerställa kvaliteten. Utredaren hänvisar den fortsatta 
hanteringen av händelsen till gällande ordning hos HR och ledning.  

Riskbedömning om händelserna kan ske igen 
Utredaren bedömer att med hänsyn till att personalkonflikten pågått under en läng-
re tid är sannolikheten stor att händelsen upprepas på nuvarande boende. Bedöm-
ningen är dock att om kommande personal, och chef, på den ”nya” gruppbostaden 
ges goda förutsättningar till att kunna ge kvalitetsinriktade insatser så minimeras 
risken.   

Beslut 
Den 28 november 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att inget miss-
förhållande råder och utredningen avslutas.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 121   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 121 Dnr 2022/58 705 SN 
 
Lex sarah rapport fysiskt övergrepp, avslutad utredning 

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

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.    

Ärendebeskrivning 
I rapporten, som ligger till grund för utredningen, framgår att en enskild blivit utsatt 
för oönskad fasthållning genom att en fleecefilt bäddats hårt om den enskildes ben 
i syfte att hen inte ska kunna larma. Intervjupersoner beskriver den rapporterade 
händelsen på olika sätt och ger skilda beskrivningar om anledningen till rapporten. 
Utredningen har inte kunnat påvisa om den enskilde blivit utsatt för ett fysiskt över-
grepp eller inte. Av utredningen framkommer dock att den enskilde förmedlar om 
hen inte vill ha en insats och att hen är stark vilket gör att hen kan komma loss från 
fleecefilten om hen vill det.   

Det har inte framkommit några nya brister under utredningstiden men uppgifterna i 
denna utredning förstärker bedömningarna i tidigare lex Sarah utredningar som 
gjorts gällande verksamheten sedan april 2022. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

Bedömning 
Den sammantagna bedömningen är att risk för missförhållande råder eftersom det 
under lång tid funnits generella brister i verksamheten som rimligen påverkat hän-
delsen/att händelsen rapporterades oaktat vad som faktiskt skett.  

Utredaren bedömer inte att ytterligare åtgärder behöver tillsättas eftersom redan 
beslutade åtgärder bedöms vara tillräckliga.   

Riskbedömning om händelsen kan ske igen 
Utredaren bedömer att med hänsyn till konstaterade brister och att de pågått under 
en längre tid samt att det utifrån intervjuerna finns skäl att tro att följsamheten till 
det som bestämts inte följs, är sannolikheten mycket stor att händelsen upprepas 
på boendet. Oavsett om anledningen till att händelsen rapporterades handlar om 
kommunikationsbrister, otillåten begränsning eller konflikt mellan personal. 

Bedömningen är vidare att beslutade åtgärder även fortsättningsvis följs upp sys-
tematiskt för att på så sätt minimera risken för att händelserna och dess förlopp 
sker igen. Bedömningen kvarstår även om gruppbostaden flyttar för att säkerställa 
att enskildas rättigheter om goda levnadsvillkor uppfylls.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 121   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut 
Den 28 november 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att risk för 
missförhållande råder och utredningen avslutas. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 122   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 122 Dnr 2022/65 705 SN 
 
Lex Sarah P oktober 2022, brister i bemötande, utredningen avslutas. 

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

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.    

Ärendebeskrivning 
I rapporten, som ligger till grund för utredningen, framgår att personal tilltalar annan     
personal med svordomar. Händelsen beskrivs pågå under en minut i den enskildes 
lägenhet där den enskilde också befinner sig. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

Bedömning 
Utredaren bedömer inte att brister i verksamheten möjliggjort eller bidragit till hän-
delsen och därmed finns det inte några konstaterade bakomliggande orsaker. Den 
beskrivna händelsen bedöms inte ge konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet 
och/eller hälsa även om det rapporterade beteendet inte är acceptabelt med hän-
syn till den enskildes situation. Den sammanvägda bedömningen är därför att inget 
missförhållande råder.  

Vidare är bedömningen att redan beslutade åtgärder, i tidigare lex Sarah utred-
ningar, är tillräckliga för att säkerställa kvaliteten. Utredaren hänvisar den fortsatta 
hanteringen av händelsen till gällande ordning hos HR och ledning.  

Riskbedömning om händelserna kan ske igen 
Utredaren bedömer att med hänsyn till att personalkonflikten pågått under en läng-
re tid är sannolikheten stor att händelsen upprepas på nuvarande boende. Bedöm-
ningen är dock att om kommande personal, och chef, på den ”nya” gruppbostaden 
ges goda förutsättningar till att kunna ge kvalitetsinriktade insatser så minimeras 
risken.   

Beslut 
Den 28 november 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att inget miss-
förhållande råder och utredningen avslutas. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 123   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 123 Dnr 2022/66 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah 
avseende brist i bemötande 

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

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.    

Ärendebeskrivning 
I rapporten, som ligger till grund för utredningen, framgår det sammanfattningsvis 
att bemanningen varit bristfällig vilket gett konsekvenser för enskilda som inte fått 
sina behov, såsom dusch och mat, tillgodosedda. Av rapporten framgår även att 
den planerade bemanningen utgjorde en risk för enskilda. 

Intervjupersoner beskriver den rapporterade händelsen på olika sätt och ger varie-
rande redogörelser om anledningen till rapporten. Bl.a. uppges att rapporten hand-
lar om misstro till ledningen och om kunskapsbrister gällande enskildas behov. Av 
utredningen framgår att bemanningen förstärktes och att enskilda fick sina mor-
gonrutiner. Utredningen konstaterar dock att det var planerat att två enskilda, som 
har komplexa behov, gemensamt skulle ha en personal under två timmar. 

Det har inte framkommit några nya brister under utredningstiden men uppgifterna i 
denna utredning förstärker bedömningarna i tidigare lex Sarah utredningar som 
gjorts gällande verksamheten sedan april 2022. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i bemötande 

Bedömning 
Den sammantagna bedömningen är att risk för missförhållande råder eftersom ut-
redningen även ska ta hänsyn till om händelsen kan orsaka konkreta risker för 
missförhållanden. Utredningen behöver även ta hänsyn till att enskilda är särskilt 
skyddslösa. 

Bedömningen är att händelsen bland annat har sin grund i att det ännu finns oklar-
heter för hur verksamheten ska möta enskildas förmågor och behov. Dessa oklar-
heter påverkar även planeringen av bemanningen.   

Även om flera åtgärder vidtagits i samband med tidigare utredningar så konstaterar 
utredningen att flera brister kvarstår och utredaren bedömer att tidigare beslutade 
åtgärder inte fått den effekt som önskats. Bedömningen är därför att det är angelä-
get att åtgärder som dagligen direkt påverkar enskilda verkställs. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 123   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Riskbedömning om händelsen kan ske igen 
Utredaren bedömer att med hänsyn till konstaterade brister och att de pågått under 
en längre tid är sannolikheten mycket stor att händelsen upprepas på boendet. Det 
gäller såväl misstroende som den vardagliga planeringen som ska utgå från be-
dömda behov hos enskilda. 

Bedömningen är vidare att beslutade åtgärder även fortsättningsvis följs upp sys-
tematiskt för att på så sätt minimera risken för att händelserna och dess förlopp 
sker igen. Bedömningen kvarstår även om gruppbostaden flyttar för att säkerställa 
att enskildas rättigheter om goda levnadsvillkor uppfylls.  

Beslut 
Den 5 december 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att risk för 
missförhållande råder och utredningen avslutas. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 124   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 124 Dnr 2022/76 700 SN 
 
Lokala värdighetsgarantier 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  avsluta de lokala värdighetsgarantierna då dessa redan ingår i äldreomsor-

gens nationella värdegrund och verksamhetens mål.    

Ärendebeskrivning 
År 2012 avsatte regeringen medel i form av prestationsersättning för lokala värdig-
hetsgarantier, möjliga att söka för landets kommuner. För att få ta del av medlen 
skulle kommunerna utforma minst tre lokala värdighetsgarantier. 

Socialnämnden beslutade (2013/76-700, § 62) och valde ut följande garantier: 

Borgholms kommun garanterar att brukare inom hemtjänst och/eller särskilt boen-
de: 

- Har fått en genomförandeplan upprättad senast två veckor efter att verkställighet 
inletts.  

- Har fått en kontaktman senast en vecka efter att verkställighet inletts.   

- Möts av personal som har tydliga namnskyltar.   

- Blir meddelade om deras hjälp blir försenad mer än 30 minuter  

- Samt patienter som endast har hemsjukvård utan koppling till äldreomsorg får ha 
någon hos sig vid livets slut, om man så önskar.  

- Får svar inom 10 arbetsdagar på alla synpunkter och klagomål som framförs. 

Följande värdegarantier återfinns i äldreomsorgens nationella värdegrund (2012) 
samt i verksamhetens målstyrning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lokala värdegarantier 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 125   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 125 Dnr 2022/83 730 SN 
 
Brukarundersökning inom omsorgen om funktionsnedsatta 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet görs vartannat år. Undersök-
ningen har tidigare genomförts år 2016, 2018 samt 2020. Av resultatet beslutas vil-
ka förbättringsområden som ska prioriteras följande år och dess effekter följs bl.a. 
upp i nästkommande undersökning. 

2022 års brukarundersökning genomfördes under oktober månad. Liksom föregå-
ende år så har brukare erbjudits möjlighet att svara på enkäten, antingen själv-
ständigt eller med hjälp av oberoende frågeassistent. 

Under december månad 2022 kommer samtliga brukare informeras om resultatet 
av undersökningen. I samband med den informationen beskrivs det att varje enhet 
arbetar vidare med en handlingsplan.  

Under vintern 2022-2023 redovisas och analyseras enhetsresultatet på arbetsplat-
sträffar. Varje enhetschef och arbetsgrupp arbetar därefter fram en handlingsplan 
utifrån framtagna förbättringsområden. Handlingsplanerna ska vara klar senast den 
30 april 2023 och arbetet följs upp av verksamhetschefen under hösten 2023.  

Sammanfattande resultat och analys 
Sammantaget är årets resultat bättre än föregående år. I jämförelse med övriga 
kommuner, som deltagit i undersökningen, har vi brukare som överlag är nöjda 
med våra insatser. Undersökningen visar dock att vi behöver göra flera hållbara åt-
gärder, bl.a. gällande kommunikation. Vi behöver även vidmakthålla och än mer 
förstärka de områden där resultatet visar på en hög nöjdhet och där vi tappat bru-
kares känsla av t.ex. självbestämmande. Målet är även att fler ska dela med sig av 
sina synpunkter varför specifika åtgärder kan behöva tillsättas för att få in fler svar 
och därmed en ännu bättre grund för analys och åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av resultatet via SKR:s brukarundersökning inom funktionshinder 
2022. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 1 

 
 
Sammanställning av brukarundersökningen inom 
omsorgen av funktionsnedsatta år 2022 
 

Beskrivning av brukarundersökningen och sammanställningen 
Brukarundersökningen har genomförts genom frågor via SKR under oktober månad 2022. 
Undersökningen har varit frivillig att delta i och svaren är anonyma. 
Undersökningen har ägt rum vid förbestämda tillfällen och samtliga brukare hade tidigare fått 
information om undersökningens syfte och genomförande. De brukare som deltagit har 
kunnat välja mellan att svara enskilt på surfplatta/ pappersenkät eller med hjälp av neutral 
frågeassistent. Det har även funnits möjlighet att svara med stöd av pictogram. Personer 
med insats boendestöd har haft möjlighet att svara enskilt i pappersform (inkl. frankerat 
kuvert) och även de har erbjudits stöd av neutral frågeassistent.   
Resultatet redovisas utifrån procent till önskat resultat. I presentationen redovisas resultaten 
från undersökningarna för åren 2018, 2020, 2022 samt det nationella resultatet för år 2022. 
Prioriterade förbättringsområden efter den förra undersökningen var att arbeta för att öka 
brukares upplevelse av att personalen bryr sig om dem och att förbättra brukares 
självbestämmande. I årets resultat kan vi se att sju av åtta enhetsundersökningar, som berör 
dessa frågor, ger ett ökat resultat för brukares känsla av att personalen bryr sig och en 
förbättring gällande självbestämmande.  
 
 
Svarsfrekvens 

Gruppbostad LSS: Antal brukare som erbjöds att svara på enkäten var 24. Totalt sett har 
19 svar inkommit. Det innebär en svarsfrekvens om 79 procent. 
Servicebostad LSS: Antal brukare som erbjöds att svara på enkäten var 12. Totalt sett har 
11 svar inkommit. Det innebär en svarsfrekvens om 92 procent. 
Daglig verksamhet: Antal brukare som erbjöds att svara på enkäten var 33. Totalt sett har 
20 svar inkommit. Det innebär en svarsfrekvens om 61 procent. 
Boendestöd SoL: Antal brukare som erbjöds att svara på enkäten var 65. Totalt sett har 23 
svar inkommit. Det innebär en svarsfrekvens om 35 procent. 
 
Svarsfrekvensen har ökat något sedan förra undersökningen, från 66 till 73 svar. Det är även 
fler personliga kommentarer än tidigare år.  
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 2 

Självbestämmande 
Jag får bestämma saker som är viktiga för mig hemma/på min dagliga verksamhet. 
Mina boendestödjare låter mig bestämma om saker som är viktiga för mig. 

 
Kommentarer:  
Gruppbostad LSS 

 Det får jag. 
 Personalen är snälla.  

Servicebostad LSS 
 Bestämma mer över min handling. Vad jag vill handla hem och äta. 
 Personalen bestämmer för mycket. Jag vill bestämma själv över mitt liv. 

Daglig verksamhet 
 När jag klipper gräs. 
 Vissa saker bestämmer personalen. Under tex halloween ska det vara halloween ljus 

osv. 
 Alltid. 
 Jag får oftast bestämma själv om det inte är så att alla andra vill göra något, då får 

jag anpassa mig. 

Boendestöd SoL 
 Av alla, psyk, sjukvård, vårdcentral, läkare osv är boendestöden jag känner jag får 

hjälp av. Tack för det.  
 Jag tycker att jag får bestämma. Det som är viktigt för mig. 
 Åka ofta till affären och hämta ut mediciner. 
 Fast ej inköp av X. Tycker inte om att det är olika tider. Vill helst ha en fast tid. 
 Jag bestämmer alltid. 
 Jag föreslår vad jag vill/behöver göra. 
 Ja, beroende på situation, utförandeplanen + samt behov. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 3 

Jag får den hjälp jag vill ha hemma/i min dagliga verksamhet/ av mina 
boendestödjare. 

 
Kommentarer:  

Gruppbostad LSS 
 Får ej gå ut och gå själv, måste ha någon med mig. Svårt att få personalen att följa 

med på aktiviteter. 
 Får ej bestämma när jag ska spela trummor. 
 Får inte hjälp att tvätta. 
 Vikarier behöver lära sig bädda sängen som jag vill ha den. 
 Får den hjälp jag ber om. 

Servicebostad LSS 
 Städning bl.a. det är bra. 

Boendestöd SoL 
 Ja det tycker jag. 
 De ser när jag mår dåligt - vilket inte jag ser och ordnar transport till psykakuten i X. 
 Jag är helnöjd med boendestödet. 
 Vi gör det vi kommit överens om. 
 Oftast ja. 

 
Daglig verksamhet 

 Jag får hjälp när jag behöver det. 
 Personal hjälper om man behöver hjälp. 
 Det är som en andra familj. 
 Är det något som krånglar får jag hjälp av personalen. 
 Väldigt ofta. 
 Personal hjälper om man behöver hjälp. 
 Personalen hjälper alltid till. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 4 

Bemötande 
Personalen hemma/boendestödjarna/personalen i min dagliga verksamhet bryr sig 
om mig. 

 
Kommentarer:  

Gruppbostad LSS 
 Ringer när jag behöver hjälp. 
 Ja när jag är ledsen. 
 Ja, ibland. 
 Det är olika med olika personal.  

Daglig verksamhet 
 Alltid. 
 Viss personal skriker ibland och det tycker jag inte om. 
 Väldigt mycket. 
 Trivs bra. 
 Personalen är duktig. 
 Absolut. Ensamtiden vid datorkursen är den bästa på hela veckan, tillsammans med 

en personal. 

Boendestöd SoL 
 Medkännande och oftast kunniga. Ger praktiska råd och hjälp. 
 Ja jag tycker det. 
 Alltid. 
 Det märks. 
 Men egentligen vet jag inte. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 5 

Alla i personalen hemma/på min dagliga verksamhet/ mina boensestödjare pratar 
med mig så att jag förstår vad de menar. 

 
Kommentarer:  

Gruppbostad LSS 
 Viss personal har svårt att göra sig förstådda. 
 Några av personalen som jag inte förstår vad de menar ibland. 
 De flesta gör det. 
 Jag förstår det mesta. 
 Enkel uttrycker sig oklart. 

Daglig verksamhet 
 Jag vill använda bildstöd men personalen vill inte använda det i verksamheten. 

Bildstöd hjälper mig annars hemma med minnet och med kommunikation. 
 Ordinarie iallafall. Vissa vikarier fungerar inte med. Bara vid vissa tillfällen. 
 Inga problem. 
 Om jag inte förstår ber jag dem förklara igen. 

Boendestöd SoL 
 För det mesta. Men inte alla. 
 Om jag ifrågasätter, så förklarar dom. 
 Men med 2 stödjare samtidigt så kan det bli rörigt. Men löses med att 1 ibland får 

stanna i bilen utanför. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 6 

Alla i personalen hemma/på min dagliga verksamhet/mina boendestödjare förstår 
vad jag säger.  

 
Kommentarer: 

Gruppbostad LSS 
 Dom som känt mig länge förstår mig. 
 Några har svårt att förstå mig. 
 Vet ej vad jag ska säga. 
 Ibland kan det hända att någon inte förstår. 
 Det är svårt ibland när jag pratar fort. 

Servicebostad LSS 
 Det blir missförstånd ibland. 

Daglig verksamhet 
 De som känner mig förstår vad jag säger. 
 Hjälper varandra med kommunikationen. 
 Ibland förstår dem. Olika från personal till personal. Bilder underlättar. 
 Väldigt sällan att de inte förstår. 

Boendestöd SoL 
 För det mesta. 
 Hoppas det i alla fall. 
 Uppfattar det som så. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 7 

Trygghet 
Jag känner mig trygg med alla i personalen hemma/ personalen på min dagliga 
verksamhet/ med mina boendestödjare. 

 
Kommentarer: 

Gruppbostad LSS 
 Viss personal känner jag mig inte trygg med, är inte snäll. 
 Ja all personal som jag känner är jag trygg med. 
 Ibland med ny personal, det är ju så många, behövs mer inskolning. 
 Jag är ofta arg. 

Servicebostad LSS 
 När jag inte känner ny personal kan vara lite jobbiga. Sommaren är jobbig med 

mycket ny personal. 

Daglig verksamhet 
 Bra att all personal kan hjälpa alla enheter, att det finns ett bra samarbete. Det gör att 

man känner igen personalen och därmed känner sig trygg. 
 Med ordinarie personal. 
 Vi är trygga med varandra, personalen och jag. 
 Alla är snälla. 

Boendestöd SoL 
 Känner mig trygg - återigen då de ser hur jag mår och ringer X åt mig, samt transport 

dit.  
 De flesta som haft mig som brukare under många år, de känns tryggare. 
 De flesta. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 8 

Jag är aldrig rädd för något hemma/på min dagliga verksamhet.                                                                               
(Frågan ställs ej i enkät för boendestöd.) 

 
Kommentarer:  

Gruppbostad LSS 
 Känner mig trygg hemma. 
 För polisen. 
 När en annan brukare är arg. 
 Rädd för döden, konflikter. 
 När det är åska, hundar på gården. 
 När det blir strömavbrott. 

Servicebostad LSS 
 När jag tittar på tv kan det vara lite otäckt och att det kan börja brinna och att man 

inte hinner ut. 
 Åskan på natten när det är mörkt. Lite rädd för att svimma utan att personalen märker 

det. 
 Gillar inte mörkret. Vill ha många lampor på +radio+tv. 

 
Daglig verksamhet 

 Är det många personer i ett rum kan det kännas läskigt. 
 Gillar inte när det är mörkt ute och jag ska gå hit. 
 Inget läskigt. 
 Får ej gå ut och gå själv, måste ha någon med mig. Svårt att få personalen att följa 

med på aktiviteter. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 9 

Jag vet vem jag ska prata med om något är dåligt hemma/på min dagliga 
verksamhet/ med mitt boendestöd. 

 
Kommentarer:  

Gruppbostad LSS 
 Ja, med personalen. 

Servicebostad LSS 
 Jag kan prata med alla. 

Daglig verksamhet 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Pratar med personalen. 
 Då pratar jag med chefen eller personalen. 
 Nej, jag vet inte riktigt. Tror kanske personalen men är lite osäker. 
 Personal och vi har uppföljningssamtal. 

Boendestöd SoL 
 Ja det vet jag. 
 Det får jag väl kolla upp när det problemet kommer. 
 Får väl fråga mig om - no problems. 
 Jag pratar med den som kommer. 
 Med mina boendestödjare. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 10 

Trivsel 
Jag trivs hemma/ med boendepersonalen/ på min dagliga verksamhet/ med mina 
boendestödjare. 

 
Kommentarer: 

Gruppbostad LSS 
 Jag älskar mitt hem. 

Daglig verksamhet 
 Jag trivs ganska bra. 
 Jag trivs på mitt rum, jag vill vara ensam. 
 Det är roligt att vara här. 
 Verkligen. 
 Jättebra. 
 Väldigt roligt här. 
 Tycker det är roligt att vara här och få styra i trädgården. 
 Jag trivs när jag är här. Ibland kan det vara lite stressigt. Ibland kan det vara tråkigt 

om någon annan här har en dålig dag, då blir jag ledsen. 

Boendestöd SoL 
 Ibland och ibland inte. Men för det mesta. 
 Trivs med alla. 
 Dom är bra. Dock var en vikarie för några år sedan, mycket olämplig - pratade i två 

mobiler samtidigt som hen talade om sina akademiska poäng - tack gud att hen inte 
längre är anlitad. 
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Brukarundersökning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2022 Sida 11 

Det jag gör i min dagliga verksamhet är viktigt för mig. 

 
Kommentarer:  

 Jag trivs bra här, så det är viktigt att jag får komma hit. 
 Vill inte vara hemma i onödan. 
 Mycket. 
 Det har betydelse för mig att göra fågelholkar.
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 126   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 126 Dnr 2022/77 730 SN 
 
Ökat antal platser för personer med kognitiv svikt på Åkerbohemmet 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  ändra inriktning från äldreboende till demensboende på enheten Ängen, 

Åkerbohemmet.  

Ärendebeskrivning 
Andelen omsorgstagare som har en demenssjukdom eller någon annan form av 
kognitiv svikt ökar. Därmed ökar även behovet av boendeplatser. På enheten Äng-
en på Åkerbohemmet, sviktar en stor del av omsorgstagarna kognitivt och vård-
tyngden är hög. Att ändra inriktning på enheten, till demensboende, ger en ökad 
bemanningsnyckel och vård och omsorgsbehovet kan tillgodoses. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ökat antal platser för personer med kognitiv svikt 

Konsekvensanalys 
Att öka bemanningsnyckel från 0,69 till 0,74 medför en ökning med 0,4 tjänster och 
en budgetökning med 330 tkr som under 2023 ryms inom teknisk ram. 

Dagens sammanträde 
Att ändra inriktning från äldreboende till demensboende på enheten Ängen innebär 
en ökning från 16 demensplatser till 24 demensplatser på Åkerbohemmet. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 127   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 127 Dnr 2022/84 730 SN 
 
Projekt gällande lägre arbetstidsmått på särskilt boende, Åkerbohem-
met. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  ge socialchefen uppdraget att ta fram en projektplan för ett sänkt arbets-

tidsmått som i en första etapp ska gälla det särskilda boendet, Åkerbohem-
met.  

att projektplanen ska återredovisas till socialnämnden under första kvartalet 
2023.    

Ärendebeskrivning 
En väl fungerande arbetstidsförläggning inom dygnet-runt-verksamhet motsvarar 
verksamhetens behov av bemanning och kompetens, använder resurser jämnt och 
effektivt samtidigt som en god arbetsmiljö tillgodoses. I verksamheter som bedrivs 
dygnet runt, ställs särskilda krav på arbetstidsförläggningen ur ett hälsoperspektiv 
för att möjliggöra ett långt och hållbart arbetsliv. Arbetstid och förläggningen av 
denna är en av de viktigaste resurserna som arbetsgivaren har för att uppfylla 
verksamhetens mål. Det är också viktigt för medarbetare att tiden förläggs så att 
arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas. 

Olika forskningsprojekt pågår för att öka kunskapen om eventuella samband mel-
lan exempelvis arbetstidsförläggning, effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Arbets-
tid och arbetstidsförläggning är därför en aktuell och angelägen fråga. 

Den ständigt pågående utvecklingen av verksamhet, organisation, digitalisering, 
arbetssätt och därtill demografiska förändringar ställer höga krav på kompetensför-
sörjningen och hur välfärdens resurser används på bästa och mest effektiva sätt. I 
projektplanen som ska arbetas fram ingår det att medarbetarna arbetar 85 % med 
behållen heltidslön. Arbetstidsmåttet sänks med 5,5 timmar/vecka.  

I och med Heltid som norm, har verksamheten en viss överkapacitet, framför allt på 
eftermiddagarna. Då arbetstidsmåttet sänks kommer överkapaciteten minska.  
Ytterligare en önskad effekt är ökad återhämtning med minskad sjukfrånvaro som 
följd. Kostnaden för övertid bör därmed sänkas.  

Projektet pågår under 2023. Projektplanen utformas under januari månad i sam-
verkan med Kommunal. Genomförandet samt löpande uppföljning sker därefter uti-
från projektplan. 

Om projektet ger önskade effekter utökas området till fler enheter inom äldre-
omsorgens verksamheter. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 127   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Projekt- lägre arbetstidsmått.  

Dagens sammanträde 
Projektet förutsätter en personalpolitisk förankring.   

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 128   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 128 Dnr 2022/74 701 SN 
 
Information; Uppföljning av avfallsplan - rapport 2021 

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

Ärendebeskrivning 
Den avfallsplan som började gälla i Borgholms kommun 2019 syftar till att skapa 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen i alla kommunens 
verksamheter, och därmed ge positiva effekter för människa och miljö.   

 
Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och 
Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.  

 
Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen 
av mål och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen och bo-
laget redovisar verksamhetens resultat i Stratsys, vilka Borgholm Energi samman-
ställer i en lägesrapport. Rapporten skickas till Borgholm Energis styrelse, Kom-
munstyrelsen och ansvariga nämnder samt ansvariga för olika aktiviteter enligt av-
fallsplanens handlingsplan. 

 
Bifogat till skrivelsen finns rapporten som avser 2021 (Rapport 2021 – Uppföljning 
av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan).  

Beslutsunderlag 
Rapport 2021 – Uppföljning av mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfalls-plan 

Tjänsteskrivelse, Uppföljning av avfallsplan - rapport 2021 

Beslut skickas till 
Catherine Hevelius, chef Återvinning och avfall 
Socialnämnden 
______________
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Kommunfullmäktige 

kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se 

Rapport avfallsplan 2021 

Borgholms kommun  3 

 

Sammanfattning 

Borgholms kommuns avfallsplan syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom 

avfallshanteringen, och ge positiva effekter för människa och miljö. 

Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och Borgholm Energi 

ansvarar för, och som syftar till att målen i planen ska uppnås. Arbetet med dessa aktiviteter ska följas 

upp en gång per år i en rapport, genom att respektive ansvarig verksamhet beskriver hur arbetet med 

aktiviteterna har fortskridit under året. Det här är rapporten som avser 2021. 

 

Symbolförklaring 

Följande symboler används för att illustrera hur nyckeltal och mätbara mål ligger till i förhållande 

till målvärdet. 

  Målet/nyckeltalet är uppfyllt 

  Målet/nyckeltalet är mestadels uppfyllt 

  Målet/nyckeltalet är delvis uppfyllt 

  Målet/nyckeltalet är ej uppfyllt 

  Målet/nyckeltalet har ej följts upp 

  Trendpil som visar hur målvärde/nyckeltal förhåller sig till tidigare inrapporterade värden 
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kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se 

Rapport avfallsplan 2021 

Borgholms kommun  4 

 

Inledning 

Avfallsplanen 

En renhållningsordning är något som alla kommuner ska ha enligt Miljöbalken. Borgholms kommuns 

renhållningsordning beslutades av kommunfullmäktige i december 2019. Renhållningsordningen 

består av två delar; avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken 

innefatta allt avfall som uppstår i kommunen, och bestå av mål och aktiviteter för att förebygga och 

hantera avfallet. 

Syftet med avfallsplanen för Borgholms kommun är att: 

• Sätta mål för kommunens avfallshantering och medvetet prioritera mål och aktiviteter 

• Uppmärksamma hur viktig avfallshanteringen faktiskt är i samhället 

• Skapa en bra och hållbar avfallshantering inom kommunen 

I avfallsplanens bilaga 1 – Handlingsplan anges ett antal aktiviteter som ska bidra till att målen i 

planen uppnås. Enligt avfallsplanen ska en rapport redovisas i maj varje år som beskriver hur de olika 

verksamheternas arbete med planens mål och aktiviteter har gått under det föregående året. 

Uppföljning 

Den här rapporten beskriver det arbete som har gjorts under 2021. 

För att på ett tydligare sätt visa att avfallsplanen är ett viktigt styrdokument liksom andra 

styrdokument inom kommunen och Borgholm Energi, har arbetet med att lägga in rapporteringen av 

åtgärder i Stratsys genomförts under året. 

Mål och aktiviteter 

Mål och aktiviteter i denna rapport presenteras i fyra målområden. Varje målområde innehåller 

övergripande mål, konkreta mätbara mål samt aktiviteter. Mätbara mål och aktiviteter beskriver 

tillsammans vad Borgholms kommun avser att uppnå och vad som behöver göras. Målstrukturen kan 

beskrivas enligt följande: 

• Inriktningsmål. Anger inriktningen på längre sikt (10-15 år) och är vägledande för alla som 

ger upphov till avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och företag. 

• Mätbara mål. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. De mätbara målen är på 

något sätt mätbara och tidsatta. De mätbara målen anses uppnådda när en viss målnivå nåtts 

eller föreslagna aktiviteter med koppling till det mätbara målet är genomförda. De mätbara 

målen ska av kommunstyrelsen och ansvariga nämnder lyftas upp och arbetas in i budgetar 

och verksamhetsplaner. 

• Aktiviteter. Anger hur målen ska uppnås. Aktiviteterna, som är formulerade på ett 

övergripande sätt, arbetas in och konkretiseras i ansvarig förvaltnings eller bolags plan och 

budget. 

Arbetsgruppen 

Syftet med arbetsgruppen är att den ska utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar 

och bolag i avfallsfrågor samt att skapa möjligheter till samordning i dessa frågor mellan olika delar av 

kommunen. Arbetsgruppen kan också komma att utmynna i mindre grupper för mer specifika frågor, 

exempelvis kring avfalls- och miljöfrågor i upphandlingar. 

Ambitionen har varit att arbetsgruppen ska träffas årligen en gång på våren och en gång på hösten. 

Under 2021 har gruppen inte träffats alls, till viss del på grund av pandemin. 
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Målområde 1: Förebyggande och återanvändning 

Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. 

Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. 

 

Inriktningsmål: Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till 

återanvändning ska öka. 

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Att förebygga uppkomsten av avfall är ett prioriterat 

område inom både Sverige och EU. Därför har även Borgholms kommun velat prioritera att arbeta 

med detta under de kommande åren. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Mängd avfall från 
hushåll och verksamheter 
till behandling, ton/år. 

14 000 17 478 Mängden insamlat avfall i Borgholms kommun har ökat 
varje år sedan år 2018, som är jämförelseår i den aktuella 
avfallsplanen. Till viss del kan detta troligen härledas till 
Corona-pandemin, som har inneburit att fler fritidshus-
ägare har tillbringat mer tid i sina fritidshus. Men även 
nationellt sett är trenden att avfallsmängderna ökar för 
varje år. En utmaning är därför att med olika medel 
försöka vända den här trenden. Insamling av material till 
återbruk är en viktigt del i detta arbete. 

 

Mätbart mål: a) Senast år 2022 ska 2% av det grovavfall som inkommer till 

kommunens återvinningscentraler återanvändas. 

 Återbruket startades upp i december 2021, så det hann inte samlas in så mycket material innan 

året var slut. Under 2022 beräknas mängderna öka avsevärt. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Andel grovavfall 
som tas emot på 
kommunens 
återvinningscentraler och 
som lämnas till 
återanvändning. 

2 % 0,08 % Av det som samlades in på återvinningscentralerna 2021 
(enbart december månad) gick 7 ton till återanvändning. 
Under 2022 beräknas mängderna öka avsevärt. 

 

 

Aktiviteter  

Skapa möjligheter att lämna avfall för 
återanvändning på återvinningscentralerna. 

 Avslutad 

Borgholm Energi  

Under december månad öppnade 
återvinningscentralerna upp för mottagning av återbruks-
material. Avtal har skrivits med kommunens arbets-
marknadsenhet för hämtning och omhändertagande av 
materialet. Under slutet av 2021 påbörjades även 
mottagning av lastpallar som en separat fraktion för 
återbruk. Arbetet med att utveckla möjligheterna för 
återbruk fortgår. 
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Aktiviteter  

Utreda exakt hur nyckeltalet ska följas upp (vikt 
eller volym). 

 Avslutad 

Borgholm Energi  

Nyckeltalet kommer att anges i ton. 

Informera om återbruk. 

 Avslutad 

Borgholm Energi  

I samband med att mottagningen startade, informerade 
Borgholm Energi på sociala medier. I kundalmanackan 
för 2022 finns information om möjligheten att lämna till 
Återbruket. 

Vid upphandling, där så är möjligt, ställa krav som 
syftar till att förebygga avfall. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Detta hanteras i Borgholm Energis upphandlingspolicy, 
och en värdering görs inför respektive upphandling. 
Denna aktivitet har även koppling till bolagsmålen. 

  

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Utbilda upphandlare i hur hållbarhet kan vägas in i 
upphandlingar. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Borgholm Energi samordnar upphandling med 
kommunen, vilket bidrar till att minska sårbarheten och 
ökar möjligheten att vidareutbilda denna funktion. 
Borgholm Energi köper tjänsten av Borgholms kommun. 

  

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Ta fram tips och råd till kommunala verksamheter 
om förebyggande och återanvändning av avfall. 

 Ej påbörjad 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Skapa möjligheter för kommunens 
arbetsmarknadsavdelning att bedriva återbruk. 

 Avslutad 

Socialnämnd 

Insamling till Återbruket startades upp 2021-12-10. 
Insamlat gods tas omhand av Arbetsmarknadsenheten 
för iordningsställande inför försäljning. 

Informera om och erbjuda andra kommunala 
verksamheter möbler och liknande för återbruk. 
Lämna begagnade möbler med mera till 
arbetsmarknadens återbruk. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Möbler och inventarier har i första hand återbrukats 
internt inom Borgholm Energi. Arbetsmarknadsenhetens 
återbruk startades i december 2021, och kommer att 
tillfrågas framöver i de fall Borgholm Energi inte hittar 
någon användning inom de egna verksamheterna. 

 

Mätbart mål: b) Mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg 

ska minska kontinuerligt. 

 Att uppgift saknas vad gäller storkökens matavfall, beror på att verksamheterna har haft 

abonnemang där mängden matavfall inte kan mätas vid hämtning av avfallet, samt att köken 

delar avfallsbehållare med skolverksamheten. Mätning har heller inte genomförts i kök eller 

matsal. 
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Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Mängd matavfall 
från kommunens storkök 
för skolor och omsorg. 

  Mätning har ej genomförts. 

 

 

Aktiviteter  

Tillhandahålla informationsmaterial till skola och 
omsorg. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Det har under året inte kommit något informationsmaterial 
till Återvinning och avfall som vi har sett ett värde i att 
vidarebefordra. Det har heller inte funnits någon större 
efterfrågan från verksamheterna om detta. En trolig 
förklaring är att Corona-pandemin har tagit mycket 
resurser i anspråk i verksamheterna. 

Genomföra mätningar av matavfall i skolor och 
omsorg. 

 Ej påbörjad 

Borgholm Energi  

Kostverksamheten har inte möjlighet att genomföra 
mätningar av matsvinn i kommunens tillagningskök och 
matsalar. Det går att göra en schablonberäkning av 
mängden matavfall från verksamheter som har sopkärl, 
men en sådan schablonberäkning säger ingenting om hur 
den enskilda verksamhetens matavfall ökar eller minskar. 
Sammantaget går det inte att bedöma matsvinnet 2021. 

Ett bra sätt att faktiskt se hur mycket matavfall som 
genereras är om verksamheterna mäter matsvinnet i kök 
och matsalar, eller har ett sorterat-abonnemang med 
container och separat kärl för matavfall. 
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Målområde 2: Återvinning 

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det klarar krav från mottagande 

anläggning och kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material och 

näringsämnen ökar. 

 

Inriktningsmål: Andelen avfall till materialåtervinning och biologisk 

återvinning ska öka och andelen avfall till deponering ska minska. 

För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt att återvinna befintligt material i största möjliga 

mån. Det är därför viktigt att det avfall som uppstår ses som en resurs och behandlas på rätt sätt. Dock 

finns det farligt avfall som inte kan återvinnas. För detta avfall är deponering den bästa 

behandlingsmetoden ur ett miljö- och hälsoperspektiv. 

 

Mätbart mål: a) Senast år 2022 ska minst 50% av den totala mängden hushållsavfall 

sorteras ut för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (inklusive slam från 

enskilda anläggningar). 

  Under 2021 sorterades 58 % av den totala mängden hushållsavfall ut för materialåtervinning, 

inklusive biologisk behandling. Därmed är målet uppfyllt. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Andel av den 
totala mängden 
hushållsavfall som 
sorteras ut för 
materialåtervinning 
(exklusive slam). 

50 % 30,38 % Den totala mängden som har gått till materialåtervinning 
har ökat avsevärt. Den procentuella ökningen är dock inte 
så stor, bland annat då mängden flisbart material som går 
till energiåtervinning har ökat rejält under året. Under 
2021 var det också en ökning av antalet turister i 
kommunen, vilket medförde en större mängd restavfall 
som gick till energiåtervinning än tidigare. 

  Andel grovavfall 
som tas emot på 
kommunens 
återvinningscentraler 
som lämnas till 
återvinning. 

98,5 % 99,5 % I december 2020 började ett nytt avtal gälla avseende 
behandling av avfall från återvinningscentralerna. I detta 
skärptes kraven på andelen avfall som ska behandlas 
genom återvinning, och detta gjorde att målet kunde 
uppfyllas under 2021. 

  Andel av den 
totala mängden 
hushållsavfall som 
deponeras. 

0,9 % 0,28 % Av det avfall som samlades in på återvinningscentralerna 
under 2021 var det 33 ton som deponerades. 

 

 

Aktiviteter  

Översyn av insamlingssystemet för mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper från 
hushåll. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Under året har arbetet med översynen fortsatt. Nya och 
ändrade lagkrav gör det svårt att bedöma när denna 
aktivitet beräknas bli klar. 

Under hösten 2021 kom regeringens promemoria över 
förändringar i producentansvaret, vilka bland annat 
innefattar förslaget att kommunerna ska ansvara för 
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Aktiviteter  

insamlingen av förpackningar, och att den insamlingen 
ska ske fastighetsnära. Under 2022 kommer beslut i 
frågan, och först därefter vet Borgholm Energi 
förutsättningarna för ett framtida insamlingssystem, och 
kan fortsätta med utredningen. 

Vid årsskiftet 2021/2022 tog kommunerna över ansvaret 
för returpapper, då producentansvaret för detta avfall 
upphörde. Att skapa förutsättningar för insamling och 
omhändertagande av returpappret har varit ett stort 
arbete under 2021. 

Genomföra beslutade förändringar enligt 
översynens förslag. 

 Ej påbörjad 

Borgholm Energi  

Översynen är inte klar ännu, då Borgholm Energi 
fortfarande väntar på avgörande förändringar i 
lagstiftningen. 

Underlätta sorteringsmöjligheterna för campingar 
och andra turistanläggningar i kommunen. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Inget separat arbete har gjorts under 2021. Detta är en 
del av den översyn som görs av insamlingssystemet i 
stort. 

Aktiv rådgivning till verksamheter och hushåll om 
möjligheter till avfallssortering och -minimering i 
syfte att säkerställa god kvalitet på insamlat avfall. 

 Ej påbörjad 

Borgholm Energi  

Aktiviteten har inte påbörjats under 2021. I dagsläget 
finns den här hjälpen att få för de kunder som efterfrågar 
den. Dock har ett proaktivt arbete med aktiviteten 
medvetet nedprioriterats under året. 

Utreda och utöka sorteringsmöjligheterna på 
återvinningscentralerna. 

 Avslutad 

Borgholm Energi  

Under 2021 har möjligheten att lämna föremål till återbruk 
öppnat. Mot slutet av året började lastpallar samlas in 
separat istället för att läggas bland materialet som ska 
flisas, och omhändertagande av dessa pallar kommer 
under 2022 att formaliseras i ett avtal. 

Arbetet med att utveckla sorteringsmöjligheterna fortgår. 

Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som 
styrmedel för ökad återvinning. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Vikttaxan i sig är tänkt att fungera som ett incitament för 
att hushållen ska sortera bort allt som kan återvinnas eller 
återanvändas. Den kan dock ha motsatt verkan när det 
gäller utsortering av matavfall, då detta tyngre avfall 
slängs i samma kärl som restavfallet vid optisk sortering. 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

 

Mätbart mål: b) Senast år 2020 ska minst 50 % av matavfallet sorteras ut och 

renheten på matavfallet ska vara minst 98 %. 

Detta mål har ej kunnat följas upp. 
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Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Andel av den 
totala mängden matavfall 
som sorteras ut, %. 

50 %  Detta mål har ej kunnat följas upp. För att få fram 
nyckeltalet behöver plockanalyser göras, och arbetet med 
att göra en upphandling av sådana har medvetet 
nedprioriterats under året till förmån för att förbereda och 
anpassa verksamheten för förändrad lagstiftning. 

  Renhet på 
utsorterat matavfall, %. 

98 %  Detta mål har ej kunnat följas upp. För att få fram 
nyckeltalet behöver plockanalyser göras, och arbetet med 
att göra en upphandling av sådana har medvetet 
nedprioriterats under året till förmån för att förbereda och 
anpassa verksamheten för förändrad lagstiftning. 

 

 

Aktiviteter  

Ställa krav i behandlingsupphandling på årlig 
statistik. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

En upphandling har gjorts under 2021 där detta krav har 
varit relevant. Upphandlingen avsåg mottagning och 
behandling av mat- och restavfall. 

Aktivt informera om matavfallsinsamling. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Information om matavfallsinsamling ingår i Borgholm 
Energis löpande avfallskampanj som leds av Borgholm 
Energis marknadsavdelning. Kampanjen förs i olika 
kanaler för att nå så många som möjligt ur olika 
åldersgrupper på ett kostnadseffektivt och tilltalande sätt. 

Regelbundna plockanalyser genomförs, 
exempelvis vartannat år. 

 Ej påbörjad 

Borgholm Energi  

Upphandling av plockanalystjänster har nedprioriterats 
under 2021. Branchorganisationen Avfall Sverige har 
dessutom rekommenderat att plockanalyser inte ska 
göras under pågående pandemi, då alla avfallspåsar vid 
en plockanalys ska öppnas och avfallet sorteras för hand. 

I samråd med insamlingsentreprenören skapa 
rutiner för kvalitetssäkring och avvikelsehantering. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Förutsättningar som ligger till grund för denna aktivitet 
finns i form av funktioner i datasystem, dialog med 
PreZero och styrning i taxa. Dock har arbetet med att 
fullfölja aktiviteten nedprioriterats under året, både inom 
Återvinning och avfall och i Kundservice. 

Ta fram förslag till hur taxan kan utvecklas som 
styrmedel för ökad utsortering och renhet på 
matavfallet. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Vikttaxan i sig är tänkt att fungera som ett incitament för 
att hushållen ska sortera bort allt som kan återvinnas eller 
återanvändas. Den kan dock ha motsatt verkan när det 
gäller utsortering av matavfall, då detta tyngre avfall 
slängs i samma kärl som restavfallet vid optisk sortering. 

I samband med utredning av nytt insamlingssystem, ses 
frågor om utsortering och renhet över, liksom lämplig 
taxemodell. 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 
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Målområde 3: Miljöpåverkan 

Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Miljöbelastningen från 

avfallshanteringssystemet och nedskräpningen minskar. 

 

Inriktningsmål: Miljöpåverkan från hantering av avfall samt risken för 

spridning av farliga ämnen ska minska. 

Alla aktiviteter och val som människan gör påverkar miljön i större eller mindre omfattning. 

Borgholms kommun vill minska den negativa miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, bland 

annat genom att sprida kunskap om hur avfall ska hanteras på ett sätt som är säkert för miljön. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Andel av det 
avfall som Borgholm 
Energi samlar in och som 
samlas in med fordon 
som drivs med alternativa 
bränslen, %. (Antal körda 
km med fossilfritt 
drivmedel för insamling 
och transport av mat- och 
restavfall samt slam). 

100 % 35 % Under 2021 träffades en överenskommelse med 
insamlingsentreprenören PreZero om att i så stor 
utsträckning som möjligt använda HVO istället för vanlig 
diesel. Innan 2021 har det inte funnits möjlighet att tanka 
HVO i Borgholms kommun. Under 2022 beräknas 
andelen öka. 

Målet för Borgholm Energi är att bolaget ska vara 
fossilfritt till år 2030. 

  Andel av det 
avfall som Borgholm 
Energi samlar in och som 
samlas in med fordon 
som drivs med alternativa 
bränslen, %. (Avfall som 
transporteras från 
återvinningscentralerna, 
och som Borgholm 
Energi råder över). 

100 % 100 % Borgholm Energi har i alla upphandlingar sedan 2020 
ställt krav på att transporter ska köras på 100 % fossilfritt 
bränsle. Borgholm Energi kommer även i framtiden att 
ställa detta krav. 

 

Mätbart mål: a) Mängden farligt avfall i hushållsavfallet ska vara mindre än 15 gram 

per hushåll och vecka. 

  Detta mål har ej kunnat följas upp. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Mängd farligt 
avfall i hushållsavfallet, 
gram per hushåll och 
vecka. 

15  Detta mål har ej kunnat följas upp. För att få fram 
nyckeltalet behöver en plockanalys göras, och arbetet 
med att göra en upphandling av sådana har medvetet 
nedprioriterats under året till förmån för att förbereda och 
anpassa verksamheten för förändrad lagstiftning. 
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Aktiviteter  

Se över och förbättra servicen vid insamling av 
elavfall och farligt avfall genom t.ex. fastighetsnära 
insamling eller fler avlämningsplatser. 

 Vänteläge 

Borgholm Energi  

Den utredning som påbörjades under 2020, har fått 
skjutas på framtiden då andra uppgifter har varit mer 
prioriterade, exempelvis kommunernas ansvar för 
returpapper. 

Informera om möjligheter att sortera och lämna 
elavfall och farligt avfall. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Detta görs idag genom information i kundalmanackan, på 
hemsidan och i sociala medier. 

Regelbundna plockanalyser genomförs, 
exempelvis vartannat år. 

 Ej påbörjad 

Borgholm Energi  

Upphandling av plockanalystjänster har nedprioriterats 
under 2021. Branchorganisationen Avfall Sverige har 
dessutom rekommenderat att plockanalyser inte ska 
göras under pågående pandemi, då alla avfallspåsar vid 
en plockanalys ska öppnas och avfallet sorteras för hand. 

 

Mätbart mål: b) Nedskräpningen i kommunen ska minska. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Antal klagomål 
på eller anmälda fall av 
nedskräpning inkomna till 
SBF, st. 

16 12  

 

 

Aktiviteter  

Utreda alternativ för avfallshantering vid stränder, 
hamnar och allmänna platser 
(behållare/hämtningsfrekvens) och genomföra 
lämpliga åtgärder. 

 Pågående 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Se över och utveckla rutinerna för städning på 
allmänna platser och stränder. 

 Ej påbörjad 

Kommunstyrelsen och Gata/park 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Delta i nationella kampanjer för att 
uppmärksamma nedskräpning, t.ex. 
skräpplockardagarna. 

 Pågående 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Utveckla och tillämpa egen metod för bedömning 
och uppföljning av nedskräpning. 

 Ej påbörjad 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Vid samråd med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen diskutera hur nedskräpning 
vid återvinningsstationer kan minska, genom 
exempelvis information på flera språk. 

 Ej påbörjad 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 
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Aktiviteter  

Återkommande kontakter med Ölands 
turistorganisation angående information om 
nedskräpning. 

 Avslutad 

Borgholm Energi  

Återvinning och avfall har tidigare haft dialog med Ölands 
turistorganisation. Olika förslag på lösningar har 
diskuterats, och Ölands turistorganisation har bra 
informationskanaler för att sprida informationen. Ur 
kommunikationssynpunkt ser Ölands turistorganisation 
att det är viktigt att de båda Ölands-kommunerna jobbar 
på samma sätt med den här frågan. Då nedskräpning 
faller under förordningen om gaturenhållning, är det 
kommunen som ansvarar för åtgärder för nedskräpning. 

Därmed anser Återvinning och avfall att aktiviteten är klar 
så långt som verksamhetens ansvar sträcker sig och 
utifrån de förutsättningar som finns i dagsläget. När 
kommunen har beslutat vilka system som ska användas 
för avfallshantering i offentlig miljö, återupptas arbetet 
med aktiviteten. 

 

Mätbart mål: c) Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska åtgärds- 

och kontrollprogram tas fram. 

  Miljö- och byggnadsnämnd 

Deponierna är riskklassade enligt MIFO 1. Vissa av dem ska inventeras enigt MIFO 2, ansvarig 

nämnd har fått föreläggande om utredning. Det arbetet har ännu inte påbörjats varför heller inte 

åtgärds- eller kontrollprogram har tagits fram. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Andel av 
nedlagda deponier som 
riskklassats, %. 

100 % 100 %  

  Andel av 
nedlagda deponier med 
behov av åtgärds- och 
kontrollprogram där 
sådana har tagits 
fram, %. 

100 % 0 %  

 

 

Aktiviteter  

Slutföra påbörjad riskklassning av nedlagda 
deponier enligt MIFO 1. 

 Avslutad 

Vid behov genomföra riskklassning av nedlagda 
deponier enligt MIFO 2. 

 Pågående 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-28 att 
förelägga Kommunstyrelsen om att undersöka och 
riskklassa 9 stycken nedlagda deponier av riskklass 1 
och 2 enligt MIFO 2. Tidsplanen gäller från 2021-2024 
enligt framtagen prioriteringslista. 
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Där behov finns ska åtgärds- och kontrollprogram 
tas fram inklusive utredning om finansiering. 

 Ej påbörjad 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Ingen åtgärd. 

Påbörja åtgärder och kontroll enligt framtaget 
åtgärds- och kontrollprogram. 

 Ej påbörjad 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Ingen åtgärd. 

 

Mätbart mål: d) Säkerställa att minst 95 % av enskilda avlopp töms enligt gällande 

föreskrifter. 

 Målet är delvis uppnått. Det behövs rutiner och systemförutsättningar för att på ett bättre sätt 

följa upp tömning av enskilda avlopp som inte sker genom schemalagd tömning. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Antal tömda 
anläggningar, %. 

95 % 81 % En jämförelse har gjorts mellan antal anläggningar som är 
upplagda på schemalagd tömning i kundsystemet och antal 
schemalagda tömningar som har gjorts, och därigenom har 
nyckeltalet tagits fram. De anläggningar som kunden själv 
beställer tömning av kvarstår att utreda, och nyckeltalet är 
därigenom inte helt rättvisande. 

 

 

Aktiviteter  

Utreda om fortsatta dispenser för eget 
omhändertagande av slam ska ges efter 2020. 

 Avslutad 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Möjligheten att ansöka om dispens för eget 
omhändertagande finns inte längre i avfallsföreskrifterna. 

Ta fram rutiner för årlig uppföljning av tömning av 
enskilda avlopp inklusive fosforfällor. 

 Vänteläge 

Borgholm Energi  

En rutin har tagits fram och följs för schemalagda 
tömningar. Dock kvarstår alla anläggningar där kunden 
själv beställer tömning. 

Utreda hur stor andel av anläggningarna som inte 
töms enligt gällande föreskrifter. 

 Vänteläge 

Borgholm Energi  

En jämförelse har gjorts mellan antal anläggningar som 
är upplagda på schemalagd tömning i kundsystemet och 
antal schemalagda tömningar som har gjorts, och 
därigenom har nyckeltalet tagits fram. De anläggningar 
som kunden själv beställer tömning av kvarstår att utreda, 
och nyckeltalet är därigenom inte helt rättvisande. 
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Mätbart mål: e) I samband med tillsynsbesök på företag alltid uppmärksamma 

hanteringen av farligt avfall och övrigt avfall. 

  Miljö- och byggnadsnämnd 

Avfallshanteringen ingår i den ordinarie tillsynen och tas upp vid tillsynsbesök. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Andel 
tillsynsbesök på företag 
där hanteringen av farligt 
avfall och övrigt avfall 
uppmärksammats, %. 

100 % 100 %  

 

 

Aktiviteter  

Ta fram rutin för tillsyn av avfallshantering på 
företag. 

 Avslutad 

I samband med tillsynsbesök hos företag 
uppmärksamma sortering och emballering av 
avfall, inklusive hantering av farligt avfall. 

 Pågående 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Vi har genomfört färre tillsynsbesök 2021 på grund av 
pandemin. Avfallshantering är en viktig del av all bedriven 
tillsyn oavsett verksamhetstyp. 

I samband med platsbesök på byggarbetsplatser 
uppmärksamma sortering av bygg- och 
rivningsavfall. 

 Ej påbörjad 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 
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Målområde 4: Människan i centrum 

Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke om människan. Estetiskt 

tilltalande lösningar med god tillgänglighet är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets mål på 

avfallsområdet. 

 

Inriktningsmål: Det ska vara lätt att göra rätt. 

För att alla insatser som denna avfallsplan innebär ska göra nytta för miljön, behöver alla som bor och 

vistas i Borgholms kommun göra medvetna val i sin vardag. Därför behöver Borgholms kommun och 

Borgholm Energi skapa möjligheter som underlättar detta. 

 

Mätbart mål: a) Minst 70 % av hushållen ska vid kundundersökning vara nöjda med 

kommunens insamling av hushållsavfall. 

 Det mätbara målet är uppnått. Fokus blir nu att upprätthålla kundnöjdheten. Enligt Borgholm 

Energis affärsplan ska en kundundersökning göras vartannat år, och nästa tillfälle är 2023. 

Borgholm Energi ser kundfokus som ett viktigt strategiskt område, och det har prioriterats i 

bolagets affärsplan. 

 

Nyckeltal Målvärde Utfall Kommentar 

  Andel hushåll 
som är nöjda med 
kommunens insamling av 
hushållsavfall, %. 

70 % 78,6 % Värdet kommer från den NKI-undersökning som 
Borgholm Energi gör vartannat år. Värdet avser 
verksamheten Återvinning och avfall år 2021. 

 

 

Aktiviteter  

Vidareutveckla konceptet "en väg in" för 
kundtjänst. 

 Vänteläge 

Borgholm Energi  

Om denna fråga ska aktualiseras behöver den utredas 
ytterligare av Marknadsavdelningen, Borgholm Energi. 

Utreda behov av utökade öppettider på 
återvinningscentralerna på kvällar och helger, 
samt genomföra det som behövs. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Under 2021 påbörjades arbetet med att justera och utöka 
öppettiderna, och i samband med det även se över 
schemat för personalen. Under 2022 beräknas 
förändringarna kunna träda i kraft. 

Tillhandahålla informationsmaterial till skolor samt 
ta emot studiebesök. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Det har under året inte kommit något informationsmaterial 
till Återvinning och avfall som vi har sett ett värde i att 
vidarebefordra. Det har heller inte funnits någon större 
efterfrågan från verksamheterna om detta. En trolig 
förklaring är att Corona-pandemin har tagit mycket 
resurser i anspråk i verksamheterna. 

När pandemin är över, kommer skolklasser att kunna 
komma på studiebesök på Kalleguta återvinningscentral 
igen. 
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Aktiviteter  

Genomföra kundundersökningar, t.ex. intervjuer 
vid återvinningscentralerna. 

 Pågående 

Borgholm Energi  

Vartannat år görs en större NKI-undersökning för hela 
Borgholm Energi, som ger ett resultat för varje 
verksamhet inom bolaget. Nästa undersökning kommer 
att genomföras under 2023. 

Se över lösningar för omhändertagande av 
hushållsavfall från turister. 

 Avslutad 

Borgholm Energi  

Återvinning och avfall har tidigare haft dialog med Ölands 
turistorganisation, och sett att det finns tänkbara 
lösningar som kommunen kan jobba vidare med. Här kan 
finnas fördelar med ett samarbete mellan Ölands-
kommunerna i enlighet med strategidokumentet Öland – 
vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination 
som har tagits fram av Ölands kommunalförbund. 

Därmed anser Återvinning och avfall att aktiviteten är klar 
så långt som verksamhetens ansvar sträcker sig i denna 
aktivitet. Dock är Återvinning och avfall gärna behjälpliga i 
diskussionen när kommunen jobbar vidare med frågan. 

Vid behov komplettera lösningar för 
omhändertagande av hushållsavfall från turister. 

 Pågående 

Kommunstyrelsen 

Inga uppgifter har inkommit till denna rapport. 

Återkommande kontakter med Ölands 
turistorganisation angående information om var 
avfall kan lämnas. 

 Ej påbörjad 

Borgholm Energi  

Denna aktivitet har inte påbörjats ännu, då det är oklart 
vilka lösningar kommunen vill använda. 
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§ 129 Dnr 2022/80 720 SN 
 
Samverkansavtal Idéburet-Offentligt partnerskap IOP mellan ”Hela 
Människan” Ria i Borgholm och Borgholms kommun.  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  ingå i ett samverkansavtal om Idéburet-Offentligt partnerskap (IOP) mellan 

Borgholms kommun, socialnämnden och ”Hela Människan” Ria i Borgholm.     

att samverkansavtalet ska gälla från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-
31. 

att avtalskostnaden avser ekonomiskt bidrag om 150 000 kr per år.  

att finansiering sker inom budgeten för föreningsbidrag.   

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.    

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun, socialförvaltningen och ”Hela Människan” Ria i Borgholm har 
arbetat fram ett förslag om en överenskommelse om Idéburet-Offentligt partner-
skap (IOP). IOP är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna 
sektorn och kan ses som en alternativ avtalsform mellan upphandling och före-
ningsbidrag, med fokus på samverkan och transparens partnerna emellan.  

Syftet med överenskommelsen är att ”Hela människan” i Borgholm blir ett komple-
ment till kommunens verksamhet där vi samverkar kring klienter som vill och har 
behov av exempelvis meningsfull sysselsättning och behandlingsinsatser. Hela 
människan har social inriktning med erfarenhet av verksamhet för människor i olika 
former av utsatthet och driver utvecklingsprojekt. Arbetet riktar sig till ungdomar 
och vuxna som har hamnat i ett utanförskap i samhället på grund av psykisk ohäl-
sa, drogproblem och kriminalitet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal Idéburet-Offentligt partnerskap IOP mellan ”Hela 
Människan” Ria i Borgholm och Borgholms kommun 

Överenskommelse om Idéburet-Offentligt partnerskap IOP mellan ”Hela Människan” 
Ria i Borgholm och Borgholms kommun 

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 

 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-11-21 

  
   

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

 
 

 
 

Överenskommelse om Idéburet-Offentligt 
partnerskap mellan ”Hela människan i Borgholm 
och Borgholms kommun 2023-2024  
 

Avtalspartner  

  

Borgholms kommun Hela människan Borgholm 

  

Postadress Postadress 

Box 52 

387 21 BORGHOLM 

Tullgatan 36 

387 34 BORGHOLM  

Kontaktperson  Kontaktperson  

Namn: Anna Hasselbom Trofast  

E-post: 
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se 

Tfn: 0485-880 90 

 

Namn: Paul Gren  

E-post: 
paul.gren@helamännsikan.se 

Tfn: 0485-333 23  

 

 

 

 

Bakgrund  

Den ideella föreningen ”Hela människan” i Borgholm arbetar med personer 
som har hamnat i olika former av utanförskap i samhället.  Hela människan 
Borgholm har Norra Ölands pastorat, Pingstkyrkorna i Södvik och Borgholm 
och Ekumeniakyrkan Öland som huvudmän. 

”Hela människan i Borgholm” är medlem i Hela människan riksorganisation, 
som bildades 1920 och har Svenska Kyrkan och andra kyrkliga 
riksorganisationer som huvudmän. Hela människan har en social inriktning 
med lång erfarenhet av verksamhet bland människor i många former av 
utsatthet samt driver utvecklingsprojekt.    
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Syftet med överenskommelsen  

Syftet är att skapa en strukturerad samverkan för att kunna bygga 
långsiktiga och hållbara lösningar kring sammanhang, social gemenskap 
och sysselsättning för de individer vi möter.  

Socialnämnden har till uppgift att främja människors sociala- och ekonomisk 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.  

Arbetet ska utgöra såväl ett mervärde för de människor vi möter, som ett 
komplement till socialförvaltningens ordinarie verksamheter genom en form 
som de offentliga aktörerna inte erbjuder.  

 

Målsättning  

Individers behov av social gemenskap och sysselsättning kan variera över 
tid, och det behöver därför finnas olika typer av sysselsättningsformer att 
välja mellan. Det kan handla om att kravlöst få träffa andra människor i ett 
sammanhang till att ha något att göra eller få stöd att komma vidare till ett 
aktivt liv genom studier eller arbete. Individers egen vilja väger tungt.  

- Ökad delaktighet i samhället, innanförskap 

- Ökad egenmakt  

- Känsla av mening och sammanhang 

- Förbättrad fysisk hälsa 

- Förbättrad psykisk hälsa 

- Minskat utanförskap 

 

Insatser i den avtalade verksamheten  

- Hålla en öppen verksamhet igång med frukost 5 vardagar i veckan, 
ordna festmat vid jul, påsk och midsommar.  

- Erbjuda stöd och hjälp med praktiska vardagsproblem till besökare i 
den öppna verksamheten. Hjälpa målgruppen vid behov med 
kontakt eller möten med exempelvis Socialförvaltningen, 
Arbetsförmedlingen, eller annan myndighetskontakt.  

- Hjälpa målgruppen vid behov att komma igång med sysselsättning, 
studier eller arbete. I detta sammanhang i samverkan med Skola, 
Pontibus, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.  

- Anordna olika utflykter med naturupplevelser och andra 
föreningsaktiviteter för att bryta invanda mönster och destruktivitet. 

- Arbeta för att utrikesfödda och nyanlända ska integreras i det 
svenska samhället. 

- Hjälpa verksamhetens besökare vid behov med presentkort i 
secondhandbutiken så de kan själva handla kläder och skor.  
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- Dela ut matpaket som företag har skänkt till verksamheten 

 

 

Framtidstankar 

- Servera luncher till våra besökare i samarbete med 
livsmedelsbutiker för att skapa mindre matsvinn som ger matvinn 
istället.  

- Hjälpa målgruppen till förbättrad fysik hälsa genom att kunna träna 
regelbundet.  

- Arbeta för att det digitala utanförskapet i målgruppen ska minska 
genom att ge stöd och tillhandahålla dator med skrivare på 
Grindstugan. 

- Projekt för stödgrupper för barn och ungdomar med krångel i 
familjen eller krångel med sig själva.  

- Öppen verksamhet i Löttorp 

- Projekt för att hjälpa unga vuxna till sysselsättning och stödgrupp.  

- Att handleda olika former av gruppaktiviteter.  

- Att bygga broar till arbetslivet, via arbetsträning och anställning 
(lönebidrag för utveckling i anställning)   

- Motverka ensamhet genom volontärarbete. 

 

AVTALAD ÖVERENSKOMMLESE 

 

Ekonomi  

Borgholms kommun ersätter ”Hela människan i Borgholm” med 150 000 kr 
totalt per år, för avtalade insatser under perioden år 2023-2024. 

 

Period för överenskommelse  

Avtalet löper över två år (20230101-20241231) 

 

Utvärdering och uppföljning  

”Hela människan i Borgholm” upprättar årligen en verksamhetsberättelse, 
årsredovisning samt verksamhetsplan där man kan följa utfallet av detta 
avtal. Det ska också genom verksamhetsberättelsen gå att se hur de 
ekonomiska resurserna som tillförs ”Hela människan i Borgholm” använts. 
Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter målsättning och budget. 
Ovanstående handlingar rapporteras till Borgholms kommun i samband 
med årsbokslutet eller om annan tid för uppföljning överenskoms.  
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Grundläggande förutsättningar för avtalet    

”Hela människan i Borgholm” förbinder sig att följa tillämpliga lagar, 
författningar samt övriga föreskrifter som gäller inom deras 
verksamhetsområde. ”Hela människan i Borgholm” informerar sin personal 
och är medveten om samt respekterar de krav som finns på motparten som 
myndighet gällande lagstiftning, rättssäkerhet, beslut etc. Eventuella 
kostnader som kan uppstå för enskilda individer i projektet ska rymmas 
inom den ram som Hela människan har beviljats.  

 

Omförhandling 

Parterna äger rätt att när som helst under avtalsperioden påkalla nya 
förhandlingar om villkoren i denna överenskommelse. Om någon part vill 
säga upp överenskommelsen, så gäller en uppsägningstid på sex månader.  

 

Tillägg  

Tillägg till eller ändringar i denna överenskommelse ska upprättas i skriftlig 
form. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, 
varav parterna tagit var sitt original.  

 

  

 

 

 

 

Borgholm 2022-   Borgholm 2022- 

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

____________________   __________________ 

Undertecknande   Undertecknande 

 

 

 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Anna Hasselbom Trofast    Paul Gren  
Socialchef  Verksamhetschef  
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§ 130 Dnr 2022/78 720 SN 
 
Ansökningsbrev Bris region syd 2023, Föreningsbidrag 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  hänskjuta ärendet till socialnämnden 2022-12-21.   

Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2024 är 2023-09-01, ansökan    
           måste vara komplett enligt medskickad riktlinje för föreningsbidrag.    

Ärendebeskrivning 
Bris region syd har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 2023.  
Bris region synd ansöker om ett bidrag på 16 000 kr för år 2023.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om Föreningsbidrag för år 2023.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Borgholm kommun     Datum 2022-10-06 
Socialnämnden 
 
 
Ansökan om bidrag  
      

Bris – för alla barn alltid 
 
Bris region syd ansöker härmed om 16 000 kronor i bidrag för år 2023. 

 
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris erbjuder 
professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon 116 111. Varje barn som 
kontaktar Bris får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator. Den 
stora efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att vi under 2021 hade 41 667 kurativa 
kontakter med barn och unga i den nationella stödlinjen, en ökning med 32 procent 
jämfört med 2020. Utöver den generella samtalsökningen till Bris under 2021 har oroande 
ökningar noterats av samtal kring ämnen som självmord, sexuella övergrepp, 
självdestruktivitet, ätstörningar samt fysiskt och psykiskt våld.  

Bris anonyma och kostnadsfria stöd gör att vi bedriver ett unikt 
arbete där barn som vänder sig till oss själva bestämmer vilken 
information de vill dela med sig av. Vid situationer som förändrar 
barns vardag som skollov såväl som samhällskriser ser vi ofta ett 
ökat tryck på vår stödverksamhet och vi anpassar kontinuerligt 
verksamheten för att möta det behov av stöd som vi ser från barn 
och unga just nu. 

2021 var ett stort år för Bris syd då vi öppnade upp våra regionala Brismottagningar runtom 
i landet. Brismottagningarna är ett initiativ utifrån många barns önskan om att få träffa en 
kurator på plats. Genom individ- och familjesamtal, lotsning till andra instanser och stöd i 
kontakt med myndigheter ger kuratorerna ett fördjupat och individuellt anpassat stöd till 
barn från våra regionala barnrättscenter. Bris erbjuder också gruppstöd för barn som har 
en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt, för barn som bor i familjehem 
och för barn som har en förälder som tagit sitt liv. 

En viktig del av Bris uppdrag handlar om att stötta föräldrar och andra vuxna i barnets 
närhet. Vi vet att vuxna som ser, förstår och agerar för barnets bästa är en viktig 
skyddsfaktor för barn. Via vår vuxentelefon, som finns på svenska, arabiska och för 
idrottsledare, ger Bris stöd och råd till vuxna i frågor som rör barn. Genom Bris hemsida 
och sociala medier, erbjuder vi dessutom ett utökat stöd till vuxna genom professionella 
råd och nya kunskaper. 

Bris arbetar också förebyggande genom Bris nätverk, en mötesplats för barnets rättigheter 
som samlar professionella som arbetar med och för barn. Syftet med nätverket är att 
möjliggöra dialog, kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte i barnrättsfrågor. Nätverket 
består av över 6 000 medlemmar och samlar en mängd olika professioner såsom rektorer, 
kuratorer och socialsekreterare såväl som personer inom sjukvården, idrottsrörelsen och 

66 procent av barn som kontaktat 
Bris säger att de inte skulle ha 
pratat med någon annan om de 
inte kontaktat stödlinjen. 

Endast 15 procent säger att de 
skulle ha pratat med en annan 
professionell kontakt. 
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den ideella sektorn. Varje år bjuder Bris in nätverket till kostnadsfria, regionala träffar i 
aktuella barnrättsfrågor.  

En annan del av Bris förebyggande arbete är våra utbildningar i barnrättsfrågor. Vi utbildar i 
Teaching recovery techniques (TRT) som är en metod för att lära barn att hantera symptom 
på post-traumatisk stress. Vi arbetar också med föräldrastöd genom våra utbildningar av 
gruppledare i Föräldraskap i Sverige (FÖS). Vi utbildar i Barnkonventionen och i metoden 
Expertgrupp barn, Bris metod för barns delaktighet och inflytande. Utbildningarna ger på 
olika sätt fördjupad kunskap om barnets rättigheter och konkreta verktyg för de som möter 
barn i behov av stöd.  

Bris erbjuder också digitala, kostnadsfria lunchföreläsningar som riktar sig till 
yrkesverksamma. Under 2022 kommer föreläsningarna belysa ämnen som hur barn drabbas 
av en förälders självmord, stöd för barn i familjehem och om att ha en förälder som dricker 
för mycket. 

Ett viktigt uppdrag för Bris är att mobilisera samhället, sprida kunskap och få fler att ta 
ställning för barnets rättigheter. Detta bidrar till att skapa en stark folkrörelse för barnets 
rättigheter runt om i landet, en rörelse som inkluderar såväl vuxna som barn. Bris driver 
också ett aktivt och långsiktigt opinions- och påverkansarbete för ett bättre samhälle för 
barn. Genom bland annat Bris rapporter bidrar vi till att öka kunskapen om barnets 
rättigheter och barns livssituation hos politiker, beslutsfattare och allmänheten.  

Samhället lever fortfarande med konsekvenserna av pandemin och den oro som kriget i 
Ukraina gett upphov till. Därför behöver vi tillsammans agera och rikta resurser för att 
förebygga och mildra effekterna av att växa upp i en tid där globala kriser präglat 
samhällsinformationen. Sedan Bris öppnade upp stödlinjen 116 111 dygnet runt, så 
att barn alltid kan få stöd, kan vi konstatera att behovet av kvalificerat professionellt stöd är 
stort även på natten där en större andel frågor rör suicid och självskada. Trots utökningen 
av Bris stödverksamhet är trycket fortsatt högt och Bris arbetar aktivt för att ytterligare 
stärka kapaciteten. 

Vi har gett ett löfte till Sveriges barn – att finnas för dem, alltid! För att kunna uppfylla det 
löftet är varje ekonomiskt bidrag oerhört viktigt. Vi hoppas därför att Borgholm kommun vill 
stötta vårt viktiga arbete. Tillsammans kan vi bidra till ett bättre och tryggare Borgholm för 
barn. 

Vänliga hälsningar, 
 
Petra Elb 
Samordnare institutionellt partnerskap regionalt 
Bris.syd@bris.se 
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Bris insatser i och med kriget i Ukraina 
 

I kristider fyller Bris en viktig samhällsfunktion för barn där vår viktigaste uppgift varje dag 
är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. 
Barn har rätt till trygghet, stöd och information, där 
inget barn ska lämnas ensam med sin oro. Bris når ofta 
barn som andra lokala stödfunktioner inte når och vår 
stödlinje är därmed ett viktigt komplement till de mer 
akuta stödfunktionerna i samhället. 

I och med kriget i Ukraina ställer Bris just nu om vår 
verksamhet för att möta det behov av stöd som barn och unga har just nu. Efter 
flyktingströmmen 2015 mobiliserade Bris för att ge stöd till barn som flytt. Vi samlade 
kunskap, och vi utbildade hundratals människor, som i sin tur kunde ge stöd. Det vi gjorde 
då är viktiga kunskaper och erfarenheter som vi nu tar med oss när vi anpassar vår 
verksamhet för att återigen kunna möta det behov av stöd som barn som flytt krig har idag.  

Br i s  s t ä r ker  ba r nr ä t t s a r bet et  j us t  nu g enom a t t :  

- Sprida i nf or ma t i on och r åd till barn och vuxna.  I samverkan med 
Försvarsmakten och MSB har vi tagit fram råd till barn och vuxna så att de kan stötta 
och svara på barns frågor. Under våren har vi skickat ut råden till alla grundskolor i 
Borgholm kommun. 
 

- Vi utbildar i Teachi ng  r ecov er y  t echni ques  (TRT), en metod för att lära 
barn att hantera symptom på post-traumatisk stress. Genom Brisakademin utbildar 
vi sedan tidigare i TRT och just nu förbereder vi oss för att ut bi l da  kommuner, 
regioner och privata verksamheter som möter ba r n s om f l y t t  kr i g  i 
metoden. 
 

- Bris erbjuder professionellt stöd dy g net  r unt ,  å r et  om. Det är många barn 
som kontaktar Bris just nu och pratar om sin oro. Det går inte att utifrån samtalen 
till Bris försöka mäta barns reaktioner generellt, men vi kan bekräfta att situationen i 
Ukraina uppenbart skapar or o och r äds l a  hos  en del  bar n. Där 
möjligheten att prata med en vuxen gör skillnad. Bris har förstärkt 
stödverksamheten och erbjuder nu också barn och vuxna att få stöd på 
ukr a i ns ka .  
 

- Bris är en viktig käl l a  t i l l  kuns ka p. Bris är en viktig aktör för att lyfta barns 
röster. Vi har löpande kontakt med samhällsinstanser som arbetar för och med barn 
för att följa upp läget. Bland annat har vi deltagit i ett extrainkallat möte med 
regeringens barnrättsdelegation och r a ppor t er a r  till såväl media som till 
offentliga aktörer om vad vi ser i vårt barnrättsarbete just nu.  
 

- Vi har di a l og  med vår systerorganisation i Ukraina som driver hjälplinjen  
La  St r ada  för att kontinuerligt stämma av om vi kan stödja dem i deras arbete.  
 

”Jag är ganska orolig, bara, för alla 
vuxna håller på att prata om Ryssland 
och Putin och det med Ukraina, och...jag 
är rädd.”  

– Ett barn till Bris 
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Vad är Bris? 

• Bris grundades 1971 och är en pol i t i s kt  och r el i g i ös t  obunden 
ba r nr ä t t s or ga ni s a t i on. 

• Vår vision är et t  s a mhä l l e dä r  ba r net s  r ä t t i ghet er  t i l l g odos es .  
• Vi arbetar för att s t ä r ka  ba r net  r ä t t i g het er  genom att stödja barn utifrån 

barnets behov, mobilisera samhället och påverka politiker och beslutsfattare genom 
att gör a  ba r ns  r ös t er  hör da .  

• FN:s konvention om barnets rättigheter, ba r nkonv ent i ons l a gen, utgör grunden 
för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 
2030. 

• En viktig del av Bris verksamhet är Bris nätverk, den s t ör s t a  möt es pl a t s en 
f ör  ba r net s  r ä t t i ghet er  i  Sv er i g e med över 6 000 medlemmar. 
Nätverket erbjuder professionella från olika delar av samhället, det offentliga, 
privata och ideella, en plattform för nätverkande, kunskapsutbyte och fortbildning. 

• Vår verksamhet dr i v s  a v  i ns a ml a de medel  och vår möjlighet att hjälpa barn 
står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får. 

• Bris finns för alla barn och vår ambition är att a l l t i d möt a  ba r n och ung a  
på  der a s  a r enor  och erbjuda tillgängligt stöd i den form de efterfrågar.  

• Under 2021 har Bris haft 41  667  kur a t i v a  kont a kt er  med barn upp till 18 år 
via chatt, telefon och mejl – fler än någonsin tidigare. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-12-12 131   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 131 Dnr 2022/79 720 SN 
 
Ansökan om Föreningsbidrag för år 2023, Omtanken  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  lämna bidrag med 15 000 kr i föreningsbidrag för år 2023. 

            Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2024 är 2023-09-01, ansökan måste-
vara komplett enligt medskickad riktlinje för föreningsbidrag.   

 På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.    

Ärendebeskrivning 
Föreningen Omtanken har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag för år 
2023. 
Föreningen Omtanken ansöker om förnyat föreningsbidrag för år 2023. 
Socialnämnden har för år 2022 lämnat bidrag med 11 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Föreningen Omtanken.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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  Föreningen Omtanken

Föreningsbidrag 2023

Den ideella Föreningen Omtanken anhåller om föreningsbidrag för 2023 då vår verksamhet är igång 
till hundra procent i hela kommunen. I år har många aktiviteter kunnat genomföras.

2022
Äldreveckan. Omtanken var mycket engagerade i Äldreveckan och många aktiviteter anordnades i 
hela kommunen med bl a festmåltider, rollatorservice med fika, biovisningar, bingo mm mm. 

Utevandrarna har vandrat med boende på Åkerbohemmet på måndagar mellan 11-12 när vädret 
tillåtit. Vi har varit fyra till 12 vandrare som varit behjälpliga. Uppskattad fikastund på vandringen nå-
gon gång i månaden. Under sommaren har Diakonin även denna sommar inbjudit till trevlig fikastund 
vid församlingshemmet. Mycket uppskattat av de som följde med på vandringen till församlingshem-
met.

Föreningens årsmöte genomfördes den 8 mars på Soldalen och var välbesökt. Omtanken bjöd 
medlemmarna på kallskuret och fika. I år var det vänsterpartiets Sara Kånåhols som höll i ordföran-
deklubban.

20-årsjubileet på Kaffetorpet/Solliden blev enormt lyckat och uppskattat. Boende från samtliga äld-
reboenden i kommunen deltog. Solbussen, färdtjänst och den av kommunen nyinköpta minibussen 
tog ”de gamle” till Solliden. Samtliga blev bjudna på fantastiskt god smörgås och jubileumstårta. Lars 
Löttiger och Sten-Åse bjöd på underhållningen. Eva hälsade alla välkomna och Karin hedrades med 
vacker silverpins för sitt engagemang i Omtanken sedan starten. 

Många mycket uppskattade aktiviteter för att glädja boende på våra äldreboenden har genomförts 
på Soldalen, Solrosen och Åkerbohemmet. 
Soldalen med sina uppskattade och populära måndagsträffar med bingospel, frågesporter i lag, 
midsommarfirande, pubkväll, blomplanteringar, dans och mycket mer.
Solrosen har veckovis aktiviteter på Träffpunkten bl a midsommarfirande med tårta, blomplantering-
ar, uppskattad modevisning ”50-60-tal och även här mycket mer.
Åkerbohemmet har under året genomfört aktiviteter på Träffpunkten tillsammans med Omtanken 
sista torsdagen i månaden. Kroppkakor har kokats på samtliga avdelningar under året. Midsom-
marfirande med dans och tårta i parken, sommarfest med korvgrillning med sång av Chorus Mixtus, 
pubkväll med öl, vin och snacks med Lars Löttiger och Sten-Åses fina musik. Julgruppsplantering på 
samtliga avdelningar då Omtanken ombesörjer inköp av blommor.

  
Med vänliga hälsningar
Karin Fredriksson sekreterare             Eva Wahlgren ordförande
karin.fredriksson.oland@telia.com   wahlgren.oland@gmail.com 

Sandbybadet 221109
Till
Socialnämnden
i Borgholms kommun
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