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Ekonomisk uppföljning  

Beskrivning av ärendet 

Nämnden ska varje månad följa upp den ekonomiska prognosen för 
resultatet vid årets slut. Utfallet är avstämt för perioden januari-november 
2019.      

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter november 2019.  

Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Underskottet efter november prognostiseras till 3 500 tkr. Underskottet beror 

liksom tidigare månader på högre personalkostnader till viss del på grund av 
heltidsresan. Kostnader för en brukare som haft sin dagverksamhet i Kalmar 
kommun belastar också prognosen där faktura inte erhållits de senaste 12 

åren. 

Den stora skillnaden jämfört med tidigare prognos är att Myndighets-

avdelningens prognos har förbättrats med 2 900 tkr. Beroende på högre 
etableringsersättning, lägre försörjningsstöd samt färre placeringar på barn-
och familjehem samt HVB hem. Övriga verksamheters prognoser är i stort 

sett oförändrat. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska prognosen efter november, godkänns.   

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Anette Johansson 

Controller 
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Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr nov

Socialnämnden 675 675 0

Social omsorg 36 859 34 359 2 500

Äldreomsorg 153 626 159 626 -6 000

Omsorg om funktionsvariation 67 565 71 465 -3 900

Hälso och sjukvård 30 738 31 938 -1 200

Myndighetsavdelning 30 073 24 173 5 900

Integration barn och ungdom 74 874 -800

Summa 319 610 323 110 -3 500

Förklaring till avvikelse i prognosen:
Social omsorg:
Främst är det possitiv avvikelse i kostander för assistansersättningar beroende på att det varit färre 
ärenden än vad som budgeterats för. Men även kostnader för SO central är lägre än vad som budgeterats 
för.
Poolen prognostiseras dra över budget med ca 400 tkr delvis på grund av utökning av planerare men även 
pga heltidsresan då alla turen för introduktion belastar poolen och fördelas ej ut. Prognosen har 
förbättrats då utfallet de senaste två månaderna varit bättre än förväntat.
Äldreomsorg:
Särskilt boende beräknas hamna dra över budget med ca 0,4 mnkr, det är ingen av verksamheterna som 
förväntas klara hålla sin budget. Rönninge prognostiseras ha en budgetavvikelse på 3,0 mnkr, Äppelvägen 
1,4 mnkr och Villan 0,7 mnkr och Lindero 0,1 mnkr. Verksamheterna har stor bekymmer att anpassa 
personalkostnaderna till budget. Överskottet genereras centralt där kompensationen via 
resursfördelningen för en bättre beläggning än budgeterat hamnar samt att det finns en central pott för 
resursfördelningen vilket förklarar avvikelsen.
Hemtjänst beräknas dra över budget med ca 5,6 mnkr och även här är det enbart en enhet som klarar sin 
budget, Färjestaden norr. Färjestaden city och Söder har stora bekymmer med sin schemaläggning och 
drar över på personalkostnader och har en för låg beläggningsgrad och beräknas ihop dra över sin budget 
med 2,5 mnkr. Mörbylånga som gått in i heltidsresan prognostiseras ha ett underskott om 0,8 mnkr. 
Degerhamn prognostiseras dra över sin budget med 0,7 mnkr och Gårdby med 0,3 mnkr. Nattpatrullen 
prognostiseras dra över sin budget med 1,6 mnkr.
Dagverksamheten beräknas hamn på budget, vissa enheter täcker upp för andra.
Omsorg om funktionsvariation:
Avser främst högre personalkostnader, som tillvissdel beror på att Sjöbergsäng/gata varit pilotprojekt för 
heltidsresan. Det är också tillkommit brukare under året som varit mer resurskrävande än vad som 
budgeterats för. Vissa åtgärder gällande personal som budgeterats för har av olika orskar inte blivit 
genomförda. Sommaren har också blivit dyrare än beräknat bla beroende på sjukdomar och olyckor på 
personal. Prognosen belastas av 1,5 mkr för en brukare som haft sin dagverksamhet i Kalmar kommun de 
senaste 12 åren, men som Kalmar ej fakturerat för. Överenskommelse har gjorts om att Mörbylånga ska 
betala 1,5 mkr för dessa åren.
Hälso och sjukvård:
Avser till största delen tekniska hjälpmedel som avser inköp av hjälpmedel ca 700 tkr.
Även lite högre personalkostnader än budgeterats. ca 500 tkr
Myndighetsavdelning:
En stor del av den positiva avvikelsen beror på högre etableringsersättningar än budgetrat, ca 900 tkr. IFO 
Ekonomi och försörjningsstöd är ca 500 tkr bättre än budget. Barn och familjhem  är också klart bättre än 
budget ca 800 tkr, samt Barn och Familj HVB ca 1,3 mkr pga färre placeringar. 
Integration barn och ungdom:
Älvan ligger bättre än budget med både kostnaderna och intäkterna. Älvan och de har stängt sin 
verksamet.  Integration BoU stödboende bättre än budget med högre intäkter och lägre personalkostnader 
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Sociala utskottet - Val av ordförande efter Gunilla 
Karlsson (C) val av ledamot efter Ella-Britt Andersson 
(S) samt val av ersättare 

Beskrivning av ärendet 

Då Gunilla Karlsson (C) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden ska 
nämnden nu välja ny ordförande i sociala utskottet. Ella-Britt Andersson (S) 
har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i sociala utskottet varför nämnden 

även måste välja ny ledamot. I samband med detta ska även nya ersättare 
utses. Mathias Karlsson (S) föreslås som ny ordförande i sociala utskottet 

och som ny ledamot föreslås Monika Löfvin Rosén (C).  
Eva Folkesdotter Paradis (M) förblir vice ordförande och Jeanette Lindh 
(KD) förblir ersättare i sociala utskottet. Som nya ersättare föreslås  

Ella-Britt Andersson (S) och Annika Henell (C).    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 14 januari 2020.     

Förvaltningens förslag till beslut 

För tiden 22 januari 2020 – 31 december 2022 består sociala utskottet av 

följande ledamöter och ersättare: 

Ordförande 

Mathias Karlsson (S) 

Runsbäck 800 C 
386 93 

Färjestaden 

Vice ordförande 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Andrews väg 1 
386 93 Färjestaden 

Ledamot  

Monika Löfvin Rosén (C) 
Arthur Percys väg 5 

386 93 
Färjestaden 

2.  Som ersättare i utskottet utses Annika Henell (C) Jeanette Lindh (KD) 
och Ella-Britt Andersson (S).        
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Mathias Karlsson 

Ordförande socialnämnden   

Fattat beslut expedieras till: 

Valda ledamöter 
Verksamhetsstöd – Personal och löner 
Verksamhetsstöd – Kommunkansli  

 



 



SOCIALDEMOKRATERNA, CENTERPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET SKRIVELSE 
I MÖRBYLÅNGA KOMMUN  2019-12-06 
    
 

 Socialnämnden 
 Mörbylånga kommun 

 

Utredning av demenscenter 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Mörbylånga kommun föreslår 

socialnämnden besluta: 

 Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett demenscenter i 

Mörbylånga tätort. 

Demens är inget normalt åldrande. Det är ett samlingsnamn på en mängd sjukdomar och 

skador som kan drabba hjärnan och förstöra förmågan att tänka och agera logiskt. Åtta 

procent av alla som är 65 år eller äldre, 20 procent av alla över 80 år och nästan hälften av 

alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom.  

I Mörbylånga kommun finns många bra verksamheter som riktar sig till personer med någon 

demenssjukdom. Men vi ser behovet av att ytterligare stärka våra verksamheter och 

kompetens för att klara framtidens utmaningar för att kunna ge god vård och omsorg till 

demenssjuka i vår kommun. Detta anser vi lämpligen bör göras i ett demenscenter i vår 

kommun. 

 

Mörbylånga 2019-12-16 

 

 

Mathias Karlsson (S)               Annika Henell (C) Anders Wassbäck (V) 

 



 



Sammanträdesplan 2020 Dnr KS 2019/000448

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 KS

2 2 2 10 2 SU 2 2 KS 2 2 2 2 2 45 2

3 3 6 3 KS 3 3 3 3 3 32 3 3 3 KS 3 SU

4 4 KS 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 SU 5 5 KS 5 5 5 5 5 41 5 SU 5

6 2 6 Plangr/ SU 6 6 15 6 6 6 28 6 6 6 KS 6 6

7 7 7 7 KS 7 Plangr/SU 7 7 7 7 37 7 7 7 50

8 8 8 8 Bred budg 8 8 24 8 8 8 KS 8 Plangr/SU 8 8 KTN

9 9 9 11 9 9 9 KTN 9 9 9 9 9 46 9 UN

10 10 7 10 KTN 10 10 10 UN 10 10 33 10 SU 10 10 KTN 10

11 11 KTN 11 UN 11 11 20 11 11 11 11 11 11 UN 11

12 12 UN 12 12 12 KTN/UN 12 12 12 12 12 42 12 SBN 12

13 3 13 SBN 13 13 16 13 SN 13 13 29 13 SU 13 13 BUDG 13 13

14 KS/SU 14 14 14 KTN 14 SBN 14 14 14 14 38 14 KTN/UN 14 14 KF 51

15 KTN/UN 15 15 15 UN 15 15 KF 25 15 15 15 KTN 15 SBN 15 15

16 SBN 16 16 12 16 SBN 16 16 16 16 16 UN 16 16 47 16 SN/Samv*

17 17 8 17 BUDG 17 17 17 SN 17 17 34 17 SBN 17 17 BUDG 17 SBN

18 18 18 SN 18 18 21 18 SBN 18 18 KS 18 18 18 SN 18

19 19 SN 19 SBN 19 19 BUDG 19 19 19 KTN/UN 19 19 43 19 19

20 4 20 20 20 17 20 20 20 30 20 SBN 20 20 Samv 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 39 21 SN 21 21 52

22 SN 22 22 22 SN 22 22 26 22 22 22 BUDG/ Bred budg22 22 22

23 23 23 13 23 23 23 SU 23 23 23 SN 23 23 KF 48 23

24 24 KF 9 24 Samv 24 24 24 24 24 35 24 24 24 24

25 25 Bred budg 25 25 25 KF 22 25 25 25 BUDG 25 25 25 25

26 26 26 26 26 Samv 26 26 26 SN/Samv* 26 26 KF 44 26 Plangr 26

27 (KF) 5 27 27 Plangr 27 KF 18 27 27 27 31 27 Plangr 27 27 KS-budg 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 KF 40 28 28 28 53

29 29 29 29 29 29 27 29 29 29 29 29 29

30 Samv 30 KF 14 30 30 30 30 30 30 30 30 49 30

31 31 31 31 31 (KF) 36 31 31

Ärenden och beslutsunderlag ska vara kansliet tillhanda åtta (8) arbetsdagar innan möte Vid flytt av mötesdatum kan inte garanteras att sekreterare finns tillgänglig.

KF = Kommunfullmäktige - (Preliminära möten) klockan 13.00 Bred budg = Breda budgetberedningen röd dag

KS = Kommunstyrelsen - klockan 9.00 Plangr = Plangruppen - klockan 9.00-12.00 lördag

BUDG - Budget och uppföljningsutskottet  - klockan 9.00 Samv = Samverkansgrupp för barn och unga - klockan 9.00-12.00, *KL 13-15 skollov

KTN = Kultur och tillväxtnämnden - klockan 9.00 afton

UN = Utbildningsnämnden - klockan 9.00 eller 14.00

SBN = Samhällsbyggnadsnämnden - klockan 9.00

SN - Socialnämnden - klockan 9.00

SU = Sociala utskottet - klockan 14.00

190917
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Reviderad Sammanträdesplan 2020 för Socialnämnden  

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till reviderad sammanträdesplan för 2020 har tagits fram för 
beslut.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad sammanträdesplan för år 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 9 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

På grund av schemaförändringar som påverkar det sociala utskottet har en ny 
sammanträdesplan för år 2020 tagits fram. Förändringarna gäller endast det 

sociala utskottets sammanträdesdatum, socialnämndens datum förblir 
oförändrade. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att det inte finns att några alternativa förslag till 

beslut.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte någon del av kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderad sammanträdesplan för år 2020 antas.     

Charlotta Rasmusson 
Administrativ chef 

Åsa Strömberg 
Kommunsekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kansli 
Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Mörbylånga kommuns webbplats 
Ledningsgruppen 
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Boendeplatser äldreomsorg  

Beskrivning av ärendet 

Social omsorg har fått återremiss på uppdraget att utreda vilka alternativ som 
bedöms lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ 
som utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.     

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag daterat den 15 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen anser att den redan idag skulle kunna fylla ett nytt 

äldreboende med 48 platser, både utifrån den kö som redan finns, genom de 
brukare med omfattande behov samt genom att stänga ett litet befintligt 
boende. Det skulle dessutom vara betydligt mer kostnadseffektivt att driva 

ett boende med 12 platser per avdelning jämfört med 8 platser.  

Upphandling sker enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det 

finns då flera vägar att gå. 

Det förvaltningen ser skulle ge kommunen mest inflytande över både drift 
och verksamhet med minst ekonomiskt risktagande är en upphandlad 

samarbetspartner och i förlängningen del i en ekonomisk förening som 
projekterar ett vård- och omsorgboende med kooperativa hyresrätter.  

Förvaltningens förslag är därför att ett vård- och omsorgsboende med upp till 
4x12 platser byggs och drivs i formen kooperativ hyresrättsförening.  

För att den ekonomiska föreningen ska ha möjlighet att bygga ett 

äldreboende i kommunen krävs att Mörbylånga kommun ställer ut en 
kommunal borgen för de lån som den kooperativa hyresrättsföreningen tar på 

fastigheten. Beviljande av en kommunal borgen påverkar inte kommunens 
låneutrymme på kort sikt. Kommunen, en representant från 
samarbetspartnern samt representanter från de boende är med i styrelsen. De 

boende är med i föreningen så länge de bor i fastigheten 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

- En fristående aktör skulle kunna investera i ett nytt vård- och 
omsorgsboende antingen på eget initiativ eller efter upphandling enligt 

LOU, som sedan kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i. Att rakt 
av hyra någon annans lokaler anser dock förvaltningen ger oss för lite 

kontroll över kostnaderna. 
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- Kommunen skulle kunna finansiera och bygga själva. Kostnaden går då 

via investeringsbudget och verksamheten drivs sedan i egen regi. Själva 
byggnationen av byggnaden upphandlas enlig LOU och innebär att 
fristående anbudsgivare lämnar anbud på att bygga ett boende utifrån 

kommunens specifikationer.  Att bygga själva innebär att kommunen tar 
hela kostnaden och därmed ökar sin totala belåning. Ur ett 

likviditetsperspektiv är detta dock inte att föredra eftersom kommunen då 
måste betala amorteringar och räntor. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet förväntas inte påverka några av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 
genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av äldrebostäder och i 
förlängningen del i en ekonomisk förening som projekterar ett vård- och 
omsorgboende med kooperativa hyresrätter.     

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialchef 
Omsorgschef 
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Boendeplatser äldreomsorg 

Uppdrag 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms mest 

lämpliga samt kostnadseffektiva för att skapa nya boendeplatser i 
kommunen. Förutsättningen som givits i samband med utredningsuppdraget 

är att förvaltningen själva driver själva verksamheten.  Då det i samband 
med återremiss har efterfrågats en jämförelse även med andra driftsformer 
kommer även några alternativ gällande privata utförare att inkluderas.  

Prognoser som förvaltningen tagit fram visar att behovet av platser på 
särskilt boende kommer att öka i Mörbylånga kommun. Behovet är svårt att 

progonsticera fullt ut, det ändrar sig snabbt men demografin kan ge en 
fingervisning. Enligt konsult (Lokalstrategen Leif Edin) som använts vid 
framtagande av lokalförsörjningsplan så kommer behovet av platser öka med 

88 stycken fram till 2027. Redan 2024 saknas 51 platser om prognosen 
stämmer. Kan kommunen inte verkställa ett beslut om särskilt boende inom 

tre månader riskerar den vite med aktuell dygnskostnad per person plus 10%.  

Metod  

Utredningen kommer att ta avstamp i demografi, prognoser och analys av 

dessa och till viss del ekonomi utifrån de olika alternativ som presenteras.  

Nuläge och prognos 

2019 finns platser för särskilt boende i kommunen enligt följande: 

 Omvårdnad Demensboende  

Lindero 24   

Vil la Viktoria  16  

Rönningegården 16 20 Utökas med 7 
under hösten 
2019 

Äppelvägen 24 32  

Summa 64 68 132+7 

 

Utifrån de senaste siffrorna i lokalförsörjningsplanen (se tabell nedan) är 

behovet av ytterligare platser redan i år 13 stycken. För information ingår i 
lokalförsörjningsplanens tabell även 17 korttidsplatser.  Förvaltningen möter 

behovet av ytterligare platser på kort sikt genom att omvandla 7 av 
korttidsplatserna till boendeplatser men på längre sikt räcker det inte långt. 
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Särskilt boende Prognosticerat antal brukare Ökning

Behov 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019-2028

Behov 164 169 174 183 190 202 210 218 228 239 75

Ökning per år 5 5 10 7 11 9 8 10 10 45%

Antal platser 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

Platsbrist -13 -18 -23 -32 -39 -51 -59 -67 -77 -88 -88  

 

Övergripande omsorgskostnader och behov av platser 

Som det ser ut idag har Mörbylånga, (enligt Kolada (2017) en kostnad för 
äldreomsorgen som är högre än jämförelsekommunerna men lägre än länet 

och snittet i landet. Dock är kostnaden för äldreomsorgen högre bland 80+ 
både för de liknande kommunerna och länssnittet. Det är denna grupp som 

kommer att öka mycket framöver. 
 
Vi kan se att Mörbylånga har en större andel både inom 65+ och 80+ som 

har beviljad hemtjänst medan vi har en lägre andel inom SÄBO. Detta beror 
till del på att vi har få SÄBO platser. Idag så är det kö till våra boenden. 

För 2017 så var brytpunkten mellan beviljade hemtjänsttimmar och SÄBO, 
det vill säga det antal timmar när det var mer kostnadseffektivt att vara på 
SÄBO än inom hemtjänsten, 150 timmar. För 2018 beräknas denna siffra 

ligga omkring 120 timmar istället. Det handlar om ca 20-25 personer i 
dagsläget.  

 

Äldreomsorg 
Övergripande 

Mörbylånga Liknande 
kommuner 

Länsvärde Alla kommuner 
(ovägt medel) 

Nettokostnad 

ä ldreomsorg, kr/inv 

12 212 11 344 13 882 12 771 

Kostnad äldreomsorg, 

kr/inv 65+ 

52 073 56 208 61 085 62 141 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/inv 80+ 

242 783 232 073 234 430 243 986 

Invånare 65+ med 
hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%) 

10,8 7,6 9,6 8,0 

Invånare 65+ i  särskilda 
boendeformer, andel 
(%) 

2,7 3,7 3,6 4,0 

Invånare 80+ med 

hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%) 

34,6 22,3 26,7 22,7 

Invånare 80+ i  särskilt 
boende, andel (%) 

10,8 12,3 11,5 12,5 

Brytpunkt mellan 

hemtjänst och särskilt 
boende i  beviljade 
timmar per månad 

149,6 73,7 94,5 91,8 

 

I diagrammet nedan ser vi en jämförelse mellan Mörbylånga (röda pricken) 
och övriga landet. Mörbylånga har en hög andel 80+ inom hemtjänsten och 
en låg andel boende på SÄBO i förhållande med övriga Sverige. 
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I jämförelse med de likande kommunerna samt både i länet och med snittet 

för samtliga kommuner så är kostnaden per brukare hög i Mörbylånga 
kommun. Detta kan främst förklaras av att vi har särskilda boenden som inte 

är ändamålsenliga och därmed inte heller kostnadseffektiva.  
 
 

Särskilt Boende Mörbylånga Liknande kommuner Länsvärde Alla 

kommuner 
(ovägt 
medel) 

Kostnad särskilt 
boende 

ä ldreomsorg, 
kr/brukare 

995 102 802 538 877 865 892 546 

 
Vad gäller hemtjänsten så har de åtgärder som genomförts gett resultat och 

kostnaden per timme är låg i jämförelse med andra kommuner. Dock så har 
man många beviljade timmar i Mörbylånga i förhållande till resten av länet 

vilket delvis kan kopplas till bristen av boendeplatser. Det stora antalet 
timmar förklarar den lägre kostnaden per timme då de fasta kostnader slås ut 
på fler timmar och därmed sänker snittkostnaden. 

 

Ekonomi och utformning 

Det optimala ur ett ekonomiskt perspektiv är att ha boende med 10-12 platser 

per avdelning, samt minst 4 avdelningar på ett boende för att kunna 
effektivisera nattbemanningen.  Villa Viktoria har endast 16 platser, vilket 

gör att kostnaderna blir höga. Bara personalkostnaderna sjunker upp till 
140’-160’ per plats och år om vi jämför Villa Viktoria med ett boende med 
4x12. Se nedanstående beräkningar.  
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Beräkningsunderlag från budgetdokument inför 2019: 

Kostnad årsarbetare: 

SÄBO   Dag/kväll Natt 

Grundlön   24 449 25 123 

Sem d ti llägg 1,40% 342 352 

OB-ti llägg   3 400 7 000 

S:a 1   28 191 32 475 

Sjuklön (6 dgr) 2,00% 489 502 

Sem-vik 5v 9,62% 2 351 2 416 

Introduktion (3 
dag) 

1,00% 244 251 

Utbi ldning (16tim) 0,67% 164 168 

S:a 2   3 248 3 338 

PO-pålägg 39,17% 12 315 14 028 

ÅA/mån   43 754 49 840 

ÅA/år   525 051 598 082 

 

Tilldelning årsarbetare utifrån antal platser: 

Platser   7 8 9 10 12 4 

Demens 0,70   6,30     7,70 3,50 

Omv 0,60   5,40     6,60   

korttid 0,78 6,24       8,58   

 

Personalkostnad Villa Viktoria:2x8 platser demens     

  årsarbetare/avdelning á  pris 

årskostnad 

/avdelning 

årskostnad 

per plats hela/år 

dag/kväll  6,3 525051 3307821 413478 6615642,6 

natt 2 s t 1,75 598082 1046644 130830 2093287 

    
544308 8708930 

Personalkostnad Nytt boende 4x12   

  ÅA per avdelning á  pris 
årskostnad 
/avdelning 

årskostnad 
per plats hela /år 

dag/kväll 

omv 6,6 525051 3465337 288778   
dag/kväll 

dem 7,7 525051 4042893 336908   

2 per natt 
(bara  omv)  0,875 598082 523322 43610   

3 per natt  
(1 vån 

dem) 1,3125 598082 784983 65415   

   
bara  omv 332388 15954633 

   
demens 402323 

 

   

2+2 378258 18156389 
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För att dra mest nytta av storleken på avdelningarna bör dessutom 

utformningen av själva byggnaden vara sådan att en person kan ha uppsikt 
över två avdelningar. Vid ett nybygge kan man redan från början anpassa 
lokalerna efter verksamheten som är tänkt.  Forskning när det gäller 

demensvård menar till exempel att det bör gå att gå runt på avdelningen utan 
att hamna i någon återvändsgränd, färgsättning och kontraster bör tänkas 

igenom på toaletter och i korridorer etc redan vid projekteringen så att 
verksamhetens inriktning blir flexibel.   

 

Sammantaget så bör fokus läggas på att skapa nya SÄBO platser för att i 
förlängningen kunna avsluta Villa Viktoria och därmed få ned kostnaden per 

brukare. Detta innebär också att andelen inom hemtjänsten med ett stort antal 
beviljade timmar skulle kunna minska, och därmed antalet beviljade timmar 
totalt. 

Behov på kort sikt 

Som man kan se av ovanstående tabeller så är prognosen att andelen äldre än 

80 år kommer att öka markant de närmaste åren. Hur många av dessa som 
kan tänkas behöva en plats på särskilt boende vet vi inte helt säkert. Den 
prognos som tagits fram för lokalförsörjningsplanen, som inte tagit ställning 

till en stängning av Villa Viktoria eller en inflytt av de brukare med flest 
hemtjänsttimmar, visar på ett behov av 88 nya platser inom en 10-årsperiod. 

Den höga kostnaden vi har för våra särskilda boenden idag skulle kunna 
minskas genom att vi bygger ett nytt boende med 4 avdelningar á 12 platser. 
En stängning skulle då kunna göras av Villa Viktoria. I dag har vi 18 

personer i kö, 16 boende på Villa Viktoria. Enbart detta är 34 personer. Till 
detta har vi ett 20-tal personer med en stor mängd beviljade hemtjänsttimmar 

där det ur ett rent ekonomiskt perspektiv vore effektivare att dessa bor på 
särskilt boende. Det innebär att vi i teorin skulle kunna fylla ett boende redan 
idag. 

Mark för ett eventuellt bygge 

Kommunen äger idag mark i Färjestaden som redan idag är detaljplanerad 

till vård- och omsorgsboende.  Den tomt som är markerad orange, rakt under 
den röda  (som är tänkt till förskola) skulle kunna vara aktuell.  Som 
orienteringshjälp så är det Järnvägsgatan som går uppe i högra hörnet utanför 

det gröna. Ytan på tomten är 5401m2. Man får bygga en yta på 1600m2 per 
våningsplan. 4 plan får byggas på höjden. 
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Typer av upphandling 

Det finns flera vägar att gå.  

 

Kommunen bygger och äger själva.  

Kostnaden går via investeringsbudget och verksamheten drivs sedan i egen 

regi. Själva bygget upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU) och innebär att fristående anbudsgivare lämnar anbud på 

att bygga ett boende utifrån kommunens specifikationer. Att kommunen tar 

hela kostnaden själva ökar kommunens totala belåning kraftigt.  Förutom att 

kommunen behöver ha låneutrymme så kan processen med upphandling av 

ett så omfattande projekt enligt LOU bli tidskrävande då erfarenheten säger 

att den riskerar att bli föremål för överklaganden.  

En extern ägare upphandlad enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling 

Kommunen kan också välja att upphandla nybyggnation av ett boende enligt 

LOU där den fristående aktören förblir ägare av byggnaden och kommunen 
blir hyresgäst.  Här har vi samma överklagansförfarande som vid annan 
upphandling. 

Kommunen kan även välja att upphandla både byggnad och drift av 
verksamheten enligt LOU.  Då ska kommunen, förutom de specifikationer 

som avser byggnaden även ange de krav som utföraren måste uppfylla 
gentemot de kommande boende. Kommunen väljer det företag som uppfyller 
kraven till bäst pris.  

Fristående aktör kan också på eget bevåg investera i ett nytt vård- och 
omsorgsboende som sedan kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i. I 

alla dessa fall är det ägaren av byggnaden som förvaltar och hyressätter. 
Kommunen har liten eller ingen möjlighet att påverka kostnaderna.   

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-15 

Dnr 

2019/000105- 

Sida 

7(8) 
 

 

Verksamhet som drivs enligt lagen om valfrihet (LOV) 

I detta fallet räcker det att en extern aktör uppfyller de krav som ställs i 
förfrågningsunderlaget för att avtal ska ingås. Alla som uppfyller kriterierna 
godkänns. Ur ett ekonomiskt perspektiv så måste prislappen i LOV utgå från 

de kostnader vi själva anser oss ha per plats. Då LOV bygger på att det inte 
är någon priskonkurrens mellan leverantörerna fastslår därför kommunen 

priset i förväg. Då lagens grundtanke är att man ska konkurrera endast med 
kvalitet och bör höja prislappen i paritet med utfall snarare än budget, så kan 
det i ett längre perspektiv bli dyrt om den egna verksamheten inte är 

kostnadseffektiv.  

 

Kooperativ hyresrättsförening 

Kommunen upphandlar då en samarbetspartner enligt LOU för ”byggande 
och förvaltning av äldrebostäder”. Den vinnande samarbetspartnern formar 

en projektorganisation och tar fram ett beslutsunderlag för att 
Kommunfullmäktige ska kunna stifta en ekonomisk förening. Föreningen 

bygger sedan ett boende eller köper upp befintliga boenden och hyr ut dem 
till kommunen och de boende. Kommunen ingår i styrelsen och de boende är 
medlemmar i föreningen så länge de bor kvar i fastigheterna. Dessa 

föreningar har inget vinstintresse. Samarbetspartnern förvaltar byggnaden på 
uppdrag av föreningen så länge föreningen ger dem uppdraget. 

För att den ekonomiska föreningen ska ha möjlighet att bygga ett 
äldreboende i kommunen krävs eventuellt att Mörbylånga kommun ställer ut 
en kommunal borgen för en del av de lån som den kooperativa 

hyresrättsföreningen tar på fastigheten. Föreningen som kommunen står som 
borgenär för får betala en borgensavgift på 0,30 % på beviljad borgen. 

Beviljande av en kommunal borgen påverkar inte kommunens låneutrymme 
på kort sikt. Däremot när vår långivare i ett längre perspektiv gör en 
kvalitativ analys av kommunen, räknas beviljad borgen som en del av våra 

skulder och skulle på så sätt kunna påverka vårt låneutrymme i 
förlängningen. Detta är en av flera variabler som beaktas då. 

Sammanfattning 

Förvaltningen ser att vi kommer att behöva utöka antalet boendeplatser med 
88 platser på 10 års sikt. Redan idag kan vi i teorin fylla ett boende med 

4x12 platser.  

Kommunen har mark som redan idag är godkänd för att bygga ett boende. 

Att överlåta driften av verksamheten på fristående utförare ligger inte i 
utredningens uppdrag och de alternativen kommer därför inte att beaktas i 
kommande diskussion.  

Om kommunen bygger själva innebär det att vi tar hela kostnaden och 
därmed ökar kommunens totala belåning kraftigt. Dessutom får vi betala 

räntor och amorteringar.  Förutom att kommunen behöver ha låneutrymme 
så kan processen med upphandling av ett så omfattande projekt enligt LOU 
bli tidskrävande då tilldelningen riskerar att bli föremål för överklaganden.   
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Att upphandla byggnaden enligt LOU och sedan hyra den kan innebära 

mindre kostnader på kort sikt, det kan också bli mycket kostsamt beroende 
på hur avtalet skrivs. Dock kan även denna typen av upphandling bli 
tidskrävande. Kommunen kan även rakt av hyra någon annans lokaler för att 

bedriva verksamhet.  

I dessa varianter ligger hela ägandet och därmed även hyressättningen hos 

fristående aktör. 

Att upphandla en samarbetspartner enligt LOU och sedan bilda en 
ekonomisk förening som tar hand om projekteringen av byggnaden skulle ge 

kommunen inflytande över både bygget, kommande hyressättning och 
driftskostnader. Då kommunen inte är i majoritet i styrelsen är det dessutom 

inget krav att gå via LOU när det gäller själva bygget.  
 
Ur ett likviditetsperspektiv är kooperativ hyresrättsförening att föredra då 

kommunen slipper låna och betala ränta och amortering. För kommunens 
framtida förmåga att låna till ytterligare investeringar är det ingen skillnad 

mellan att låna själv eller gå i borgen för en ekonomisk förening. 

Slutsats 

Det förvaltningen ser ger mest inflytande och är mest ekonomiskt 

fördelaktigt är att uppdra åt en ekonomisk förening, där kommunen är del av 
styrelsen, att bygga ett vård- och omsorgsboende med upplåtelseformen 

kooperativ hyresrätt. 
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Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Beskrivning av ärendet 

Motionären uppmanar till att kommunfullmäktige ska besluta om krav på 
utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom den kommunala 

äldreomsorgen samt inom OFV.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 14 februari 2019. 
Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 
den 20 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2019.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det finns idag olika typer av registerutdrag som kan begäras ut och som är 

kopplade till yrken eller verksamheter som främst handlar om arbete med 
barn (personer under 18 år). Utdragen är kopplade till olika former av brott 

och påföljder, samt har olika gallringstider beroende på ålder på personen 
vid tidpunkten för brottet samt brottets karaktär. Registerutdragen är 
begränsade till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra 

människor. I vissa fall sker registerkontroll både i belastningsregister samt 
misstankeregistret och i de fall (HVB-hem) får registerutdraget inte vara 

äldre än 6 månader vid anställning, i andra fall 1 år.  

Syftet med registerkontroll är att stärka barn och ungas skydd mot 
sexualbrott och andra grova brott. Reglerna bygger på en avvägning mellan 

två viktiga skyddsintressen, skyddet av barn mot övergrepp och skyddet av 
den personliga integriteten.  

Registerkontroll ska vara en del av underlaget för att avgöra om en person är 
lämplig för arbetet men det råder inget förbud att anställa personen oavsett 
om personen är straffad. Registerkontroll kan även förekomma om du 

erbjuds eller tilldelas uppdrag inom kommun, stat, landsting, företag eller 
organisation som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn, 

exempelvis idrottsföreningar eller praktiktjänstgöring.  

Det finns planer att införa ett generellt skadeståndssanktionerat förbud för 
arbetsgivare att begära att den som söker anställning ska lämna utdrag ur 

belastningsregistret i andra yrken än som finns ett uttryckligt författningsstöd 
för sådan kontroll. Det pågår en statlig utredning (SOU 2019:19) som ska 
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visa på vilka yrken som ska vara undantagna sådana sanktioner, där man i 

utredningen bland annat lyfter att personal i t.ex. hemtjänst och vuxna inom 
OFV som utför vård- och omsorgsinsatser i brukarens hem ska kunna ingå i 
det utökade författningsstödet. Med andra ord tillse att dessa verksamheter 

enligt lag tillåts använda registerkontroll vid rekrytering. Frågan har varit ute 
på remiss och har ännu inte gått igenom än. Idag finns inget som enligt lag 

hindrar arbetsgivare från att använda registerkontroll, men det finns heller 
inget som stödjer det i lagen. Idag råder en ovisshet om hur frågan ska 
hanteras och på flera håll garderar sig arbetsgivare med att lägga ut i 

annonser att utdrag ur belastningsregistret begärs för tjänster kopplade till 
omsorgen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut anses aktuella.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

 Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås då kommunfullmäktige inte har mandat att besluta i sak 

utan Social omsorg avvaktar förändring i lagstiftningen och fram till dess 
fortsätter verksamheten att inom OFV och i vissa fall inom äldreomsorgen 
att i annonser hänvisa till registerutdrag vid rekrytering.   

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef  

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Social omsorg 
Jessica Hellman (SD) 
 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur belastningsregistret vid 

anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 14 februari 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  
 




