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§ 27 Dnr 2022/22 701 SN 
 
Flyktingströmmar från Ukraina 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  uppdra till socialchefen att leda och fördela socialförvaltningens arbete kring 

flyktingmottagandet från Ukraina samt 

att lägga dagens information till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att fredagen den 11 mars anlände 
en buss (Elisabeth Angelin, Tomas buss) med 47 medborgare från Ukraina. 17 
barn och unga och 30 vuxna. Flertalet har registrerat sig hos Migrationsverket en-
ligt massflyktsdirektivet.  
Barnen har sedan i fredags börjat i förberedande klass på Viktoriaskolan. 
Alla är hälsoundersökta och ett vaccinationsprogram ska tas fram för gruppen. Det 
pågår även en kartläggning över deras yrkeskompetens.  

Inom förvaltningen arbetas det med att hitta privata boenden då avtalet med Kapel-
luddens Camping löper ut, stor vikt läggs vid att det ska vara långsiktiga lösningar 
för att förhindra ytterligare flyttningar.  

Enligt missiv från Migrationsverket så koncentrerar sig Migrationsverket på Malmö, 
Göteborg, Stockholm och Norrland för tilldelning av flyktingar. Region Kalmar ligger 
långt ner i prioriteringsordningen.  

Enligt Migrationsverkets analys så finns det 6 000 jourplatser i Sverige.  

Borgholms kommun har täta samordningsmöten gällande flyktingmottagandet för 
att synkronisera alla resurser som behövs.  

______________
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§ 28 Dnr 2022/23 701 SN 
 
Krisberedskap inom förvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  krisberedskapsplanen behandlas i sin helhet på socialnämnden 220427.   

Ärendebeskrivning 
Eva Wahlgren (C) lyfter frågan hur förvaltningens krisberedskap ser ut.  
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger idag en delredovisning av Krisbered-
skapsplanen.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 29 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

- Det är svårt att rekrytera sommarvikarier, endast 120 ansökningar har inkommit 

och behovet är ca 200. Dialog förs med de fackliga organisationerna om olika 

lösningar och möjligheter. Flyers har tryckts upp för att spridas på skolor mm. 

Ansökningsförfarandet har även förenklats. På vissa arbetsplatser kommer det 

att vara tre semesterperioder för att lösa situationen. Detta är inget generellt be-

slut som gäller utan det är från arbetsplats till arbetsplats. Situationen gällande 

rekrytering av vikarier är liknande i hela länet, även inom näringslivet.  

- Louise Jönsson har rekryterats till myndighetschef.  

- Rekrytering av enhetschef inom OFN pågår. 

- Som enhetschef till Ekbacka 6 har Linn Nilsson rekryterats.  

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

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

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

förvaltningen.  

- Den 6 maj är det kick-off för hemsjukhuset 3.0 på Strand Hotell i Borgholm. 

 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;  

- 2 enheter inom förvaltningen är isolerad på grund av smittade omsorgstagare, 

symtomen är milda.  

- 4:e vaccindosen ges nu till de som är över 80 år och de som har hemtjänst. 

- Det är en hög smittspridning i samhället.  

 

______________
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§ 31 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning februari 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna budgetuppföljningen för februari 2022 som visar ett resultat på 1,9 

mkr och en årsprognos på 7,8 mkr.  

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att socialförvaltningen uppvisar för perioden 
en positiv budgetavvikelse om +1,9 mkr (prognos +7,8 mkr). De bidragande fakto-
rerna till resultatet är: 

En positiv budgetavvikelse inom individ- och familjeomsorgens för perioden om 
+0,6 mkr vilket främst härleds till lägre kostnader än budgeterat för externa place-
ringar. Ett positivt överskott centralt om +0,5 mkr som härleds till lägre personal-
kostnader i samband med vakanta tjänster, och ej utnyttjad budget för inköp av da-
torer som ännu endast delvis påbörjats. Även en positiv budgetavvikelse inom om-
sorgen om funktionsnedsatta om +0,4 mkr som härleds till vakanta tjänster och läg-
re bemanning än budgeterat inom vissa av enheterna. 

Det som reducerar resultatet är höga personalkostnader inom särskilt boende där 
bemanningsnyckeln ligger högre än budgeterat vilket härleds till ökat behov av ex-
tra personella resurser. Utbetalningar för ej uttagna semesterdagar 2021 har gjorts 
under februari månad och påverkar resultatet negativt. 

Årsprognosen baseras på bland annat de placeringar som verksamheten känner 
till i dagsläget samt att det beräknas tillkomma ytterligare två placeringar under 
andra halvan av 2022. Prognosen baseras också på en övergripande minskning av 
hemtjänsttimmar vilket påverkar årsprognosen positivt. Verksamheten har under 
perioden ansökt om stimulansmedel för 2022 och är beräknade i årsprognosen. 
Socialförvaltningen har för året fått en utökad budget för heltid som norm och bort-
tag av delade turer som kommer visas vid årsbokslutet, där beräkningen är att 
kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat, och därav visar på en positiv bud-
getavvikelse vid årets slut. 

Det som reducerar årsprognosen är att förvaltningen under våren kommer att verk-
ställa ett gruppbostadsbeslut i en satelitlägenhet vilket inte är budgeterat och ett 
beräknat underskott på personalkostnader, vilket beror på en ökad vårdtyngd då 
flera ärenden väntas inkomma inom kort. Ett nytt assistansärende har även till-
kommit i början av februari. 

______________
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§ 32 Dnr 2022/10 792 SN 
 
Förvaltningens prioriteringsunderlag för år 2023 med plan för åren 
2024-2026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  till kommunstyrelsens budgetberedning redovisa budget gällande teknisk 

ram och politiska prioriteringsunderlag för 2023 med plan för åren 2024-
2026.   

att föreslå personalutskottet att tillföra två miljoner år 2023, 4 miljoner år 2024, 6 
miljoner år 2025 och 6 miljoner 2026 för att utveckla arbetsvillkoren och där-
med förbättra framtida rekryteringar av medarbetare till vård och omsorg. 

Ärendebeskrivning 
Diskussioner förs gällande socialnämndens prioriteringsunderlag för år 2023 med 
plan för åren 2024-2026 

Beslutsunderlag 
Satsningar som ryms inom ram, socialnämnden 
Socialnämndens förslag 
Budgetberedningens förslag 

Beslut skickas till 
Budgetberedningen 
Personalutskottet 
______________
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§ 33 Dnr 2022/10 792 SN 
 
Utveckling av Soldalen och Strömgården 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att göra en utredning angående behovet av en ut-

vecklings- och åtgärdsplan gällande Soldalen och Strömgården i budget 
2023 för att därmed bättre kunna möta det ökade framtida behovet av äldre-
omsorgstjänster.  

Ärendebeskrivning 
Vid förseningar av Ekbackas nya äldreboende behövs det en åtgärdsplan med 
konsekvensanalys av verksamhetens behov. Vid förseningar av nytt äldreboende 
behöver det vidtas åtgärder i befintliga fastigheter. De akuta åtgärder som behöver 
prioriteras ska utgå från de boendes miljö och medarbetarnas arbetsmiljö. Investe-
ringarna som sker är viktigt att se som en del av utbudet av framtida omsorgstjäns-
ter. Utreda möjligheterna att utveckla Soldalen och Strömgården till seniorboende. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 34 Dnr 2021/102 SN 
 
Granskning av kommunens internkontroll, Beslut KF 2021-11-15 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  fastställa och anta internkontrollsplan 2022-2023, som en komplettering till 

antagen verksamhetsplan 2022.  

att till socialnämnden särskilt redovisa följande risker; 4. Mätbara mål i bi-
ståndsbeslutet, 5. Dokumentation-verkställighet, 8. Risk för att missförhål-
lande eller misstanke om missförhållande inte rapporteras enligt lex Sarah 
samt 9. Barnrättsperspektivet.   

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden förtydligar beslut och antar riskanalys och internkontrollsplan enligt 
reglemente och riktlinje (KS 2019-02-26 § 22) för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 

De risker som prioriteras av nämnden bör enligt riskanalysen ingå i socialnämn-
dens internkontrollplan för 2022-2023. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningsprocessen- risker 

Bedömning 
Enligt riktlinje för intern styrning och kontroll (KS 2019-02-26 § 22) ska varje nämnd 
årligen fastställa en internkontrollplan som överlämnas till kommunstyrelsen och 
kommunrevisionen. Planen ska baseras på en riskanalys som ska bifogas intern-
kontrollplanen. Revisorerna utförde en granskning av kommunens internkontroll 
2021-10-20. Socialnämnden vill med denna komplettering förtydliga vilka riskana-
lyser som prioriteras och anta en internkontroll till befintlig verksamhetsplan 2022 
som följer reglemente och riktlinjer antagna av kommunfullmäktige. 

Resultatet av riskinventeringen sammanställdes i ett samlat dokument som därefter 
behandlades av socialnämnden. Interkontrollsplanen finns inbyggd i kommunens 
styrmodell. Det finns flera faktorer som har inverkat på vilka risker som valts ut till 
internkontrollplanen. Det har funnits flera parallella urvalsprinciper som har bidragit 
till slutresultatet.  

Några viktiga urvalsprinciper har varit:  

• Risker som redan hanteras på ett bra sätt behöver inte följas ytterligare med hjälp 
av internkontrollplanen.  

• Risker som är gemensamma för flera verksamheter kan ha större tyngd än risker 
som berör endast en verksamhet.  
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• Det har varit en ambition att få med risker som syftar till kvalitetssäkring och sys-
tematisk uppföljning av verksamhetens innehåll och ska vara ändamålsenlig.  

• Risker med höga värden för sannolikhet och konsekvens är prioriterade. Många 
risker hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet, medan vissa andra risker 
hanteras med andra uppföljningssystem än nämndens internkontrollplan. 

• De risker i tabellen som bilaga 1 visar – kommer prioriteras av nämnden för vilka 
risker som bör enligt riskanalysen ingå i socialnämndens internkontrollplan för 
2022-2023. 

Beslut skickas till 
Socialchef 
Verksamhetsutvecklare 
 
______________
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§ 35 Dnr 2021/92 700 SN 
 
Revidering av Socialnämndens delegationsbestämmelser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna revideringen av socialnämndens delegationsordning.    

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens delegationsordning revideras löpande. Inför denna revidering har 
ett större arbete utförts då det krävs korrigering och några förtydliganden.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens delegationsordning 

______________
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§ 36 Dnr 2021/61 705 SN 
 
Kommunicering av intervjuunderlag, föreläggande om vite. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  följa upp de synpunkter som framkommit under intervjuerna samt  

att  lägga informationen i övrigt till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett pågående föreläggande som rör 
Åkerbohemmet i Borgholms kommun.  

IVO ger nu nämnden möjlighet att ta del av och yttra sig över de protokoll som upp-
rättats efter intervjuer med omsorgspersonal som arbetar på Åkerbohemmet och 
tjänstemän i ledande ställning. Båda protokollen är faktagranskade av de intervju-
ade, inga synpunkter har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Kommunicering av beslutsunderlag, Dnr 3.7.1-45936/2021-10 

Beslut skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg  
______________
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§ 37 Dnr 2020/56 730 SN 
 
Statsbidrag att rekvirera för satsningen Äldreomsorgslyftet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade medel för år 2022 i syfte att stärka 

kompetensen inom vård- och omsorg genom att personal får möjlighet att ut-
bilda sig på betald arbetstid.    

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommu-
ner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller un-
dersköterska på arbetstid, eller fortbilda sig genom andra kompetenshöjande ut-
bildningar inom vård och omsorg om äldre. Även första linjens chefer inom vård 
och omsorg om äldre får möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka förut-
sättningarna för verksamheterna att tillhandahålla god ledning, planering, styrning 
och systematisk implementering av ny kunskap.  
Statsbidraget ska finansiera lönekostnaden för den tid som den anställde är frånva-
rande på grund av studier. 
Borgholms kommun har för år 2022 möjlighet att rekvirera 3 208 332 kr. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidrag Dnr 9.2-37247/2021. 
Satsningen Äldreomsorgslyftet delfinansieras med EU-medel. 

Bedömning 
Under de kommande 10 åren kommer socialförvaltningen ha 177 pensionsav-
gångar. Satsningen, Äldreomsorgslyftet underlättar både den långsiktiga kompe-
tensförsörjningen och den akuta bemanningssituationen. Satsningen bidrar till en 
större trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättrar arbetsmiljön för 
befintlig personal genom en tryggare bemanning. Kvaliteten i verksamheten för-
stärks då kompetensen ökar. 

Konsekvensanalys 
Innebörden av satsningen är att 39 av förvaltningens befintliga och blivande 
medarbetare ges möjlighet att i kombination med arbete fortsätta att utbilda 
sig till undersköterska inom äldreomsorgen. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Verksamhetsutvecklare 
______________
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§ 38 Dnr 2022/14 700 SN 
 
Statsbidrag till kommuner för 2022 i syfte att säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade stimulansmedel för att säkerställa en 

god vård och omsorg av äldre personer för år 2022.    

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har för år 2022 möjlighet att rekvirera 7 743 672 kr i syfte att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas utifrån 
lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheter där 
vård och omsorg av äldre personer ges. Bidraget kan således användas av såväl 
verksamheter inom äldreomsorg som omsorg om funktionsnedsatta. 

Bidraget får användas retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2022 
och kan användas fram till den 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel. Socialstyrelsen Dnr 
9.2-549/2022. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef ÄO och HSV 
Verksamhetschef för IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
 
______________
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§ 39 Dnr 2022/11 700 SN 
 
Statsbidrag för 2022 för subventioner av familjehemsplaceringar. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  rekvirera tilldelade medel från Socialstyrelsen för subventioner av familje-

hemsplaceringar.    

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en satsning under 
åren 2021-2023 med syfte att främja säkerställandet av att barn och unga i behov 
av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. 

Borgholms kommun är tilldelade 962 146 kr för år 2022. Rekvirerade medel kan 
användas retroaktivt fr.o.m. 1 januari 2022 och ska användas innan den 31 de-
cember 2022. Återrapportering till Socialstyrelsen om hur medlens används ska 
ske senast den 15 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag år 2022 för subventioner 
av familjehemsplaceringar. Socialstyrelsen dnr 9.2-39835/2021. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
______________
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§ 40 Dnr 2022/12 700 SN 
 
Medel att rekvirera år 2022 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i 
nära relationer med mera. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen rekvirera fördelade medel för år 2022 i syfte att kvalitets-

utveckla arbetet mot våld i nära relationer mm.  

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har under åren 2020–2022 regeringens uppdrag att fördela medel 
till kommuner för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete 
mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för 
att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuel-
la ändamål. Målet är att personer som har utsatts för sådant våld ska få det stöd 
och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor.  

Borgholms kommun har för år 2022 möjlighet att rekvirera 158 839 kr. Återrappor-
tering till Socialstyrelsen om hur medlen används ska ske senast den 28 februari 
2023. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidraget dnr 9.2-39401/2021. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-30 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2022/20 705 SN 
 
Information om påbörjade utredningar efter rapporter enligt lex Sarah 
om brist i utförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapporten inkom den 24 februari 2022. 

Enligt loggar har en personal inte gått på alla larm vilket kan leda till att omsorgsta-
gare inte får stöd och hjälp. Enligt rapportörerna har det inte visat sig att det blivit 
några konsekvenser för någon omsorgstagare. 

Omedelbara åtgärder har vidtagits gällande aktuell personal. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-30 42   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 42 Dnr 2022/21 705 SN 
 
Information om påbörjade utredningar efter rapporter enligt lex Sarah 
om brist i utförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapporten inkom den 3 mars 2022. 

En omsorgstagare har inte erhållit samtliga beviljade insatser vilket upptäcktes av 
en personal. De uteblivna insatserna handlar sammanfattningsvis om hygien och 
bäddning och insatsen uteblev i fyra dygn. Den enskilde fick övriga beviljade insat-
ser under samma period.  

Omedelbara åtgärder har vidtagits så att den enskilde får samtliga beviljade insat-
ser. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-30 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr 2021/97 705 SN 
 
Lex Maria, avseende utebliven insats 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Anmälan enligt lex Maria från Borgholms kommun om allvarlig vårdskada vid hem-
sjukvården samt särskilt boende. 
Anmälan handlar om en patient med trycksår på en häl och tryckavlastande åtgär-
derordinerades. Åtgärderna följdes inte och patienten utvecklade trycksår även på 
den andra hälen. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta 
några ytterligare åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Beslut från IVO, Dnr 3.1.1-47098/2021-7 

______________
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