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§ 47 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

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

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

avdelningen.   

- Kammarrätten medger ej prövningstillstånd för detaljplanen för Ekbacka områ-

det. Multibygg har påbörjat projektering.  

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

flertalet behövs på norra Öland.  

- Förvaltningen har haft överläggningar med fackförbundet Kommunal gällande 

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

lösa.  

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

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

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

förvaltningen. Då den politiska ledningen uteblev på det första utbildningstillfället 

är socialförvaltningen tveksamma till att fortsätta med sin medverkan. Frågan 

har lyfts i kommunledningen och förvaltningen väntar på återkoppling.  

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

OFN.  

 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________

3



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 48   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

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

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

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

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 49 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning mars 2022 

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

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

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för mars 2022 

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

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 50 Dnr 2022/10 792 SN 
 
Investeringar för 2023 med plan för åren 2024-2026 

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

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

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

Investeringar (tkr) 2023 2024 2025 2026 

Inventarier och omkostnader inför nya Ekbacka  6 500   

Inventarier och utrusning till nytt LSS-boende  600   

Utveckling av Ekbacka 5/6   X X 

Totalt  7 100   

 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag, beräkning investeringar Socialnämnd 2023–2026.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 51 Dnr 2022/28 706 SN 
 
Taxor för vård och omsorg 2023. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att hänskjuta ärendet till socialnämnden 220427.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Att egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse höjs:  
0-14 år från 200 kr/dygn till 240 kr/dygn  
15 år och uppåt höjs från 240kr/dygn till 280 kr/dygn.  
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Beslutsunderlag 
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. 

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

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

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

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________

8



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 52   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 52 Dnr 2022/22 701 SN 
 
Flyktingströmmar från Ukraina 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

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

- 17 skolbarn går aktivt i skolan i Borgholm.  

- Olika aktörer har öppnat upp språkkafé.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 53 Dnr 2022/23 701 SN 
 
Krisberedskap inom förvaltningen 

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

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

Beslutsunderlag 
Socialnämndens Krisberedskapsplan.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 54 Dnr 2022/27 730 SN 
 
Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta 

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

hetslarm.     

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

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

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

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

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

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

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

Ingen ytterligare kostnad tillkommer för brandlarmshanteringen på larmcentralen 
med en utökning av befintligt avtal för trygghetslarmen.  
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Förvaltningen ser att brandlarm som komplement till trygghetslarm skulle öka sä-
kerheten och tryggheten för personer med trygghetslarm och många liv kan räd-
das. 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 55 Dnr 2022/16 701 SN 
 
Personliga förordnanden för tjänstemän anställda på Sydostjouren 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Bilagan ”Personliga förordnanden Sydostjouren”, daterad mars 2022, med namn 
på den personal som erhåller personligt förordnande. 
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Konsekvensanalys 
Förslaget innebär att beslut kan fattas av de medarbetare som arbetar när-
mast barn och unga samt har bäst kännedom om barn och ungas aktuella si-
tuation. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef IFO och OFN  
Verksamhetsutvecklare 
Socialnämnden  
______________

14



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 56   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslut skickas till 
Verksamhetschef ÄO och HSV 
Verksamhetsutvecklare 
Socialnämnden 
______________
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§ 58 Dnr 2022/25 701 SN 
 
Habiliteringsersattning 2022, Statsbidrag 

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

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

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

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

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

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
Socialnämnden 
______________
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§ 59 Dnr 2022/24 705 SN 
 
Lex Maria, utredning gällande utebliven administration av läkemedel 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.   

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

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

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

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

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________

18



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-13 60   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.   

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

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

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, Brist teknik 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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