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 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-11 61   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.  

att uppdra till socialchefen att till socialnämnden 2022-05-25 informera om 
Hemsjukhuset 3.0 och ev forskning/belysning.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

- Idag saknas det 45 sommarvikarier, 20 vikarier inom omsorgen inom funktions-
nedsatta och 25 vikarier inom äldreomsorgen. De flesta behövs i Löttorp. 
 

- Under vecka 18 var det en kvalitetsmässa i Göteborg som Borgholms kom-
muns ledningsgrupp medverkade på. Kontakter knöts med forskare som vill 
forska /belysa Borgholmsmodellen, Hemsjukhuset 3.0. 
 

- Sjukfrånvaron ligger högt i verksamheterna. 

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden  
______________
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 2022-05-11 62   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Tertial 1 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna det preliminära tertialbokslutet 1 för 2022.    

Ärendebeskrivning 
Det preliminära tertialbokslut 1 för 2022 är framtagen av enhetschefer, verksam-
hetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom. 

Beslutsunderlag 
Preliminärt tertialbokslut 1 för 2022 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om det preliminära tertialbokslut 1 för 2022. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 63 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;  

- Arbete pågår med att lösa boendesituationen för några då avtalet med Kapel-
luddens campinglöper ut i maj.  
 

- Enligt prognos från Länsstyrelsen så förväntas inga nya flyktingar från Ukraina 
innan sommaren.  
 

- Jobbmatchning pågår.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-11 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 64 Dnr 2022/33 701 SN 
 
Överenskommelse insatser psykisk hälsa 2021-2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  från Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekvirera samtliga tilldelade sti-

mulansmedel avseende psykisk hälsa för år 2022.    

Ärendebeskrivning 
SKR och staten träffade i december 2020 en överenskommelse om insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021-2022. Överens-
kommelsen är en fortsättning av tidigare överenskommelser. 

Överenskommelsen syftar till att: 

•  Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingspla-
ner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser. 

• Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa 
tillgängliga kunskap. 

•Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade in-
satser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i 
vården för de som redan har drabbats. 

Borgholms kommun har för år 2022 möjlighet att rekvirera 205 147 kr till utveck-
lingsarbete och 104 136 kr till kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst. 

Beslutsunderlag 
SKR´s anvisningar för att rekvirera stimulansmedel avseende psykisk hälsa. 
Överenskommelse staten och SKR den 22 december 2020. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för IFO och OFN 
Verksamhetsutvecklare 
 
______________
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§ 65 Dnr 2022/35 705 SN 
 
Lex Sarah rapport brist i bemötande, organisation 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport inkom den 28 april 2022. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en konflikt mellan personal på ett 
boende eskalerat vilket påverkar brukares situation och välmående. I rapporten 
framkommer det även att brukare inte får sina aktiviteter och att personalen skapat 
nya rutiner. 

Omedelbara åtgärder har vidtagits och handlar bl.a. om att HR kopplats in och kon-
taktmän har fått i uppdrag att schemalägga aktiviteter. Planering finns hur informa-
tionsöverföring ska förbättras mellan dag och kväll. Vidare är en rutin framtagen för 
ofrivillig lågbemanning.  

Dagens sammanträde 
Eva Wahlgren, ledamot anmäler jäv.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 66 Dnr 2022/36 705 SN 
 
Lex Sarah rapport: brist i bemötande, enskild brukare 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport inkom den 28 april 2022. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en brukare fått ett bemötande som 
kan uppfattas som kränkande. Personal har inte följt rutinen om hur personal ska 
kommunicera. Vidare framgår det att brister i bemötande skett vid upprepade tillfäl-
len.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om åtgärder riktat till personal.  

Dagens sammanträde 
Eva Wahlgren, ledamot anmäler jäv.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 67 Dnr 2022/38 705 SN 
 
Lex Sarah daglig verksamhet inom OFN 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Avvikelse angående brist i utförande inkommer den 28 april 2022. Den 2 maj 2022 
bedömer verksamhetschef Johanna Karlsson att avvikelsen ska utredas enlig lex 
Sarah. 

I avvikelsen framgår det sammanfattningsvis att en brukare ramlat och inte fått det 
stöd och den omsorg hen har rätt till.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om riktade åtgärder till brukaren i 
samband med fallet.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 68 Dnr 2022/39 700 SN 
 
Gallring vid skanning av handlingar 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  ge arkivansvarig uppdraget att se över socialförvaltningens informationshan-

teringsplan gällande gallring av skannade handlingar.     

Ärendebeskrivning 
I Borgholms kommun är den digitala mognaden hög. Det gör att Borgholms kom-
mun har goda möjligheter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. I dagens 
snabb-rörliga och innovativa miljö är det en stor fördel. Utvecklingen inom digitali-
sering och ny teknik skapar möjligheter och fördelar som alla grupper i samhället 
har nytta av.  

Ett digitalt e-arkiv, Comprima, har beslutats och köpts in i december 2021 vilket 
möjliggör en effektivare digital handläggning från ansökan/anmälan till arkivering 
av ärendet.  

Kommunen använder sig av ärendehanteringssystemet Evolution samt ett flertal 
verksamhetssystem, som gör det möjligt att ärenden inkommer/upprättas, hand-
läggs, beslutas, kommuniceras och arkiveras elektroniskt. För att möjliggöra en 
helt elektronisk och papperslös hantering kvarstår de handlingar som fortfarande 
in-kommer på papper. För merparten av dessa handlingar finns inga juridiska eller 
andra krav att kunna uppvisa handlingen i ursprungligt format, det är informationen 
i sig som är det centrala. Om dessa handlingar skannas och kan uppvisas elektro-
niskt i format utan märkbar informationsförlust, samt hanteras i ett säkert och stabilt 
system (som till exempel Evolution), kan den ursprungliga pappersversionen gall-
ras varpå den skannade versionen utgör det nya originalet. 

För att kunna gallra pappershandlingar efter skanning kräv beslut från kommun- 
styrelsen 

Beslutsunderlag 
KS 2022-03-01, § 22 

Bedömning 
Om kommunen skulle kunna gallra pappershandlingar efter skanning skulle det  
reducera pappershanteringen och ta kommunen ett steg närmare en e-förvaltning. 

För att kunna gallra handlingar, som inkommit eller upprättats på papper, efter att 
de har skannats anses nedan angivna villkor behöva vara uppfyllda: 
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• Det påverkar inte handlingens värde för att styrka ägande eller överenskommel-
ser eller att handlingen behöver kunna uppvisas i ursprungligt format enligt lag, 
förordning, beslut eller annan bestämmelse.  

• Den skannade handlingen hanteras i ett stabilt format samt har en upplösning 
som möjliggör fortsatt hantering med bibehållen kvalitet. Format och upplösning för 
specifika handlingstyper fastställs av arkivföreståndaren efter samråd med Sydar-
kivera. 

• Den skannade handlingen hanteras i ett diariesystem, verksamhetssystem eller 
motsvarande som uppvisar god arkivfunktionalitet. 

• Informationsägande nämnd eller motsvarande har en fastställd rutin för hante-
ringen som godkänts av arkivsamordnaren efter samråd med Sydarkivera. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 69 Dnr 2021/61 705 SN 
 
Föreläggande vid vite mot Borgholms kommun gällande Åkerbohem-
met. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Inkommit beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande Föreläggan-
de vid vite mot Borgholms kommun gällande Åkerbohemmet. 

IVO bedömer att Borgholms kommun har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta 
med konstaterade missförhållanden, ärendet avslutas.  

Beslutsunderlag 
Beslut från IVO, Dnr 3.7.1-45936/2021-13 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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