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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-22 71   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 71 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning maj 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna budgetuppföljningen för maj 2022 som visar ett resultat på 2,8 mkr 

och en årsprognos på 6,4 mkr.      

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att Socialförvaltningen uppvisar för perioden 
en positiv budgetavvikelse om +2,8 mkr (prognos +6,4 mkr). 

De verksamheter som främst bidrar till resultatet är: 
Individ- och familjeomsorgen utfall för perioden om 1,5 mkr vilket främst härleds till 
lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar. 

Socialförvaltningen centralt som visar en positiv budgetavvikelse om 1,0 mkr som 
beror på ej tillsatta vakanta tjänster och ännu ej fakturerade kostnader för bland 
annat systemkostnader. Det finns också avsatt budget för implementering av verk-
samhetssystem som kommer att påbörjas först efter sommaren. 

Hälso- och sjukvården visar en budgetavvikelse om +0,6 och härleds främst till läg-
re kostnader för hjälpmedel än budgeterat. 

Det som reducerar resultatet är höga personalkostnader inom särskilt boende och 
omsorgen om funktionsnedsatta. Inom särskilt boende är bemanningsnyckeln hög-
re än budgeterat vilket härleds till ökat behov av extra personella resurser och obo-
kade resurspass. Omsorgen av funktionsnedsatta har under perioden haft höga 
personalkostnader som beror på fler arbetade timmar än budgeterat, utökning av 
bemanning med anledning av ökad vårdtyngd, samt att verksamheten verkställt ett 
beslut om bostad med särskild service vilket inneburit att boendet bemannats dyg-
net runt under en stor del av perioden. 

Årsprognosen för socialförvaltningen är oförändrad sedan föregående månad och 
är beräknad till +6,4 mkr vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för maj 2022 

______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-22 72   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  uppdra till socialchefen att göra ett förslag på detaljbudget utifrån de ramar 

som är lagda.    

att uppdra till socialchefen att ta fram en åtgärdsplan och konsekvensanalys 
kring kostnadsavvikelserna inom OFN och Ranstad gruppbostad. I uppdra-
get ska även ingå en analys av utvecklingen de närmaste fem åren.  

att permanenta utökningen av Förebyggande teamet med 1.0 tjänst 2023, utök-
ningen ska ingå i socialnämndens budgetprioritering och ingå i tilldelad ram. 

Ärendebeskrivning 
Tidsplanen för budget 2023 är ändrad och budget 2023 kommer att beslutas i 
kommunfullmäktige i november.  

Diskussioner förs idag över budgetberedningens förslag till budget 2023.  

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 73 Dnr 2022/43 730 SN 
 
Hantering av ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden eller motsvarande i en kommun är skyldig att rapportera till IVO om 
beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS inte har verkställts 
tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt 
eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. Nämnden bör ome-
delbart rapportera när ett beslut har verkställts eller avslutats. 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten an-
söka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

______________
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 2022-06-22 74   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 74 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

- Introduktion av sommarvikarier pågår. 

- Idag saknas det ca 6 vikarier inom förvaltningen. 

- Socialnämndens arbetsutskott och socialchefen är inbjudna till Ria Hela männi-

skan för att diskutera samverkansavtal, Idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

- Två rapporter enligt Lex Sarah utreds som berör Ranstad gruppbostad. Beräk-

nas vara klara i nästa vecka för att sedan skickas till IVO. 

Eva Wahlgren (C) deltar inte under informationspunkten gällande Ranstad på 

grund av jäv.  

Nämnden noterar att förvaltningen gjort ett gott arbete med att rekrytera  

sommarvikarier.  

______________
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 2022-06-22 75   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 75 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 påfyllnadsmedel för år 2022 i syfte att 

kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer med mera. 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har under åren 2020–2022 regeringens uppdrag att fördela medel 
till kommuner för att utveckla bl.a. socialtjänstens 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 sexuella ändamål. Målet är att per-
soner som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behö-
ver oavsett var i landet de bor.  

Borgholms kommun har redan rekvirerat 158 839 kr för år 2022, enligt beslut från 
socialnämnden den 30 mars 2022. Den 3 juni 2022 meddelade Socialstyrelsen att 
ytterligare medel kan rekvireras. För Borgholms kommun handlar det om 110 073 
kr. Fokus för dessa påfyllnadsmedel är att analysera om utbudet av skyddat boen-
de svarar mot behoven hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. I det arbetet 
ingår att se över barns behov av stöd, skydd, vård och skolgång. 

Senast 1 september 2022 ska ansökan lämnas in. Återrapportering till Socialstyrel-
sen om hur medlen används ska ske senast den 28 februari 2023 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsens anvisningar för att rekrytera statsbidraget dnr 9.2–18836/2022. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för IFO/OFN 
Verksamhetsutvecklare 
______________

7



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-22 76   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 76 Dnr 2022/22 701 SN 
 
Flyktingströmmar från Ukraina 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information;  

- 54 personer är placerade i kommunen och 40 personer är egenbosatta i kom-

munen.  

- Kommunen kommer att ersättas av Migrationsverket för perioden juni till au-

gusti för hyra, el och möbler. Ersättning för perioden från 11 mars till 31 maj är 

idag oklart om det kommer att utbetalas.  

- Ekbacka och Parkvillan används som boende.   

______________
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 2022-06-22 77   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 77 Dnr 2022/6 701 SN 
 
Forska/belysa Borgholmsmodellen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att hon har löpande möten med 
Regionen Kalmar län och en kontakt har etablerats med Regionens utvecklings- 
direktör.  

2022-06-23 sker ett möte med Regionen Kalmar Län, socialförvaltningen och fors-
karna Anders Ekholm och Ina Caesar.  

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 78 Dnr 2022/40 705 SN 
 
Lex Sarah rapport Ranstad-Rehab, brist i utförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport angående brist i utförande registreras den 14 maj 2022.  

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en brukare varit på sjukhus och när 
brukaren kom till tillbaka till boendet var kommunens interna kommunikation brist-
fällig vilket påverkade personalens insatser till brukaren.   
De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om att kommunikationen gällande 
insatser förtydligades.   

Dagens sammanträde 
Socialchef Anna Hasselbom Trofast informerar att inget missförhållande råder och 
utredningen kommer att avslutas. 

Eva Wahlgren (c) deltar inte i på grund av jäv.  

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 79 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 
Utredningens sammantagna bedömning är att det inte finns några bakomliggande 
orsaker på systemnivå som orsakat händelsen att alla larm inte har hanterats av 
samtlig personal. Bedömningen är vidare att det inte finns någon märkbar risk att 
det kan hända igen.  

Utredningen har sammanfattningsvis inte kunnat påvisa att någon enskild om-
sorgstagare drabbats. Det har hela tiden funnits annan personal på avdelningarna 
som kunnat vidta åtgärder vid larm.  

Den 11 maj 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att inget missförhål-
lande råder och utredningen avslutas. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 80 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 
Utredningens sammantagna bedömning är att det inte finns några bakomliggande 
orsaker på system- eller organisationsnivå som orsakat händelsen brist i utförande. 
Den enskilde anser att hen har behandlats korrekt och blivit lyssnad till. Vidare är 
bedömningen att händelsen inte har medfört några allvarliga konsekvenser för den 
enskilde. Det har dock uppmärksammats utvecklingsbehov i verksamhetens kvali-
tet varför utredningen föreslår flera åtgärder. Bedömningen är vidare att åtgärderna 
stärker kvalitetsarbetet och förhindrar liknande händelseförlopp. 

Den 25 maj 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att inget missförhål-
lande råder och utredningen avslutas. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 81 Dnr 2022/42 701 SN 
 
Återanvändning av överbliven mat 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna socialförvaltningens rapport gällande överbliven mat.     

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ger socialchef i uppdrag att undersöka kostenhetens möjlighet att 
av överbliven mat, göra portionsförpackningar för distribution till hemtjänsttagare. 

Överbliven mat inom kommunens kostenhet är låg. Det svinn som förekommer är 
den mat som kastats från tallrikar. Målet i kostpolicyn är även att svinnet ska mins-
ka ytterligare. 

Beslut om matdistribution togs bort av nämnden 2013 och medarbetarna har sedan 
dess lagat mat i omsorgstagarnas hem. Utbildningssatsningar i kost och näringslä-
ra sker fortlöpande.  

Att hantera en obruten kyl-och fryskedja är komplicerat Temperatur är en viktig fak-
tor för vissa livsmedel och om temperaturberoende livsmedel förvaras eller hante-
ras vid fel temperaturer kan det orsaka kvalitets-försämringar och i värsta fall kan 
bakterier växa till och orsaka sjukdom. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 82 Dnr 2021/85 700 SN 
 
Sammanträdestider år 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  ställa in sammanträdet för socialnämndens arbetsutskott 220713 och social-

nämnden 220727.     

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 83 Dnr 2020/5 730 SN 
 
Behov av byggnation av nytt äldreboende på Ekbacka, beslut från 
Högsta förvaltningsdomstolen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Inkommit två domar från Högsta förvaltningsdomstolen som inte ger prövningstill-
stånd för överklagandet av detaljplanen för Ekbacka och inte heller för avtalet med 
BJC group (byggherre och framtida fastighetsägare). Detta innebär att detaljplanen 
nu vinner laga kraft och att det är klart för bygglov, avstyckning och projektering för 
byggnation av SÄBO och polisgarage på Ekbacka. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 84 Dnr 2021/64 701 SN 
 
Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att öka sjuksköterske-
bemanningen på särskilda boenden. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att Socialstyrelsen beslutat att be-
vilja Borgholms kommun 2 148 474 kronor i statsbidrag för prestationer som upp-
nåtts under perioden 2020–2021. 

______________
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§ 85 Dnr 2021/65 701 SN 
 
Prestationsbaserade medel att ansöka om i syfte att minska andelen ti-
manställda inom vård och och omsorg om äldre 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att Socialstyrelsen beslutat att be-
vilja Borgholms kommun 9 363 717 kronor i statsbidrag för prestationer som upp-
nåtts under perioden 2020-2021. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 86 Dnr 2022/32 730 SN 
 
Redovisning av delegationsbeslut för vård och omsorg och indi-
vidomsorgen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut och övrig information; 

1. Delegationsbeslut VoO, Dnr 2022/32-730 SN 

2. Delegationsbeslut IFO, Dnr 2022/31-750  SN 

______________
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