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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 97   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 97 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; 

- Rekrytering av verksamhetsutvecklare är klar, Catrin Engberg Tukia börjar sin 

anställning i höst (ersätter Edin Dzananovic).  

- Korttiden för barn, LSS som verkställer sina beslut på Ekbacka, Kompassen 

behöver hitta nya lokaler då annan verksamhet ska överta dessa lokaler.  

- Inbjudit KSAU till dubbelpresidie med SNAU för att informera om pågående lex 

Sarah utredningar.  

- Droganvändandet bland ungdomar i kommunen ökar.  

- Det är många verksamheter som har brukare som drabbats av Covid-19.  

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 98   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 98 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning tertial 2 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna det preliminära tertialbokslutet 2 för 2022.      

Ärendebeskrivning 
Det preliminära tertialbokslut 2 för 2022 är framtagen av enhetschefer, verksam-
hetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.  

Beslutsunderlag 
Preliminärt tertialbokslut 2 för 2022 

Dagens sammanträde 
Veronica Grandin, ekonom informerar om det preliminära tertialbokslut 2 för 2022. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Vård och omsorg  

 Sommarrekryteringen var svår och på några enheter saknades vikarier under hela 
sommaren. Rekryteringsgruppen har redan börjat förbereda nästa års rekrytering 
genom att utveckla det som fungerade mindre bra i år. 

 Arbetsbelastningen har under sommaren varit hög på de flesta enheter vilket 
påverkat sjukfrånvaron negativt.  Sjukfrånvaron härleds till Covid- 19 samt andra 
sjukdomstillstånd. 

 Appva, digitala signeringslistor är implementerat på alla enheter. 
 Det nya lagförslaget om "Fast omsorgskontakt i hemtjänsten" kommer att ställa 

högre krav på omstrukturering av vårt dagliga arbete. Krav ställs på att 
omsorgskontakten ska ha undersköterskekompetens. 

 Projektstart för Hemsjukhuset 3.0 - ett vidare samarbete med Hälsocentralen, 
Cuviva, Linnéuniversitet, Borgholms kommun för att kunna säkra upp vården för 
patienterna genom att sjuksköterskor ska kunna till exempel koppla upp sig med 
trepartssamtal digitalt med läkare på hälsocentralen.  

 Alla vård-och omsorgsenheter har numera en egen patientansvarig sjuksköterska 
(PAS). Under hösten ska arbetssättet för sjuksköterskor på särskilt boende att 
utvecklas och implementeras. 

 Organisationsutveckling gällande mötesstrukturer, utbildningar och våra uppdrag, 
fortlöper inom Rehab enheten 

Omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) 

 Ansträngd bemanningssituation i början på året då flera medarbetare varit 
sjukskrivna eller varit hemma för vård av barn på grund av Covid-19. Även 
sommaren har varit otroligt ansträngd då rekrytering av semestervikarier varit 
svår i år. 

 IVO startade under våren en nationell tillsyn där en av kommunens 
gruppbostäder ingick. Tillsynens fokus var skydds- och begränsningsåtgärder. 
IVO besökte gruppbostaden och genomförde intervjuer med bland annat chefer 
och medarbetare samt fick en rundvandring i lokalerna. IVO har ej fattat beslut i 
tillsynsärendet än. 

 Flera Lex Sarah utredningar är genomförda under våren/sommaren och tre utav 
dessa har lett till Lex Sarah anmälan till IVO. Ett omfattande åtgärdspaket är 
framtaget och arbete pågår nu för att genomföra samtliga åtgärder. 

 Ett assistansärende övergick från privat utförare till kommunen i början på 
februari. 

 Planering för ny gruppbostad har aktualiserats igen vilket är mycket positivt då 
ett biståndsbeslut om bostad med särskild service idag verkställs i en 
satellitlägenhet då verksamheten under flera års tid inte haft möjlighet att erbjuda 
plats på gruppbostad. 

 Korttidsboende för barn separerades i slutet på februari från korttidsboende för 
vuxna. För tillfället är korttidsboendet för barn beläget på Ekbacka, under 
polisen. Anledningen till den snabba förändringen var att verksamheten skulle 
kunna verkställa ett akut behov av bostad för två vuxna personer under en längre 
period. Under sommaren har fler bistånd för barn beviljats vilket gör det svårt att 
samlokalisera vuxen och barnverksamhet i Runsten igen. 

 Arbetsmiljöverket genomförde en digital tillsyn på gruppbostad Åkerhagsvägen 
under våren. 
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Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

 Omorganisation har skett inom IFO där vuxenenheten har tillkommit och andra 
enheter så som myndighetsenheten och barn och familj har renodlats.  

 Barn och familj har via Centralförbundet för socialt arbete ansökt och fått beviljat 
medel för att genomföra en utbildningssatsning inom sekundär traumatisering och 
empatitrötthet. Barn och familj har bjudit in vuxenenheten och Stöd och insatser 
till utbildningsdagen som ägde rum i maj. 

 För att få en gemensam värdegrund och ett gemensamt synsätt på det sociala 
förändringsarbetet, så har alla i barn och familjeenheten tillsammans med 
enhetschef gått Socialstyrelsens Yrkesintroduktion från nybörjarnivån.  

 IFO har påbörjat en dialog med hälsocentralen i Borgholm gällande god och nära 
vård och har bland annat informerat samtliga sjuksköterskor och läkare om 
insatser som socialtjänsten kan bevilja samt hur anmälningar och utredningar går 
till. Informationsträff har även genomförts av enheten barn och familj på samma 
tema för Ölands samtliga tandläkare och tandsköterskor då det uppmärksammats 
att enheten får väldigt få anmälningar från tandvården.  

  

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +5,8 mkr 
(prognos +3,8 mkr). 

De verksamheter som främst bidrar till resultatet är: 

Individ- och familjeomsorgens utfall för perioden om 2,4 mkr, vilket främst härleds till 
lägre kostnader för externa placeringar. 

Ordinärt boende visar en budgetavvikelse om 2,2 mkr då antalet hemtjänsttimmar är lägre 
än budgeterat. 

Socialförvaltningen centralt som visar en positiv budgetavvikelse om 1,2 mkr som beror 
på ej tillsatta vakanta tjänster och ännu ej påbörjad implementering av verksamhetssystem 
som kommer att påbörjas under hösten. 

Under augusti har också korrigering av budget efter löneökning gjorts enligt KF beslut 
§43 medel för löneöversyn 2022. 

Det som reducerar resultatet är omsorgen av funktionsnedsatta vilket beror på ökad 
vårdtyngd, nya ärenden samt att verksamheten verkställt ett beslut om bostad med 
särskild service vilket inneburit att boendet bemannats dygnet runt under en stor del av 
perioden. 

Årsprognosen för socialförvaltningen har minskats sen föregående rapportering och är 
beräknad till +3,8 mkr vid årets slut. Det som har förändrat prognosen negativt är en 
minskning av prognosen inom individ- och familjeomsorg och beror på fler externa 
placeringar än tidigare prognostiserat. Bidragande faktorer till den positiva prognosen är 
en utökad budget för heltid som norm och borttag av delade turer, och lägre antal 
hemtjänsttimmar än budgeterat. 

I prognosen är antagandet att ersättning för äldreomsorgslyftet och trygghetslarm blir 
beviljade. 
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Kommunens verksamheter 

Nämndens mål 
Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa fyra 
mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels uppnått 
(ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare återfinns analys av 
målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där utfall och/eller prognos 
av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive mätetal. 

3 God Hälsa och välbefinnande 

 
Prognosen är att förvaltningen delvis kommer att uppnå målet vilket baseras på att flera 
av de nyckeltal som ingår i måluppfyllelsen beräknas uppnås vid årets slut 

Vård och omsorg 

Verksamheten genomsyras i stort av god hälsa och välbefinnande. Resultatet baseras 
delvis på resultatet från öppna jämförelser och de kvalitetsparametrar som under 2022 
används för att bedöma målet. Brukarundersökningen inom Särskilt boende uppvisar en 
negativ trend medan Ordinärt boende påvisar bättre resultat. Djupare analys vad som 
ligger till grund för resultatet kommer i årsbokslutet. 

Under år 2020 har en äldreomsorgsplan tagits fram som bygger på den utveckling som 
önskas ske under de närmsta fyra åren. Personcentrerad vård och omsorg står i fokus med 
syfte att skapa trygghet hos omsorgstagaren/patienten genom att sätta deras behov och 
förutsättningar i centrum. Kvalitetsparametrar som bemötande, förtroende, kompetens 
och aktivering kan därmed påverkas positivt. Särskilt boende arbetar med sociala 
aktiviteter på många olika nivåer. Under 2021 startades projekt SAMSAS med 
aktivitetssamordnare som inspirerar övriga medarbetare på vård och omsorgsboende till 
nya former av aktiviteter, stora som små. Aktivitetsbuss är inköpt av stimulansmedel 
vilket underlättar för enheterna att göra små utflykter. Nya lagen gällande fast 
omsorgskontakt inom ordinärt boende, förväntas även påverka prognosen positivt. 

Samverkan med Hälsocentralen, hemsjukhuset, påverkar resultaten positivt genom bland 
annat läkemedelsgenomgångar samt få antal dagar som utskrivningsklara patienter måste 
kvarstanna inom sluten vård. Projekt Hemsjukhuset 3.0 är påbörjat vilket är ett vidare 
samarbete med Hälsocentralen och Cuviva med syfte att säkra upp vården i hemmet. 
Digitala signeringslistor är införda på alla enheter vilket innebär en stor kvalitetssäkring. 

IFO och OFN 

Utifrån de mätetal som följs är prognosen att målet delvis kommer vara uppnått vid årets 
slut. 

Tyvärr har pandemin gjort det svårt för exempelvis daglig verksamhet att arbeta aktivt för 
att få deltagare att närmas sig den reguljära arbetsmarknaden eller få ett skyddat arbete då 
näringslivet har varit försiktiga med att ta emot individuella placeringar. 

Under hösten 2022 genomförs nästa brukarundersökning där utfallet förväntas förbättras 
något men inte nå målvärdet. 

Flera aktiviteter kopplade till målet är påbörjade eller planeras att påbörjas under hösten 
vilka starkt är kopplade till god hälsa och välbefinnande för både våra brukare, klienter 
och medarbetare. För att nämna några aktiviteter är det projekt "Hälsan spelar roll" och 
nystart av fritidsgruppen inom OFN och Idrottsskola för äldre barn inom IFO. 
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Mätetal Period Målvärde Utfall Prognos 

 Personalkontinuitet 14 dagar Tertial 13 14,5 14 

 Antalet deltagare som deltagit i daglig 
verksamhet LSS som har fått skyddat arbete eller 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska 
öka jämfört med föregående år 

År 2 0 1 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
 bemötande, andel (%) 

År 98 99 98 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - bemötande, andel (%) 

År 98 94 95 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
 möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, 
andel (%) 

År 75 64 65 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter 
eller klagomål, andel (%) 

År 70 33 65 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) 

År 80 60 73 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
 förtroende för personalen, andel (%) 

År 95 91 93 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - förtroende för personalen, andel 
(%) 

År 95 86 93 

 Andelen omsorgstagare som känner sig 
trygga med personalen ska öka jämfört med 
föregående mätning 

År 90 %  83,78 % 

 Andelen omsorgstagare som känner att de 
får bestämma saker som är viktiga för sig själva, 
hemma/på sin dagliga verksamhet ska öka 
jämfört med föregående mätning 

År 90 %  77 % 

 Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

År 70  43 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  sociala aktiviteter, andel (%) 

År 80 45 68 

 Antal dagar för utskrivningsklara patienter År 0,1 0,03 0 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -
 personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) 

År 95 92 94 

 Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg -  tillgång till sjuksköterska, andel 
(%) 

År 85 45 75 

 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 

År 90  100 

 Ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 

År 80  77 

 Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, 
antal/100 000 inv 

År 2 570  2 551 
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Mätetal Period Målvärde Utfall Prognos 

 Halvera obokad resurstid som överskrider 2 
timmar jämfört med föregående år 

Tertial 1 250 4 336 6 000 

 Personer 75+ år i särskilt boende med 
olämpliga läkemedel, andel (%) 

År 4  4 

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 

År 1  0,7 

 Ökat resultat av dokumenterad 
smärtskattning vid vård i livets slutskede 

Tertial 85 % 62,2 % 85 % 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

 Fortsätta jobba med projektet aktivitetssamordnare 2022-01-01 2022-11-30 

 Teamsamverkan 3 ggr/vecka med sjuksköterska, Rehab, 
handläggare och hälsocentralen. 2022-01-18 2022-01-18 

 Skapa tydliga riktlinjer för SIP(samordnad individuell 
planering) 2022-02-22 2022-05-28 

 Årlig läkemedelsgenomgång. Läkare, sjuksköterska samt 
patient går igenom patienternas läkemedel årligen för att se att 
de överensstämmer med behovet 

2022-01-01 2022-11-30 

 Planera, implementera och utvärdera projektet med Cuviva 
gällande hemmonitorering vid palliativ vård 2022-01-18 2022-11-30 

 Avstämningssamtal med kontaktman, omsorgstagare och 
anhörig, 2 ggr per år 2022-02-01 2022-11-30 

 Enheterna schemalägger organiserade aktiviteter för boende. 2022-01-18 2022-11-30 

 Framgångsfaktorer är uppdaterade och framtagna varje år 2022-01-01 2022-11-30 

 Fritidsgruppen 2022-09-01 2022-11-30 

 Hälsan spelar roll 2022-09-01 2022-11-30 

 Idrottsskola 2022-09-01 2022-11-30 

 Implementering av måltidspolicy 2022-01-18 2022-10-25 

 Implementering SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) 2022-09-30 2022-11-30 

 Projekt SU Kvinnofrid 2.0 2022-09-30 2022-11-30 

 Samverkan biståndshandläggare och rehab 2022-09-01 2022-11-30 

 Skapa rutin för ADL-mätning, för att 2022 kunna mäta ADL 
status med syfte att mäta hur effektiva insatserna är 2022-01-18 2022-09-30 

 Uppdatera rutin gällande kontaktmannaskap och därefter 
implementera 2022-01-18 2022-11-30 

 Upprätta handlingsplan i samband med resultatet av 
brukarundersökning 2022-01-01 2022-12-31 

 Utveckla och tydliggöra det multiprofessionella teamet 2022-02-15 2022-09-30 

 Utveckling av kontaktmannaskapet 2022-02-01 2022-11-30 

 Workshops med mätbara mål 2022-08-01 2022-11-30 

 Välkomstsamtal- tydliggöra hur/var synpunkter kan lämnas 2022-01-18 2022-11-30 
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4 God utbildning för alla 

 
Prognosen är att målet mestadels blir uppnått vid årets slut. 

Vård och omsorg 

För närvarande råder brist på yrkesutbildad personal inom flertalet yrken inom vård och 
omsorg om äldre personer. Denna brist förväntas öka de kommande åren då den 
demografiskt betingade efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. Tillgången av 
utbildad personal behöver utökas. Regeringen genomför sedan 2020 satsningen, 
Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att 
ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid. Cirka 
40 medarbetare har under 2021/2022 fått möjlighet att gå undersköterskeutbildning med 
delvis betalning. Medarbetarna förväntas vara färdiga undersköterskor i januari 2023. Sex 
medarbetare har påbörjat utbildning till specialistundersköterska. 

Medarbetarna ska utföra arbetsuppgifter de har utbildning för vilket betyder att 
undersköterskor utför från sjuksköterskan delegerade arbetsuppgifter. Antalet delegerade 
arbetsuppgifter som baspersonalen utför är i paritet med föregående period. Både 
undersköterskor och sjuksköterskor behöver fortlöpande kompetensutveckling för att 
kunna möta upp de sjuka omsorgstagarna som numera vårdas i hemmet. 

Kompetensutveckling har skett genom: demensutbildningen, Stjärnmärkt, Palliativ vård 
steg 2, MHFA, sårvårdsutbildning, våld i nära relationer samt Psyk E-bas Senior inom 
psykisk ohälsa, Hemtjänstens personal har vid fyra tillfällen erbjudits utbildning i kost 
och näringslära genom Ölands utbildningscenter. Förflyttningsutbildningen är försenad på 
grund av pandemin vilket gör att målet inte nås fullt ut 

IFO och OFN  

Flera kompetenssatsningar är pågående inom både OFN och IFO. Bland annat pågår just 
nu en stor satsning på att öka omsorgspersonalen kompetens gällande tecken som 
alternativ kommunikation vilket är både ett krav i Socialstyrelsens föreskrifter samt en 
utbildning som efterfrågats av medarbetare själva och utbildningen ESL (Ett självständigt 
liv) är inplanerat senare under året. Det finns ett stort rekryteringsbehov framöver och 
verksamheten arbetar förutom med att fortbilda befintlig personal med översyn av 
titulatur och kompetenskrav och försöker bereda så många elever som möjligt 
praktikplatser inom OFN för att marknadsföra yrket. 

Inom IFO har samtliga medarbetare tillsammans med enhetschef påbörjat 
Socialstyrelsens yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård vilket är ett 
sätt att säkerställa att samtliga medarbetare har samma grundkunskap att arbeta som 
socialsekreterare inom enheten. 

  

  

Mätetal Period Målvärde Utfall Prognos 

 Andel omsorgsassistenter ska öka jämfört 
med föregående år 

Tertial 85 % 80,3 % 82 % 

 Andel utbildade undersköterskor ska öka 
jämfört med föregående år 

Tertial 75,31 % 61,65 % 62,95 % 

 Antal demensenheter som är stjärnmärkta År 5 3 5 
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Mätetal Period Målvärde Utfall Prognos 

 Antal timmar som baspersonal utför 
delegerade sjukvårdsuppgifter ska öka jämfört 
med föregående år 

Tertial 50 000 21 081 40 000 

 Invånare 25-64 år med förgymnasial 
utbildning, andel (%) 

År 13  12 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

 Vid nyrekrytering skrivs tydlig kravspecifikation i samband 
med annonsering av tjänst 2022-01-01 2022-12-31 

 Översyn titulatur och kompetenskrav 2022-09-01 2022-11-30 

 Regeringens Äldreomsorgslyft Satsningen syftar till att stärka 
kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på 
betald arbetstid. 

2022-01-18 2022-11-30 

 Utbildning genom framtaget utbildningspaket för stjärnmärkta 
demensenheter som genomförs av utbildade instruktörer. 2022-01-18 2022-11-30 

 All baspersonal ska få utbildning i förflyttningsteknik av 
fysioterapeuterna 2022-01-18 2022-11-30 

 Inventera/planera/utvärdera den individuella 
kompetensutvecklingsplanen 2022-02-01 2022-11-30 

 Kompetensutveckling AKK/TAKK 2022-09-01 2022-11-30 

 Ta fram en utbildningsplan för Rehab 2022-02-01 2022-11-30 

 Yrkesintroduktion 2022-06-01 2022-11-30 

 

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 
Prognosen är att målet delvis blir uppnått vid årets slut. 

Vård och omsorg 

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har i och med Heltid som norm, blivit erbjudna 
heltidstjänster. De flesta har accepterat men valt att vara partiellt tjänstlediga. Antalet 
tjänster har därmed inte ökat i den takt som prognostiserats. Sjuksköterskorna har inte 
påbörjat arbetet med Heltid som norm då schemaplanering samt ansvarsfördelning bör ses 
över först. För att täcka det akuta behovet på grund av hög frånvaro samt ökat 
omsorgsbehov har fyllnad- och övertidsersättning betalstas ut och timvikarier använts i 
stor utsträckning. Bemanningsnyckeln är högre inom Särskilt boende på grund av ett ökat 
vård och omsorgsbehov som krävt mer personal. 

Verksamheten, framför allt inom Särskilt boende, har infört helgtjänstgöring, vilket 
betyder att vissa medarbetare arbetar 3 av 4 helger med ett lägre heltidsmått, det vill säga 
arbetar färre timmar men får lön för heltid. Verksamheten försöker även öka 
grundbemanningen för att täcka planerad frånvaro. Dessa två åtgärder har eliminerat 
delade turer. Svårigheter att rekrytera semestervikarier har påverkat arbetssituationen 
negativt då ordinarie personal får både arbeta mer samt ta ett större ansvar. Några 
medarbetare inom ordinärt boende, har även fått ofrivilliga delade turer på grund av 
bemanningsproblematiken. 
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IFO och OFN  

Verksamheten har svårt att nå målet att sänka sjukfrånvaron i den grad som hade varit 
önskvärt då restriktioner fortfarande gäller för vård och omsorgspersonal utifrån 
pandemin. 

Arbete med resultatet från pulsmätningarna är ett uppskattat verktyg för cheferna att ta sig 
an arbetet med friskfaktorer. 

Nettokostnadsavvikelsen på Individ och familjeomsorgen har minskat och jämfört med 
föregående år vilket är positivt. 

Arbete med att skapa tydliga lönekriterier prioriteras under hösten för att skapa tydlighet 
för medarbetare vad chefen förväntar sig. 

Mätetal Period Målvärde Utfall Prognos 

 Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 
80% jämfört med 2018 

År 1 669  3 654 

 Antalet timmar (timavlönade) ska minska 
med 70% jmf. med 2018 

År 15 414  23 486 

 Antalet övertidstimmar ska minska med 90 % 
jämfört med 2018 

År 467  5 853 

 Bemanningsnyckel i demensboende Månad 0,74 0,76 0,78 

 Bemanningsnyckel på äldreboende Månad 0,68 0,72 0,7 

 Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig 
verksamhet, kr/brukare 

År 223 380  253 667 

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av 
bef. 

År 3  3 

 Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) 

År 0  -7 

 Produktiviteten i boendestödet ska öka 
jämfört med föregående tertial 

Tertial 36 % 34 % 36 % 

 Total sjukfrånvaro ska sänkas med 1,0 
procentenhet jämfört med föregående år 

Tertial 9,1 % 10,91 % 10,5 % 

 Antal delade turer Tertial 0 47 47 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) År 0  5 

 Produktivitet (andel utförda av tillgängliga 
timmar) 

Månad 67,25 % 52,33 % 53 % 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

 Effektiv bemanningsplanering - enheterna säkerställer att den 
planerade frånvaron täcks av ordinarie personal 2022-01-18 2022-11-30 

 Sjukfrånvaroanalys 2022-05-03 2022-12-31 

 Återhämtningsguiden 2022-09-01 2022-11-30 

 Uppföljning av helgtjänstgöring 2022-02-01 2022-11-30 
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Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

 Kompetenskrav och titulatur 2022-04-01 2022-11-30 

 Tydliga lönekriterier 2022-09-01 2022-11-30 

 Utveckla vårdtyngdsmätningen 2022-01-18 2022-09-30 

12 Hållbar konsumtion och produktion 

 
Andel bilar med alternativt drivmedel beräknas ökat i verksamheten innan året är slut. 
Målet beräknas därmed som uppnått. 

På grund utav svårigheter med lång leveranstid av bilar samt inväntan av byggstart av 
gas-mack har inköpen av bilarna stannat upp och påverkar utfallet. 

Under 2021 beställdes fyra hybridbilar som beräknas att levereras under hösten 2022 som 
ska ersätta befintliga diesel/bensin bilar. Ytterligare sex HVO-bilar och en el-skåpbil har 
beställts under våren som ska ersätta befintliga dieselbilar under hösten. Andel bilar med 
alternativt drivmedel beräknas därmed att öka i verksamheten. 

Mätetal Period Målvärde Utfall Prognos 

 Andel fossilfria bilar ska öka i 
verksamheten 

Tertial 45,67 % 43 % 52 % 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

 Ökad samverkan mellan vuxenheten, boendestöd och 
myndighet 2022-09-01 2022-11-30 

 

Sjukfrånvaroanalys 
Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet till 
folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Utfallet påverkas även av storleken på arbetsgruppen, om en medarbetare är frånvarande i 
en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Både den totala sjukfrånvaron och 
korttidsfrånvaron har ökat jämfört med tidigare års tertial 1. Det är först under tertial 
1 2022 som medarbetare smittades av Covid-19 vilket är en förklaring till hög 
sjukfrånvaro. Influensa och magsjuka som många varit förskonade från under 2020–2021 
har återkommit som mer vanlig orsak till sjukfrånvaro igen. Flera medarbetare är även del 
eller heltidssjukskrivna på grund av ej arbetsrelaterad sjukdom och rehabiliteringsarbete 
pågår tillsammans med HR-avdelningen. En enhet med hög, både korttid och total 
sjukfrånvaro har identifierats och där pågår nu ett arbete med att sätta in åtgärder i form 
av konflikthantering då sjukfrånvaron i viss grad kan kopplas till psykisk ohälsa 
förknippat med arbetsplatsen/arbetsgruppen. 

Sjuklönekostnaden uppgår till 7,1 mkr för hela förvaltningen vilket är en ökning med 
1,4 mkr jämfört med samma period föregående år. Kostnader för fyllnadstid samt 
övertidsersättningen som påverkas av den höga frånvaron uppgår till 5,9 mkr. 
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(%) 2020 2021 2022 Antal åa 

 Total Kortt
id Total Kortt

id Total Kortt
id  

Centralt 2,7 1,5 3,3 1,2 5,5 1,3 21,55 

Hälso- & sjukvård 8,7 4,0 6,5 2,0 6,0 4,3 36,04 

Särskilt boende 12,3 4,9 12,9 4,0 12,3 4,8 163,76 

Ordinärt boende 14,0 6,2 13,1 5,7 13,2 6,0 173,87 

Omsorgen om funktionsnedsatta 13,8 5,1 11,8 2,7 12,7 5,0 103,93 

Barn & familj 5,3 4,1 10,7 2,6 16,7 1,3 7,00 

Vuxenenheten - - - - 18,3 4,1 4,0 

Stöd och insatser - - 14,2 0,6 16,7 4,3 8,0 

Arbetsmarknadsenheten 5,0 3,9 5,4 3,9 3,8 3,5 11,00 

Socialförvaltningen 10,8 4,6 10,5 3,7 10,9 4,6 542,90 

I tabellen är data uttaget för perioden 1/12–31/7 för respektive år. För att det ska vara 
representativt för ett helt år. Det blir en förskjutning på en månad. 
ÅA = Årsarbetare 

Åtgärder som görs för att motverka sjukfrånvaron kan delas in i tre grupper: 

Kompetensutveckling och teamsamverkan: 40 medarbetare går 
undersköterskeutbildningen med delvis betald lön. Flertalet utbildningar har idag skett 
digitalt vilket ger ökad möjlighet för att fler kan medverka. Hemsjukvården samt 
Kommunrehab är ofta med på arbetsplatsträffar för att kompetensutveckla baspersonalen 
i något område. Samtal med medarbetare med flera sjukfrånvarotillfällen, 
rehabiliteringsprocesser och samarbete med hälsoutvecklare och HR. 

Trivsel, aktiviteter och gemenskap: Hälsoinspiratörer som har i uppdrag att ge tips och 
hjälpa kollegor till ett hälsosamt liv. Gemensam frukost till självkostnadspris en gång i 
månaden. Morgongympa. Närvarande ledarskap ger möjlighet för reflektion, 
avstämningar och personliga möten. 

Arbetsmiljö: Under perioden har verksamheten haft en Pulsmätning, som är ett verktyg 
för att undersöka arbetsmiljön i en arbetsgrupp och därmed få veta hur medarbetarna mår 
och om det finns något man behöver förbättra, detta för att bygga en mer motiverad och 
hållbar organisation. Pulsmätningen bygger på de åtta friskfaktorerna. Dessa bygger i sin 
tur på forskning inom arbetsmiljöområdet. Det forskningen visar är att om man jobbar 
aktivt, systematiskt och långsiktigt med dessa åtta friskfaktorer har man stor chans att 
skapa en god arbetsmiljö och nå en låg sjukfrånvaro. Att arbeta enligt friskfaktorerna är 
också utvecklande för verksamheten. Önskade utvecklingsområden som framkommer är 
bland annat medarbetarnas delaktighet samt upplevelsen att man inte hinner med sina 
arbetsuppgifter. 
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Heltid som norm 
Obokad resurstid 

I diagrammet nedan redovisas kostnader för obokad resurstid inom olika 
verksamhetsområden i tkr, det vill säga den tid som inte kunnat bokas ut på andra 
arbetspass i den egna eller annan verksamhet. Efter Tertial 2 ligger det en kostnad om 
1,2 mkr. Det är framför allt inom Särskilt boende som obokad resurstid uppstår vilket 
härleds till ökad grundbemanning i form av bland annat helgtjänstgöring. Under 
sommaren har obokade tiden minskat i alla områden eftersom vikariebehovet har varit 
stort. Arbete pågår med att öka grundbemanningen inom alla verksamhetsområden för att 
möjliggöra egen frånvarotäckning vilket minskar andelen timanställda och ökar 
stabiliteten i verksamheten. 

 
Delade turer 

Från 1 januari 2022 var alla delade turer borta. Under juli och augusti månad uppkom 
några ofrivilliga delade turer inom ordinärt boende. Orsaken härleds till vikariebrist samt 
hög frånvaro. Statistiken fortsätter att följas upp ett par månader för att säkerställa att 
utvecklingen vänder tillbaka till noll. 
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Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Socialförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +5,8 mkr. 

I augusti har korrigering av budget för löneökning av prioriterade grupper gjorts. 
Årsbudgeten för socialförvaltningen har då ökat med 2,5 mkr. Denna är periodiserad från 
augusti till december där 5/9 är lagda i augusti och resterande i september-december. 
Detta för att kompensera för ökade lönekostnader som funnits från april. 

 
Nedan presenteras resultatet per verksamhet. 

Centralt 
Positiv budgetavvikelse om 1,2 mkr som beror främst på vakanta tjänster och ännu ej 
belastade kostnader för bland annat implementering av verksamhetssystem som kommer 
att påbörjas under hösten. 

Vård och omsorg 

Resultatet för verksamhetsområdet är +2,0 mkr. Hög sjukfrånvaro och svårigheter att 
rekrytera vikarier resulterar i höga kostnader. Sjuklönekostnaden fram till juni uppgår till 
4,95 mkr, och kostnaden för övertid och fyllnadstid till 4,3 mkr. 

 

Hälso-och sjukvård 

Avvikelsen för perioden är +0,7 mkr. Det positiva resultatet härleds till minskade 
lönekostnader inom rehab-enheten på grund av vakanta tjänster och lägre kostnader för 
hjälpmedel än budgeterat. Under juli och augusti har dock kostnaderna ökat vilket härleds 
till försenade leveranser. Frånvaron är högre än vanligt och påverkar kostnaden för 
övertid på grund av vikariebrist. 

 
 

Särskilt boende 

Verksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om -0,7 mkr vilket främst 
härleds till höga personalkostnader. Nattpatrullens negativa avvikelse härleds till ökad 
bemanning som är permanentad men inte budgeterad. Bemanningsnyckeln ligger högre 
än budgeterat vilket orsakas av att några enheter har behov av extra personella resurser på 
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grund av ökat vård och omsorgsbehov. Ökningen i juni härleds till en felkontering som nu 
har korrigerats. Verksamheten har under tertial 2, med undantag för sommaren, haft en 
del obokade resurspass. Ersättning för obokade resurspass sker vid årsbokslutet, och 
uppgår fram till augusti månad till 0,8 mkr. Obokade resurspass beror på den övertalighet 
som krävts för att ta bort delade turer. Flera enheter har haft storstädning vilket påverkar 
resultatet negativt. Resultatet vägs upp av de minskade kostnaderna centralt vilka härleds 
till vakanta tjänster. 

 
 

Ordinärt boende 

Periodens resultat är +2,2 mkr. Hemtjänsttimmarna har ökat sedan föregående månad, 
och för den perioden januari till augusti är det cirka 6% lägre beviljade utförda timmar än 
budgeterat, vilket påverkar resultatet positivt. Hög sjukfrånvaro samt svårigheter att 
rekrytera vikarier resulterar i höga personalkostnader för enheterna vilket reducerar 
verksamhetens överskott. Utvecklingsarbete gällande följsamhet mellan planerad tid och 
beslutad tid pågår: Det innebär att, uppnår enheten inte målvärdet görs ett avdrag som 
påverkar enhetens resultat negativt. 
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Omsorgen om funktionsnedsatta 

Negativ budgetavvikelse för tertial 2 är-1,3 mkr. Nedan presenternas olika delar som 
påverkar enhetens utfall. 

Ranstad gruppbostad och Runstens korttidsboende visar underskott som främst härleds 
till mer arbetade timmar än budgeterat samt utbetalning av fyllnad- och 
övertidsersättningar. Ranstad hade även en tillfällig utökning av sin bemanning under 
senare delen av tertial 1 med anledning ökad vårdtyngd och krävt dubbelbemanning, 
denna insats i form av dubbelbemanning är dock avslutad. 

Gruppbostad Norra Långgatan visar ett stort underskott vilket beror på höga kostnader för 
sjuk- och semesterlöner, ökade lönekostnader i samband med verkställande av 
satellitlägenhet, samt fyllnads- och övertidsersättning vilket är ett direkt resultat av 
bemanningsproblem. 

Runstens korttidsboende har under våren verkställt beslut om bostad med särskild service 
vilket inneburit att boendet bemannats dygnet runt under längre period under början av 
året. Under sommaren har även flera barn fått korttidsboende verkställt vilket lett till ökad 
bemanning i verksamheten. 

Boendestödets negativa resultat för perioden beror på ökade personalkostnader för 
personalen som bland annat övertid och sjuklöner, samt bilkostnader och handledning. 

Enheten för avlösarservice i hemmet och ledsagarservice har på grund av svårigheter med 
personalbemanning inte kunnat verkställa samtliga ärenden under första delen av året 
vilket är en av orsakerna till enhetens överskott. I och med organisationsförändring i 
våras har också några avlösarserviceärenden och ledsagarärenden lagts ut på andra 
enheter men någon korrigering i budget har ännu ej skett vilket gör att kostnaderna för 
verkställighet i stället syns i andra enheters resultat men till liten del då ärendena är 
fördelade på fler enheter. 

Det som reducerar den negativa avvikelsen är lönekostnader för administrativ personal 
inom OFN som visar på ett överskott vilket härleds till vakanta tjänster. Centralt konto för 
OFN visar också positivt resultat för tillfället men större delen av överskottet kommer 
under hösten fördelas på flera kompetenshöjande insatser. 

Individ- och familjeomsorg 

Positiv avvikelse för perioden +2,4 mkr. 

Avvikelsen härleds främst till lägre kostnader för placeringar än budgeterat under tertial 2 
men också på att alla enheterna inom IFO har eller har haft en eller flera vakanta tjänster 
eller vakans del av tjänster på grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter under året. 
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Arbetsmarknadsenheten 

Budgetavvikelsen för perioden är + 0,5 mkr. 

Budgetavvikelsen härleds till låga personalkostnader centralt på grund av en extern 
finansiering i form av statliga stimulansmedel samt mer intäkter än beräknat gällande 
återbruket. Även lägre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd påverkar resultatet 
positivt. Ökade kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder i samband med ändrade 
anställningsformer påverkar verksamhetens resultat negativt. 

Projekt 

Schablonersättning från Migrationsverket var ej budgeterad, men inkom om 0,5 mkr i 
januari, samt utbetalningar inkom under augusti månad och därav en positiv avvikelse för 
perioden. 

Analys av årsprognos 

Förvaltningen visar ett positivt resultat vid delårsbokslut, men längre in under året finns 
kommande kostnader som drar ner resultatet och som bidrar till en prognos för helåret om 
3,8 mkr. Antagandet i prognosen är att ersättning för äldreomsorgslyftet och 
trygghetslarm blir beviljade. Prognosen baseras på dessa antaganden: 

Centralt 

Prognosen för helåret är +3,4 mkr. 

Prognosen baseras främst på att kostnader gällande heltid som norm och delade turer 
kommer belasta resultatet i slutet av året. Förvaltningen har fått en utökad budget för 
heltid som norm och borttag av delade turer som kommer visas vid årsbokslutet. 
Antagandet är att kostnaderna kommer vara lägre än budgeterat, men högre än föregående 
år på grund utav en ökad grundbemanning som leder till fler obokade timmar. Prognosen 
baseras även på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster. 

Vård och omsorg 

Prognosen baseras på att statsbidrag beräknas påverka verksamhetsområdets totala budget 
för bland annat kompetensutveckling samt att kostnaden för obokad resurstid (1,1 mkr) 
återbetalas till enheterna. En annan anledning till att prognosen har ökat beror på en 
budgetkorrigering som skett enligt KF beslut §43 medel för löneöversyn 2022. 

Prognosen för Hälso- och sjukvård på +0,5 mkr baseras främst på att budgeten för 
hjälpmedel inte kommer att nyttjas fullt ut. Hjälpmedelskostnaderna har ökat de senaste 
två månaderna, men beräknas inte att nå budgeterad nivå vid årets slut. Prognosen baseras 
även på att sjukfrånvaro i första hand täcks genom att planera om resurserna på enheten. 
Ökning av två sjuksköterskor till särskilda boenden innebär att en del resurser flyttas till 
hemsjukvården. En del av lönekostnaderna beräknas belastas av stimulansmedel. 

Prognosen för helåret inom särskilt boende är +0,1 mkr. Prognosen baseras på delvis 
vakanta tjänster centralt som påverkar prognosen positivt. Verksamheten har ansökt om 
statsbidrag även under 2022 som kan användas till bland annat kompetensutveckling 
vilket påverkar prognosen positivt. Det som påverkar prognosen negativt är för att 
säkerställa att demensenheterna inte lämnas obemannade har beslut tagits att öka 
bemanningen nattetid, och en minskning av antalet demensplatser i form av minskade 
intäkter. Årsprognosen kan påverkas negativt om verksamheten måste anställa ytterligare 
medarbetare på helgtjänstgöring, som är en åtgärd för att eliminera delade turer. Ökade 
kostnader för specialinkontinenshjälpmedel påverkar även prognosen negativt. 

Ordinärt boendes årsprognos är +2,0 mkr. En ökning av prognosen har skett sedan 
föregående rapportering och härleds till att hemtjänsttimmarna beräknas vara lägre än 
budgeterat för helåret. Timmarna har över sommaren ökat men beräknas inte att uppnå till 
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budgeterad nivå vid årets slut. Översynen av följsamhet till utplanerad tid i förhållande 
till beslutad tid pågår och kan påverka resultatet negativt i vissa områden. Prognosen kan 
komma att ändras om antalet beviljade hemtjänsttimmar förändrats under hösten. 

Verksamheten ansöker om statsbidrag även under 2022 vilket beräknas påverka budgeten 
för kompetensutveckling positivt. (0,3 mkr) 

Omsorgen om funktionsnedsatta 

Prognosen för helåret är -3,4 mkr. 

Prognosen på gruppbostad Norra Långgatan är  -1,4 mkr och är baserad på att Norra 
Långgatan i slutet på april verkställt ett gruppbostadsbeslut i en satellitlägenhet vilket inte 
är budgeterat samt att gruppbostaden kräver mer personal än budgeterat. 

Ranstad gruppbostad förväntas även göra ett underskott på -0,9 mkr vilket beror på att de 
har högre bemanningsgraf än budgeterat samt att de har stora utmaningar med hög 
sjukfrånvaro som i sin tur leder till höga kostnader för fyllnad- och övertidsersättningar 
då de har svårt med rekrytering av vikarier. 

Runstens korttidsboende har förändrat sin prognos jämfört med föregående månad till det 
sämre, prognosen är -0,9 mkr. Förändrad prognos beror på att verksamheten har fått nya 
barnbeslut att verkställa från och med sommaren och framåt. 

Boendestöd har en negativ prognos om -0,8mkr vilket främst beror på ett nytt omfattande 
ärende som dessutom krävt dubbelbemanning och som har verkställts from april tom juli i 
kombination med andra nya tidskrävande ärenden. 

Nytt assistansärende har tillkommit i början av februari vilket förklarar den negativa 
prognosen om -0,3 mkr inom personlig assistans. 

Centrala konton och några verksamheten väger till viss del upp beräknat underskott. 

Individ- och familjeomsorg 

Prognosen för helåret är +0,8 mkr. 

IFO:s prognos har förändrats sedan föregående månad med 1,5 mkr och beror på nya 
kostsamma placeringar inom både barn och familj och missbruksvården. I prognosen har 
även en fiktiv placering räknats med då verksamheten beräknar göra ytterligare en 
placering inom en snar framtid. 

Arbetsmarknadsenheten 

Prognosen för helåret är +/-0 mkr. 

Med beaktande av resultatet för verksamhetsår 2021 och med de förändringar inom 
Arbetsförmedlingen beräknas en budget i balans vid årets slut. Kostnaden för hushållsel 
och uppvärmning har stigit kraftigt vilket i sin tur medför ökade kostnader för 
försörjningsstöd, och drivmedelskostnader har ökat centralt och påverkar årsprognosen 
negativt. 

På grund av att anställningsstödet Extratjänster har tagits bort kommer kostnaden för 
arbetsmarknadsåtgärder att stiga. För att kunna driva verksamheten med Återbruket och 
Fritidsbanken är det nödvändigt att anställa personer med anställningsstöd även om 
kostnaden har stigit.  Även kostnaden för bidragsanställningar kommer att öka med 
anledning av att en del extratjänster kommer att avslutas under året. 

Det som reducerar ovanstående pronotiserade underskott är försäljningen från Återbruket, 
då den beräknas ge ett större överskott än tidigare beräknat, samt av vakanta tjänster 
centralt som i stället finansieras av stimulansmedel och bidrar till en budget i balans vid 
årets slut. 
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Projekt 

Schablonersättning från Migrationsverket var ej budgeterad, men inkom om 0,5 mkr i 
januari, vid årets slut beräknas att schablonersättningen inte kommer utnyttjas. 

Ekonomisk sammanställning 

   Årsbudget Budget 
jan-aug 

Utfall 
jan-aug 

Avvikelse 
jan-aug Årsprognos 

 Total      

70 Centralt 41 747 24 680 23 500 1 180 3 350 

71 
Bemannings 
enhet 

0 0 219 -219 0 

72 Hälso- och 
sjukvård 28 264 18 920 18 207 713 450 

73 Särskilt boende 94 593 64 094 64 795 -700 100 

74 Ordinärt 
boende 78 308 53 167 50 925 2 241 2 000 

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 54 474 36 712 38 057 -1 344 -3 390 

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 601 18 394 16 000 2 394 790 

77 Arbetsmarknad
senheten 13 742 9 256 8 746 510 0 

79 Projekt 0 0 -996 996 500 

 Summa 338 727 225 223 219 453 5 770 3 800 

 
 

Ekonomisk sammanställning per ansvar 

   Årsbudget Budget 
jan-aug 

Utfall 
jan-aug 

Avvikelse 
jan-aug 

Års 
prognos 

 Total      

7000 Socialnämnd 661 429 370 59 0 

7001 Bidrag till föreningar 210 210 200 10 0 

7002 Fastigheter 1 867 1 244 1 277 -33 0 

7005 Utbildning Socialförvaltn 300 200 103 97 0 

7006 Stab 13 667 5 776 5 793 -17 3 000 

7007 Myndighet 13 751 9 277 8 724 553 0 

7008 Admin o service 11 292 7 545 7 034 511 350 

7102 Vikariepool 0 0 219 -219 0 

7200 Rehab 
Hjälpmedel&Centralt 11 131 7 447 6 568 878 450 

7205 Sjuksköterskor Dag 15 095 10 096 10 153 -58 0 

21



Socialnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Delårsbokslut 2022 
Borgholms kommun  19 

   Årsbudget Budget 
jan-aug 

Utfall 
jan-aug 

Avvikelse 
jan-aug 

Års 
prognos 

7206 Sjuksköterskor Natt 2 038 1 378 1 485 -107 0 

7300 Centralt SB 11 192 7 462 7 000 462 1 200 

7302 Adm Personal SB 8 106 5 408 4 281 1 127 1 350 

7311 Ekbacka 4 5 612 3 803 3 698 105 240 

7312 Ekbacka 4 natt 1 462 986 929 57 -50 

7321 Ekbacka 2 5 422 3 702 3 703 -1 60 

7322 Ekbacka 2 Natt 1 439 970 1 083 -113 -200 

7323 Ekbacka 5 6 773 4 615 4 973 -358 -350 

7324 Ekbacka 5/6 natt 4 166 2 815 2 825 -9 0 

7325 Ekbacka 6 6 646 4 531 5 109 -578 -400 

7331 Åkerbohemmet DB 9 237 6 295 5 973 322 0 

7332 Åkerbohemmet ÄB 4 061 2 813 3 249 -437 -300 

7333 Nattpatrullen norr 7 618 5 138 6 127 -989 -1 200 

7341 Soldalen DB 5 132 3 493 3 248 244 250 

7342 Soldalen ÄB 3 814 2 621 2 572 49 150 

7343 Soldalen Natt 4 349 2 931 2 969 -39 -50 

7351 Strömgården DB 6 634 4 533 5 089 -556 -600 

7353 Strömgården Natt 2 930 1 980 1 967 14 0 

7400 Centralt Ord. boende 8 673 5 782 1 817 3 965 2 710 

7402 Adm Personal Ord. 
boende 8 140 5 432 5 153 279 0 

7411 Klockaregården 1 232 826 760 65 100 

7414 Social verksamhet B-
holm 1 068 726 404 322 380 

7415 Social verksamhet Norr 520 348 252 96 0 

7419 Hemtjänst Böda 6 360 4 290 5 298 -1 008 -1 400 

7420 Hemtjänst Löttorp 9 670 6 522 7 137 -616 -500 

7430 Hemtjänst Centrum Norr 8 238 5 556 5 625 -69 -50 

7432 Hemtjänst Centrum 
Söder 11 809 8 142 8 487 -345 0 

7433 Nattpatrullen Mell./Ytter 2 914 1 969 2 021 -52 -40 

7451 Hemtjänst Långlöt/Rälla 7 760 5 351 6 205 -854 -200 

7452 Hemtjänst Köpingsvik 11 923 8 224 7 765 459 1 000 

7500 Centralt Omsorg av F. 146 97 -339 436 300 

7502 Adm Personal Omsorg 
av F. 4 809 3 206 2 810 396 100 
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   Årsbudget Budget 
jan-aug 

Utfall 
jan-aug 

Avvikelse 
jan-aug 

Års 
prognos 

7510 Avlösare & Ledsagning 1 721 1 155 683 472 220 

7511 Personlig Ass SFB 2 083 1 472 1 770 -299 -260 

7513 Boendestödet 2 827 1 896 2 358 -462 -800 

7514 Personligt utformat stöd 252 169 49 121 190 

7515 Personlig ass LSS 1 883 1 274 1 341 -67 -80 

7530 Dagligvht Borgholm 8 169 5 463 5 325 138 100 

7531 Korttidsverksamhet 
Runsten 3 329 2 253 2 757 -504 -900 

7533 Träffpunkt OFN 176 118 98 20 0 

7570 Servicebostad 
Guntorpsg. 2 322 1 564 1 675 -111 -100 

7571 Gruppbostäder Ranstad 5 324 3 593 4 262 -669 -850 

7573 Gruppbostäder 
Åkerhagen 4 542 3 065 3 130 -65 -100 

7574 Servicebostad 
Sandgatan 2 169 1 461 1 418 43 30 

7575 Gruppb Johan Söderstr. 
v. 4 516 3 046 2 933 113 90 

7576 Gruppb. Norra 
Långgatan 4 801 3 237 4 219 -982 -1 400 

7577 Gruppb. V Järnvägsg 4 043 2 727 2 685 42 45 

7578 Satelliten Löttorp 813 547 500 46 65 

7592 Kontaktpersoner LSS 550 370 384 -14 -40 

7600 Centralt IFO 1 443 962 893 70 20 

7602 Adm Personal IFO 2 842 1 860 1 932 -72 -120 

7640 Stöd och insatser 3 047 2 100 2 007 93 60 

7650 Barn och familj 15 332 10 277 8 811 1 466 1 085 

7670 Vuxenenheten 4 936 3 194 2 357 837 -255 

7700 Centralt AME 678 452 518 -66 0 

7702 Administrativ personal 
ame 2 920 1 950 1 474 475 600 

7703 Ekonomiskt bistånd 7 282 4 846 4 622 224 -200 

7710 Arbetsmarknadsåtgärde
r 1 702 1 234 1 711 -477 -800 

7711 Återbruk 150 100 -230 330 400 

7712 Fritidsbank 500 335 341 -6 0 

7793 Sociala kontrakt 510 340 309 30 0 

7931 Integration 0 0 -996 996 500 

 Summa 338 727 225 223 219 453 5 770 3 800 
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Inköp och avtalstrohet 
Enligt av kommunfullmäktige beslutade mål "Hållbar konsumtion och produktion" ska 
kommunen säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Både konsumtion 
och produktion behöver vara hållbart, upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till 
hållbarhet och det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och 
produktion. 

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till 
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som 
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå 
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som 
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det 
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris. 

Nedan visas avtalstroheten för socialförvaltningen, baserat på inköp som är betalda under 
perioden. Inköpen är exklusive köp av huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag. 
Avtalstroheten för perioden är 88 % (för hela 2021 var den 87 %). Den del som avviker 
mest från avtal är kategorin material, i huvudsak förbrukningsmaterial. Sett till hela 
kommunen så är avtalstroheten 79 % under perioden. 

Trots att andelen inköp är 88 % enligt avtal så är inköp gjorda från 166 olika leverantörer 
under perioden, varav 50 är avtalsleverantörer. Det är många mindre köp som genomförs 
från olika leverantörer och ett antal nya leverantörer tillkommer varje vecka. 

Det största posterna som går utanför avtal inom socialförvaltningen är inköp av 
förbrukningsmaterial, medicinskteknisk utrustning och larmkostnader. Arbete är påbörjat 
för att öka avtalstroheten inom dessa områden. 
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Åtgärder och konsekvensanalys 
Vård och omsorg 

Åtgärder som ingår i helårsprognosen 

 Inför budget 2023 planera för en permanent ökad nattbemanning på 
Åkerbohemmet för att säkerställa att ingen demensenhet lämnas obemannad.  

 Återgång tillbaka till grundbemanning där omsorgsbehovet minskar 

Åtgärder som inte ingår i helårsprognosen. 

 Effektiv schemaplanering. 
 Ökad samverkan mellan gränserna gällande personalresurser 
 Nära samarbete med HR för att minska sjukfrånvaron och att utveckla grupperna. 
 Att informera personalen kring ekonomin och på så sätt öka förståelsen och 

kunna se helheten. 
 Fortlöpande kompetensutveckling för personalen. 
 Dagliga reflektioner, närvarande enhetschef och SSK, Trivselträffar med 

personalen samt uppskattning görs kontinuerligt för att bidra till att öka 
frisknärvaron samt vara en aktiv arbetsplats med gott arbetsklimat. 

 Arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att ha friska medarbetare och minska 
sjukskrivning. 

OFN 

 Renodla målgruppen för brukare på en av gruppbostäderna till en enhet som 
arbetar med personer med autism. För övriga brukare erbjuds annat 
boendealternativ. Åtgärden förväntas ge effekter både på kvalitén i verksamheten 
och på det ekonomiska resultatet. Effekten prognostiseras bli ca +200tkr för 
perioden okt-dec. 

 Rekrytering av vikarier för att säkerställa att bemanningsgrafen tillgodoses utan 
att ordinarie personal tvingas gå in och arbeta utöver sin ordinarie arbetstid mot 
fyllnads-och övertidsersättning. Verksamheten arbetar också för att 
tillsvidareanställa medarbetare så det finns en kapacitet att täcka planerad 
frånvaro samt förlägga resurspass. 

 Aktivt rehabiliteringsarbete med stöd från HR-avdelningen som i vissa fall 
troligtvis kommer leda till avslutad anställning för några medarbetare som inte 
bedöms ha arbetsförmåga. Svårt att beräkna när åtgärd ger effekt då det till stor 
del beror på HR-avdelningen och Försäkringskassan. 

 Inom en gruppbostad har det skapats en gedigen åtgärdsplan i samband med Lex 
Sarah rapporter. Åtgärderna i planen syftar till att öka kvaliteten för brukarna 
men den sekundära vinsten om åtgärderna ger förväntad effekt är att enheten 
minskar sitt underskott. På sikt planeras att avveckla gruppbostaden om 4–5 
platser men det är troligtvis inte möjligt fören ny gruppbostad om 6 platser blir 
färdigställd. Förväntad effekt 3,5mkr. I den förväntade effekten ingår inte hyra 
för ny gruppbostad då denna ännu inte är fastställd. Åtgärden är tidigast möjlig 
att utföra under 2023. 

 En satellitlägenhet uppkom i våras och planeringen är att denna ska avvecklas så 
fort det finns möjlighet att erbjuda plats på ordinarie gruppbostad. Beräknad 
helårseffekt 1,7mkr i personalkostnader.  

 Konflikthantering och grupputveckling planeras för ett par arbetsgrupper med 
pågående konflikter och/eller hög sjukfrånvaro i syfte att öka frisknärvaro och 
höja arbetsglädjen och förhoppningsvis även kvalitén i utfört arbete.  
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IFO 
 För att nå en budget i balans kommer enheten Stöd och Insatser inte att tillsätta 

vikarier fullt ut för de tjänstledigheter som flera medarbetare är beviljade, med 
syftet att då gå jämnt ut med den tillfälliga utökningen av Förebyggande Teamet. 

Systematisk kvalitetssäkring 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Genom ledningssystemet ska ledningen styra och förbättra verksamhetens alla delar för 
att kunna ge en god kvalitet i enlighet med de lagar och regler som gäller för 
verksamheten. De insatser och aktiviteter som utförs i verksamheten ska styras genom 
ledningssystemet så att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt för dem som 
verksamheten är till för. 

Med stöd av ledningssystemet ska verksamheten planera, leda, kontrollera, följa upp och 
utvärdera arbetet samt förbättra kvalitén. Samtliga medarbetare ska bidra och vara en del 
av kvalitetssäkringen. 

Socialförvaltningens ledningssystem för att systematiskt utveckla och säkerställa 
kvaliteten består bland annat av: 

 Rutiner och riktlinjer. 
 Avvikelser, klagomål, lex Sarah och lex Maria. 
 Patienssäkerhetsberättelsen inkl. kvalitetsberättelsen. 
 Delårsbokslut. 
 Egenkontroller via journalgranskning och loggar. 
 Riskanalyser. 

Erfarenheterna från ovannämnda aktiviteter ska ligga till grund för förbättringar av 
ledningssystemet samt vid behov för åtgärder i verksamheten. Samtliga delar går in i 
varandra och är en del av det ständigt pågående systematiska förbättringsarbetet. Det 
systematiska kvalitetsarbetet följs upp i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse samt i 
delårsbokslut och helårsbokslut. 

Risker beslutade av socialnämnden 

Socialnämnden har beslutat om fyra risker som verksamheten ska utgå ifrån vid 
egenkontroll samt vid riskanalys och bedömning. 

De fyra framtagna riskerna kan sammanfattas enligt nedan:  

1 Risk finns för att barnrättsperspektivet inte beaktas/beskrivs i beslut där barn kan påverkas. 

2 Risk finns för att mål i uppdrag för insatser inte är mätbara och därmed heller inte 
uppföljningsbara. 

3 Risk finns för att dokumentationen är bristfällig och därmed går det inte att följa den röda 
tråden. 

4 Risk finns för att missförhållanden, eller risk för missförhållanden, inte rapporteras vilket kan 
drabba den enskilde om brister i verksamheten inte uppmärksammas. 

Egenkontroll – en form av granskning av arbetet 

En egenkontroll är kopplad till varje framtagen risk. Respektive chef ansvarar för att 
dokumentera och utföra åtgärder om det vid kontrollen uppmärksammas 
utvecklingsbehov i verksamhetens processer och/eller rutiner. 

I dagsläget består egenkontrollen främst av journalgranskning två gånger per år. 
Journalerna väljs ut slumpmässigt och så gott som varje enhet granskar fyra journaler, per 
halvår, utifrån en framtagen checklista. En av de fyra journalerna granskas gemensamt i 
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varje chefsgrupp där även MAS eller verksamhetsutvecklare deltar. Syftet är att lära av 
varandra, att synliggöra övergripande mönster och förbättringsbehov samt att arbetet är 
likvärdigt i verksamheterna. Resterande journaler granskas av medarbetare tillsammans 
med respektive chef. 

I samband med journalgranskningen görs en loggkontroll om personal har behörighet att 
gå in de journaler som granskats. 

Riskanalys – ett förebyggande arbete 

I syfte att förebygga negativa händelser och missförhållanden ska varje enhet skatta de 
risker som är aktuella. Som stöd för skattningen finns en matris och en analys samt 
bedömning ska göras om framtagna risker skulle kunna inträffa på enheten och hur det i 
så fall skulle kunna påverka kvaliteten på ett negativt sätt. Genom matrisen ges ett 
riskvärde som vägledning för vidare hantering. Visar det sig att det krävs en planering för 
att eliminera eller reducera risken ska aktiviteter och åtgärder sättas in. 

Arbetet med riskanalyser är under utveckling inom förvaltningen. 

1.3 Förväntad utveckling 
Vård och omsorg 

Utifrån SCB:s prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 362 
stycken till 2026. Borgholms kommun har en större andel befolkning som är över 80 än 
vad andra liknande kommuner har. Äldreomsorgsplan med fokus på personcentrerad 
omsorg följs och revideras regelbundet. Planering och byggnation för det nya 
äldreboendet med 80 platser på Ekbacka-området pågår och förväntas vara klart februari 
2024. 

Kompetensutveckling i form av utbildningssatsningar som Stjärnmärkt, Psyk E-bas och 
MHFA. Kompetensutveckling sker även inom i teamen med mål att öka delegerade 
sjukvårdsuppgifter till undersköterskor, tydliggöra roller och ansvar. Genom samarbete 
mellan socialaktivitetssamordnare (SAMSAS) och omvårdpersonal ökad delaktighet i 
aktivering kan vi skapa ett tryggare/trevligare boendesituation för omsorgstagare. 

Fortsatta utmaningar under året inom vård och omsorg är vikarietillsättning samt 
rekrytering till fasta tjänster inom alla enheter. Att motivera personalen till att jobba över 
gränserna, på andra enheter så resurstiden utnyttjas fullt ut. Den fysiska arbetsmiljön är på 
ett par enheter inte god vilket försvårar rehabilitering samt ökar frånvaron. 

  

Omsorgen om funktionsnedsatta 

Möjligheter som omsorgen om funktionsnedsatta är en omorganisering under våren 2022 
där Runstens korttidsboende planerar för att verkställa samtliga barnärenden inom 
verksamhetsområdet, det vill säga både avlösarservice i hemmet och ledsagarservice för 
barn samt korttidsvistelse ses som en möjlighet för verksamheten med syftet att samla 
kompetens kring barn med funktionsnedsättning och skapa högre kvalitet och 
rättssäkerhet för brukare. 

Fortsatt arbete med samplanering mellan enheterna och utvidga medarbetares möjlighet 
att arbete på fler enheter vid behov är ett pågående arbete. Verksamheten ser även en stor 
möjlighet till utökat samarbete och stöd från bemanningsplanerare då bemanningsenheten 
förändras from 5:e september. 

Planering av ny gruppbostad är nu på gång igen vilket är positivt och på sikt skapar det 
möjlighet att tillgodose brukares behov på bästa sätt. 
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En stor utmaning även inom omsorgen om funktionsnedsatta är att minska sjukfrånvaron 
och att rekrytera mer personal så det finns utrymme för medarbetare att täcka för sina 
kollegors frånvaro utan att verksamheten ska behöva använda sig av för många olika 
timvikarier. Verksamheten behöver marknadsföra sig för att nå ut med att behov av 
kontaktpersoner söks och också utreda personer i den takt de visar intresse för uppdrag så 
att samtliga biståndsbeslut kan verkställas inom en snar framtid. Även 
semesterrekrytering inför sommaren är en stor utmaning då ansökningarna till 
verksamheten är få. Flera enheter kan därmed bli tvungna att fördela sina semestrar på 
fler än två perioder. 

Fortsatt arbete med att motivera medarbetare att vidga sig och introduceras på fler 
arbetsplatser så risken för obokad resurstid minskar är en utmaning som verksamheten 
har jobbat med i flera år men som måste fortgå för att nå högsta effektivitet. 

Kompetensutveckling är inplanerad för många medarbetare inom OFN, 75 medarbetare 
får utbildning i Tecken som alternativ kommunikation med start i september och 
medarbetare inom främst psykiatriboende och boendestöd får utbildning i "Ett 
självständigt liv" (ESL) under senare delen av året. 

Individ- och familjeomsorg 

Samverkan i syfte att arbeta för god och nära vård mellan IFO och hälsocentralen är 
inledd. Arbetet är ännu i sin linda, det finns goda tankar i respektive verksamhet hur 
verksamheterna kan närma sig varandra för att jobba med tidiga insatser. Vad som också 
är en möjlighet men även en utmaning är att "sätta" den nya organisationen och då 
framför allt utveckla arbetssättet inom vuxenenheten. Målet är att utveckla enhetens 
arbetssätt för att fånga upp och möta klienten i ett så tidigt skede som möjligt utifrån 
missbruk. Detta sker delvis med ett nytt arbetssätt där en öppen ingång erbjuds klienter, 
dvs 5 samtal utan att bli registrerad i socialregistret. Socialsekreterarna kommer att arbeta 
med både utredning och behandling utifrån hur behovet ser ut. Det finns också en 
möjlighet att i denna omorganisation att i högre grad börja samarbeta med boendestöd 
som många gånger möter samma klienter i sitt arbete som vuxenenheten gör. 
En möjlighet är att fortsätta jobba för en permanent utökning av det förebyggande arbetet 
inom IFO med syfte att på sikt minska kostnaden för de tyngre och långvariga insatser 
som sannolikt hade kunnat undvikas med hjälp av flera kortsiktiga och tidiga insatser. 

En av de utmaningar verksamheten ser framför sig är det ökade droganvändandet bland 
ungdomar. Verksamhetens uppfattning är att de unga som nu börjar använda droger, är 
yngre än tidigare. Verksamheten ser också att många snabbt börjar sälja droger för att 
kunna finansiera sitt eget missbruk, samt en orädsla för att prova tyngre droger. När de 
unga börjat sälja droger är det en stark farhåga att steget till gängkriminalitet inte är så 
långt.
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 99   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 99 Dnr 2022/28 706 SN 
 
Taxor för vård och omsorg 2023. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att anta redovisat förslag på taxor för 2023.   

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 höjs från 460 kr/timme till 471 kr/timme.  

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 147 kr per dag (4410 kr 
per månad). Förslag till höjning vid sammanträdet i april 2022 var 140 kr. 

Att kostnaden för en matportion höjs från 55 kr till 59 kr. Förslag till höjning vid 
sammanträdet i april 2022 var 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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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 99   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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.  

Dagens sammanträde 
Under dagens sammanträde redovisas nya förslag på ändringar utifrån den kost-
nadshöjning som skett sedan april månad.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 100   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 100 Dnr 2022/40 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah 
avseende brist i utförande. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
I utredningen har det inte framkommit att händelsen lett till några negativa konse-
kvenser för den enskilde. Däremot bedömer utredaren att det finns brister och för-
bättringsmöjligheter som behöver åtgärdas för att säkerställa kvalitén. Flera kvali-
tetsförbättringar som konstaterats har kopplingar till ledning/styrning och de organi-
satoriska mellanrummen. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

Bedömning 
Riskbedömning om händelsen kan ske igen. 
Utredaren bedömer att vidtagna och planerade åtgärder minimerar risken för att 
händelsen kan ske igen. 

Den 14 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att inget missförhållande 
råder och utredningen avslutas. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah avseende brist i 
utförande. 
 
Förslag till beslut  
Att lämna över informationen till socialnämnden. 
                                
Ärendebeskrivning 
I utredningen har det inte framkommit att händelsen lett till några negativa konsekvenser för den 
enskilde. Däremot bedömer utredaren att det finns brister och förbättringsmöjligheter som behöver 
åtgärdas för att säkerställa kvalitén. Flera kvalitetsförbättringar som konstaterats har kopplingar till 
ledning/styrning och de organisatoriska mellanrummen.  
 
Riskbedömning om händelsen kan ske igen 
Utredaren bedömer att vidtagna och planerade åtgärder minimerar risken för att händelsen kan 
ske igen. 
 
Den 14 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att inget missförhållande råder och 
utredningen avslutas.  
 
Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 
 
  
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 101   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 101 Dnr 2022/46 705 SN 
 
Lex Sarah rapport fysiskt övergrepp 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.     

Ärendebeskrivning 
Bakgrund: En lex Sarah rapport inkommer den 22 juni 2022. Rapporten anger att 
en omsorgstagare utsatts för fysiskt övergrepp av en annan omsorgstagare på ett 
vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom.  

Konsekvenser för den enskilde: Den enskilde som utsatts för fysiskt våld blev rädd 
och orolig direkt efter händelsen. Den enskilde fick även en lindrig fysisk skada.  

Slutsatser: Utredningen har sammanfattningsvis kommit fram till att ett utvecklings-
arbete behöver göras för hur verksamheten ska agera för att skydda övriga om-
sorgstagare när en enskild har eller får ett aggressivt beteende. 

Åtgärder: Flera åtgärder sattes in i samband med händelsen. Bl.a. ökad närvaro av 
personal där omsorgstagare befinner sig och ökad samverkan med sjuksköterska. 
Planerade åtgärder handlar sammanfattningsvis om kvalitetsförbättringar i arbetet 
kring risk och säkerhet för att säkerställa trygghet för omsorgstagare. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, fysiskt övergrepp 

Bedömning 
Riskbedömning om händelsen kan ske igen 
Utredaren bedömer att med hänsyn till att själva händelsen inte skett förut, att flera 
individuella och generella åtgärder redan satts in och flera åtgärder är inplanerade 
så minimeras risken för att händelsen sker igen. 

Beslut: Den 22 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att risk för missför-
hållande råder och utredningen avslutas. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah 
avseende fysiskt övergrepp. 
 
Förslag till beslut  
Att lämna över informationen till socialnämnden. 
                                
Ärendebeskrivning 
Bakgrund: En lex Sarah rapport inkommer den 22 juni 2022. Rapporten anger att en omsorgstagare 
utsatts för fysiskt övergrepp av en annan omsorgstagare på ett vård- och omsorgsboende för personer 
med demenssjukdom.  
 
Konsekvenser för den enskilde: Den enskilde som utsatts för fysiskt våld blev rädd och orolig direkt 
efter händelsen. Den enskilde fick även en lindrig fysisk skada.  
 
Slutsatser: Utredningen har sammanfattningsvis kommit fram till att ett utvecklingsarbete behöver 
göras för hur verksamheten ska agera för att skydda övriga omsorgstagare när en enskild har eller får 
ett aggressivt beteende. 
 
Åtgärder: Flera åtgärder sattes in i samband med händelsen. Bl.a. ökad närvaro av personal där 
omsorgstagare befinner sig och ökad samverkan med sjuksköterska. Planerade åtgärder handlar 
sammanfattningsvis om kvalitetsförbättringar i arbetet kring risk och säkerhet för att säkerställa 
trygghet för omsorgstagare. 
 
Riskbedömning om händelsen kan ske igen 
Utredaren bedömer att med hänsyn till att själva händelsen inte skett förut, att flera individuella och 
generella åtgärder redan satts in och flera åtgärder är inplanerade så minimeras risken för att 
händelsen sker igen. 
 
Beslut: Den 22 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att risk för missförhållande råder 
och utredningen avslutas.  
 
Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, fysiskt övergrepp 
 
  
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 103 Dnr 2022/57 705 SN 
 
Lex Sarah rapport ekonomiska oegentligheter 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.     

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport registreras den 1 september 2022 angående ekonomiska oe-
gentligheter. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att det försvunnit pengar från omsorgs-
tagare vid en verksamhet inom äldreomsorgen. Händelsen upptäcktes mellan den 
31 augusti och den 1 september 2022.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om att kontaktperson kontrollräknar 
omsorgstagarnas kontanter och att enhetschef ansvarar för att det utförs. Enhets-
chef har en dialog med anhöriga. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Information om påbörjad utredning enligt lex Sarah, dnr 
2022/57-705, efter avvikelse om ekonomiska oegentligheter.  
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Lex Sarah rapport registreras den 1 september 2022 angående ekonomiska oegentligheter. 
 
I rapporten framgår det sammanfattningsvis att det försvunnit pengar från omsorgstagare vid 
en verksamhet inom äldreomsorgen. Händelsen upptäcktes mellan den 31 augusti och den 1 
september 2022.  
 
De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om att kontaktperson kontrollräknar 
omsorgstagarnas kontanter och att enhetschef ansvarar för att det utförs. Enhetschef har en 
dialog med anhöriga.  
 
 
 
Camilla Areskog 
Verksamhetsutvecklare 
Socialförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-14 104   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 104 Dnr 2022/58 705 SN 
 
Lex Sarah rapport fysiskt övergrepp 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.     

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport om fysiskt övergrepp registreras den 8 september 2022. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en enskild blivit utsatt för oönskad 
fasthållning. Händelsen skedde den 13 augusti 2022 vid en verksamhet inom om-
sorgen om funktionsnedsatta.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits, efter att enhetschef fick kännedom om 
händelsen den 8 september 2022, var att enhetschefen samtalade med berörd 
personal. Även den enskildes god man vidtalas.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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Information om påbörjad utredning enligt lex Sarah, dnr 
2022/58-705, efter avvikelse om fysiskt övergrepp.  
 

Sammanfattning av ärendet 
 
Lex Sarah rapport om fysiskt övergrepp registreras den 8 september 2022. 

 
I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en enskild blivit utsatt för oönskad 
fasthållning. Händelsen skedde den 13 augusti 2022 vid en verksamhet inom omsorgen om 
funktionsnedsatta.  
 
De omedelbara åtgärder som vidtagits, efter att enhetschef fick kännedom om händelsen 
den 8 september 2022, var att enhetschefen samtalade med berörd personal. Även den 
enskildes god man vidtalas.  
 
 
 
Camilla Areskog 
Verksamhetsutvecklare 
Socialförvaltningen 
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