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§ 87 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information: 

- Ca 60 visstidare har vistats i Borgholms kommun under sommaren. 

- Vi har haft Covid-19 både i verksamheterna och i personalgrupper under som-

maren. Det har medfört att det har varit ibland varit svårt med bemanningen. 

Arbetet med rekrytering av sommarvikarier för 2023 är redan påbörjat.  

- 220907 togs det första spadtaget för byggandet av det nya särskilda boenden 

på Ekbacka.  

- Ny enhetschef är rekryterad till Åkerbohemmet, Anna Björnsson börjar sin an-

ställning 221003. 

- En socialsekreterare blev i förra veckan utsatt för våld och hot mot tjänsteman. 

Händelsen har polisanmälts.  

 

______________
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§ 88 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning juli 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna budgetuppföljningen för juli månad 2022 som visar ett resultat på 

2,4 mkr och en årsprognos på 4,5 mkr.   

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att socialförvaltningen uppvisar för perioden 
en positiv budgetavvikelse om +2,4 mkr (prognos +4,5 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 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 implementering av verksamhetssystem som kommer att påbörjas först efter 
sommaren. 
Ordinärt boende visar en budgetavvikelse om 0,5 mkr och beror på lägre antal 
hemtjänsttimmar 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, där ersättning kommer att fördelas ut vid årsbokslut. Omsorgen 
av funktionsnedsatta har under perioden haft höga personalkostnader som beror 
på utökning av bemanning med anledning av ökad vårdtyngd, samt att verksamhe-
ten 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 +4,5 mkr vid årets slut. Det som har förändrat prognosen är en 
minskning inom individ- och familjeomsorg och beror på fler nya externa placering-
ar än tidigare prognostiserat. Nya ärenden inom omsorgen om funktionsnedsatta 
som leder till högre personalkostnader än budgeterat, och högre personalkostna-
der inom ordinärt boende som beror på hög sjukfrånvaro och brist på sommarvika-
rier har också påverkat årsprognosen. Årsbudgeten är ännu inte reglerad utifrån 
KF beslut §43 medel för löneöversyn 2022, och kan komma att påverka årspro-
gnosen när reglering skett. 
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I prognosen är antagandet att ersättning för äldreomsorgslyftet och trygghetslarm 
blir beviljade. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för juli 2022.  

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna redovisade budgetprioriteringar 2023-2026 och dess prioriterings-

ordning samt lämna över handlingarna till budgetberedningen, bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 
Efter budgetberedningens sammanträde 22-08-30 med det senaste cirkuläret av 
SKR har förutsättningarna förändrats i budgeten. 

Kort beskrivet är de största förändringarna: 

• Högre skatteunderlag pga. ökade pensioner (medför högre intäkter) 

• Högre uppräkning för pris- och lön (PKV), pga. nya pensionsavtalet men även 
pga. högre prisbasbelopp (medför ökade kostnader och även högre tekniska ra-
mar) 

•  Förändrad befolkningsprognos, -90 invånare jämfört med Statisticons prognos 
(medför lägre intäkter och sänkta tekniska ramar). 

Eftersom det är både på plus- och minussidan medför dessa förändringar tillsam-
mans något sänkta tekniska ramar. En osäkerhet i detta är hur de ökade pensions-
kostnaderna drabbar Borgholms kommun eftersom det varierar stort mellan kom-
munerna. Borgholms kommun inväntar en ny prognos från Skandia den 22-09-16. 

Baserat på ovanstående se budgetprioriteringar 2023-2026 samt prioriteringsord-
ning, bilaga 1.   

Beslutsunderlag 
Prioriteringar och förslag på rangordning efter SKR:s cirkulär.  

Beslut skickas till 
Budgetberedningen 
______________
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§ 90 Dnr 2022/35 705 SN 
 
Sammanfattning, bedömning och beslut i utredning enligt Lex Sarah 
avseende brister och bemötande, organisation 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Utredningen har påvisat att händelserna orsakats av flera brister. Bakomliggande 
orsaker bedöms finnas inom så gott som samtliga områden där den ena orsaken 
påverkar den andra och ger effekter som i sin tur leder till ytterligare brister. Bris-
terna har pågått över tid. 

I utredningen framgår att det finns flera brister såsom exempelvis bemanning, kon-
tinuitet, långa arbetspass, kompetens, kultur där personalen bestämmer själva, go-
de män har inte gjorts delaktiga och enskilda får inte sina aktiviteter. Insynen i 
verksamheten begränsas av gruppbostadens läge samt chefens ansvarsområden 
och därmed närvaro. Bedömningen är att en grundorsak är att verksamhetsområ-
det inte varit prioriterat. 

Bedömningen i utredningen är vidare att de enskilda har olika behov och det finns 
risk för att inte allas behov tillgodoses, såsom aktiviteter och bemötande, på nuva-
rande boende med den matchning som finns gällande kompetens. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brister i utförande och bemötande. 

Bedömning 
Bedömning om konsekvenser för enskilda: 

Utifrån enskildas situation utgår utredaren från ett generellt antagande att enskilda 
påverkas på ett negativt sätt om tillvaron inte är trygg, förutsägbar, begriplig eller 
meningsfull. Utredaren anser vidare att de enskilda är särskilt skyddslösa och de 
enskildas rättigheter har inte tillgodosetts. 

Flera åtgärder har satts in under utredningen och beslut finns på ytterligare åtgär-
der. 

Riskbedömning om händelserna kan ske igen: 
Utredaren bedömer att med hänsyn till allvarlighetsgraden i händelserna, att miss-
förhållandena pågått under en längre tid samt att det utifrån intervjuerna finns skäl 
att tro att följsamheten till det som bestämts inte följs, är sannolikheten mycket stor 
att händelserna upprepas. Bedömningen är vidare att det krävs att vidtagna och 
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beslutade åtgärder följs upp systematiskt för att på så sätt minimera risken för att 
händelserna och dess förlopp sker igen. 

Den 28 juni 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att ett allvarligt miss-
förhållande råder och anmälan samt utredning lämnas till IVO. 

Dagens sammanträde 
2022-09-06 meddelar IVO att de avslutar ärendet, fortsatt tillsyn sker inom ramen för 
pågående verksamhetstillsyn med Dnr 29/2022. 
______________
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§ 91 Dnr 2022/36 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enlig lex Sarah 
avseende brister i bemötande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Utredningen har påvisat brister som påverkar vilket bemötande den enskilde får. 
Bl.a. gällande kompetens i metoder för kommunikation vilket leder att den enskilde 
inte till fullo kan göra sig förstådd eller förstå. Brister finns även gällande kompe-
tens för den enskildes situation vilket riskerar att påverka kvalitén på insatser samt 
att bemötandet inte är anpassat efter den enskildes behov. God man har inte in-
volverats i insatsen och det finns ingen systematik i samverkan med t.ex. habilite-
ringen om den enskildes aktuella behov.  

Det finns även brister i kontinuitet och närvarande ledarskap samt brister i beman-
ning. Vidare finns det osämja mellan personalen som riskerar att påverka bemö-
tandet gentemot den enskilde. Insatser utförs på olika sätt utifrån vem som arbetar. 
Rutiner och annat som bestämts följs inte.  

Bakomliggande orsaker bedöms finnas inom så gott som samtliga områden där 
den ena orsaken påverkar den andra och ger effekter som i sin tur leder till ytterli-
gare brister. Bristerna har pågått över tid. Bedömningen är att en grundorsak är att 
verksamhetsområdet inte varit prioriterat. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brister i bemötande. 

Bedömning 
Bedömning om konsekvenser för enskilda: 

Utifrån den enskildes situation utgår utredaren från ett generellt antagande att hen 
påverkas på ett negativt sätt om tillvaron inte är trygg, förutsägbar, begriplig eller 
meningsfull. Utredaren anser vidare att den enskilde är särskilt skyddslös och hens 
rättigheter har inte tillgodosetts. 

Flera åtgärder har satts in under utredningen och beslut finns på ytterligare åtgär-
der. 

Riskbedömning om händelserna kan ske igen: 

Utredaren bedömer att med hänsyn till allvarlighetsgraden i händelserna, att miss-
förhållandena pågått under en längre tid samt att det finns skäl att tro att följsamhe-
ten till det som bestämts inte följs, är sannolikheten mycket stor att händelserna 
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upprepas. Bedömningen är vidare att det krävs att vidtagna och beslutade åtgärder 
följs upp systematiskt för att på så sätt minimera risken för att händelserna och 
dess förlopp sker igen. 

Den 28 juni 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att ett allvarligt miss-
förhållande råder och anmälan samt utredning lämnas till IVO.  

Dagens sammanträde 
2022-09-06 meddelar IVO att de avslutar ärendet, fortsatt tillsyn sker inom ramen för 
pågående verksamhetstillsyn med Dnr 29/2022. 

______________
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§ 92 Dnr 2022/51 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah 
avseende brist i bemötande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Utredningen har påvisat flera brister gällande bemötande som även konstaterats i 
tidigare utredningar i samma verksamhet. Bl.a. brister gällande kompetens i meto-
der för kommunikation vilket leder till att den enskilde inte till fullo kan göra sig för-
stådd eller förstå. Brister finns även gällande kompetens för den enskildes situation 
vilket riskerar att påverka kvalitén på insatser samt att bemötandet inte är anpassat 
efter den enskildes behov. Vidare finns osämja mellan personalen som riskerar att 
påverka bemötandet gentemot den enskilde.  

Utredningen har även bedömt att det finns brister i kontinuitet och fysisk närvaro av 
legitimerad personal och brister i att kunna bemanna med kompetent personal. Ru-
tiner och annat som bestäms följs inte och introduktionen är bristfällig. Det finns 
även brister inom andra områden som i sin tur påverkar kvalitén i verksamheten. 
Konstaterade brister har pågått över tid.  

Enligt intervjuad personal påverkades den enskilde negativt av händelsen som 
ledde fram till att utredning enligt lex Sarah inleddes. Enligt personal var den en-
skilde väldigt orolig efter händelsen vilket fortgick så länge aktuell personal var kvar 
i verksamheten den aktuella dagen. De intervjuade beskriver att den enskilde be-
tedde sig annorlunda den dagen då hen vägrade att lyssna på personal och inte 
ville delta vid aktiviteter eller följa rutiner.  

Den 30 augusti 2022 beslutar socialchef Anna Hasselbom Trofast att ett allvarligt 
missförhållande råder och en anmälan till IVO sänds samma dag. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i bemötande dnr 2022/51-705. 

______________
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§ 93 Dnr 2022/10 792 SN 
 
Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys 
kring kostnadsavvikelser på Ranstad gruppbostad. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  avvakta med uppdraget av åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kost-

nadsavvikelser kopplade till Ranstad gruppbostad.    

Ärendebeskrivning 
Socialchef fick i uppdrag av socialnämndens arbetsutskott 220608, § 72, att ta fram 
en åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna inom OFN och 
Ranstad gruppbostad. I uppdraget ska även ingå en analys av utvecklingen de 
närmaste fem åren. 

Beslutsunderlag 
Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys kring 
kostnadsavvikelserna på Ranstad gruppbostad. 

Dagens sammanträde 
En nationell tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg pågår gällande Ranstad 
gruppbostad.  I samband med det har ett åtgärdsprogram redovisats, därför avvak-
tar detta uppdrag.  

______________
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§ 94 Dnr 2022/38 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah 
avseende brist i utförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Utredarens bedömning är att inget missförhållande eller risk för missförhållande 
råder. I utredningen har det inte framkommit att händelsen lett till några allvarliga 
konsekvenser för den enskilde. Inga bakomliggande orsaker har konstaterats inom 
något av de områden som utretts och orsaker till händelsen bedöms inte bero på 
brister på system- eller organisationsnivå. Utredningen har dock påvisat på såväl 
brister som utvecklingsbehov. Utredaren bedömer att vidtagna och planerade åt-
gärder kommer förbättra verksamhetens kvalité. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

Bedömning 
Riskbedömning om händelsen kan ske igen 

Utredaren bedömer att det finns en risk att den enskilde kan ramla igen utifrån den 
enskildes situation och hälsotillstånd. Vidtagna och planera åtgärder bedöms dock 
minimera den risken.  

Den 6 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att inget missförhållande rå-
der och utredningen avslutas. 

______________
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§ 95 Dnr 2022/24 705 SN 
 
Lex Maria, utredning gällande utebliven administration av läkemedel 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Anmälan enligt lex Maria från Borgholms kommun om allvarlig vårdskada vid Ek-
backa särskilda boende och hemsjukvård i Borgholm. 
Anmälan handlar om en patient som fick fördröjd behandling för bältros och drab-
bades av stor lidande och ökat vårdbehov. Patienten fick bestående ärr på huvudet 
efter att sjukdomen läkt ut. 

Beslutsunderlag 
- Anmälan som kom in till IVO 3 maj 2022 

- Vårdgivarens interna utredning med bilagor 

- Kopia av patientjournal 

Bedömning 
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla hän-
delser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren 
har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. 

Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2-5 §§ patientsäkerhetslagen 
(2010:659), PSL och de föreskrifter som beskriver vårdgivares ansvar för systema-
tiskt patientsäkerhetsarbete, HSLF-FS 2017:40 och anmälan till IVO av händelser 
som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, HSLF-FS 2017:41. 

______________
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§ 96 Dnr 2022/46 705 SN 
 
Information om påbörjad utredning enl. lex Sarah efter rapport om fy-
siskt övergrepp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport angående fysiskt övergrepp registreras den 22 juni 2022.  

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en enskild varit utsatt för våld av en 
annan boende vid en verksamhet inom äldreomsorgen.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om utökad bemanning, förändring 
om var i lokalerna personalen ska befinna sig samt nytt dörrlarm. 

______________
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§ 97 Dnr 2022/49 720 SN 
 
Anvisningar för prestationsbaserade medel till  kommuner som utökat 
bemanningen av  sjuksköterskor på särskilda boenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen ansöka om prestationsbaserade medel för att utöka be-

manningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.    

Ärendebeskrivning 
Senast den 1 oktober 2022 ska kommuner ansöka om prestationsbaserade medel 
hos Socialstyrelsen i syfte att utöka andelen sjuksköterskor och den medicinska 
kompetensen på särskilda boenden. Statsbidraget fördelas utifrån prestation från 
den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 2022. 

Medel utbetalas utifrån de prestationer kommunen redovisar i förhållande till hur 
kommunen bedöms leva upp till angivna villkor. För att ta del av medlen behöver 
kommunen redovisa en förbättring avseende något av följande villkor: 

• Ökat antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende/eller en redan uppnådd god 
bemanning. 

• En förbättring av antal undersköterskor som påbörjat utbildning till sjuksköterska. 

• Antal anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare har 
ökat. 

Rapportering av uppgifter sker till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2023. Be-
talning sker preliminärt under det andra kvartalet 2023. Statsbidraget ska inte åter-
rapporteras. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsen dnr 9.1-14701/2022 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Verksamhetsutvecklare 
______________
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§ 98 Dnr 2022/50 701 SN 
 
Ansökan om prestationsbaserade medel för att minska andelen timan-
ställningar inom äldreomsorgen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  från Socialstyrelsen ansöka om prestationsbaserade medel för att minska 

andelen timanställningar inom vård och omsorg om äldre.    

Ärendebeskrivning 
Senast den 1 oktober 2022 ska kommuner ansöka om prestationsbaserade medel 
hos Socialstyrelsen i syfte att möjliggöra en minskning av andelen timanställda i 
vård och omsorg för äldre. Medel utbetalas utifrån de prestationer kommunen re-
dovisar i förhållande till hur kommunen bedöms leva upp till angivna villkor. Stats-
bidraget fördelas utifrån prestation från den 1 januari 2021 t.o.m. 31 december 
2022 inom hemtjänsten och särskilt boende. 

Rapportering av uppgifter sker till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2023. Be-
talning sker preliminärt under det andra kvartalet 2023. Statsbidraget ska inte åter-
rapporteras. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsen dnr 9.1-15036/2022 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef för äldreomsorgen 
Verksamhetsutvecklare 
______________
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§ 99 Dnr 2022/52 700 SN 
 
Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag   1462020 - Politisk 
organisation 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  meddela att socialnämnden inte har någon erinran mot förslag.  

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige har beslutat (§ 146/2020) att fullmäktiges ordförande ska göra en över-
syn av ersättningsreglerna i kommunen och se över den politiska organisationen 
tillsammans med en representant från varje parti representerat i fullmäktige. Ar-
betsgruppens resultat ska presenteras fullmäktige innan mandatperiodens slut. 

Kommunstyrelsen och fullmäktiges miljö- och hållbarhetsberedning har båda läm-
nat önskemål om att arbetsgruppen särskilt ser över den politiska styrningen av 
tekniska frågor samt miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Arbetsgruppen har under 2021 mötts flera gånger och gemensamt arbetat fram ett 
förslag till ändringar i nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar. 

att godkänna nuvarande nämndsorganisation samt fullmäktigeberedningar i 
Borgholms kommuns med följande ändringar. 

att  avskaffa miljö- och hållbarhetsberedningen. 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att, likt brottsförebygganderådet, kommunala 
pensionärsrådet och näringslivsrådet, bilda ett råd för miljö, klimat och vat-
tenfrågor. Rådet ska inte fatta några egna beslut, utan ska primärt fungera 
som ett forum för en djupare dialog och politisk beredning av och om miljö, 
klimat och vattenfrågor. 

att  det ska finnas ett utskott underställt kommunstyrelsen för att styra kommun-
ledningsförvaltningens tekniska avdelning; bereda tekniska frågor (frågor rö-
rande fastigheter, vägar, trafik, förvaltning av grönområden, hamnar, kost, lo-
kalvård och transport) inför beslut i kommunstyrelsen; samt fatta beslut i frå-
gor där beslutanderätten delegerats utskottet. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska bereda alla frågor relaterade 
till kultur, fritid samt Borgholms slott inför beslut i kommunstyrelsen, om inte 
särskilt skäl föreligger. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts arbete ska ledas av en ordfö-
rande. 
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att  nuvarande ansvar för att leda och samordna utvecklingen gällande gymnasi-
eutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommunen flyttas 
från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för utveck-
lingen gällande högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen ligger 
kvar hos kommunstyrelsen. 

att  kommunfullmäktiges sammanträden som regel hålls på dagtid. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 – politisk organisation.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 100 Dnr 2022/53 701 SN 
 
Uppdrag av kommunens revisorer att genomföra tre fördjupade 
granskningar, Projektplan Följsamhet till fördjupade granskningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Inkommit projektplan från företaget Qualitarium gällande följsamhet mot fördjupade 
granskningar.  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Borgholms kommun har han-
terat de fördjupade revisionsgranskningar som genomförts under åren 2018-2020 
på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

1. Vilka rekommendationer lämnade revisionen till styrelsen och till nämnderna? 
(Systematisk kartläggning) 

2. Vilka svar lämnade styrelsen och nämnderna till revisorernas rekommendationer 
och lämnades svar i tid?  

3. Har styrelsen och nämnderna angett om och i så fall i vilken utsträckning de pla-
nerar genomföra rekommendationerna?  

4. Innehåller svaren en tillräcklig beskrivning av planerade åtgärder, tidsplan, ar-
betsfördelning och återrapportering?  

5. Vilka åtgärder har styrelsen, nämnderna och deras förvaltningar vidtagit som ett 
direkt resultat av revisionens rekommendationer?  

6.Har vidtagna åtgärder följts upp med syfte att utvärdera deras effekter? 

Eventuellt kan följdfrågor bli aktuella inom ramen för projektet beroende på vilka 
iakttagelser och bedömningar som görs under granskningens gång. 

______________
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§ 101 Dnr 2021/85 700 SN 
 
Ändring av sammanträdestider år 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  ändra sammanträdestider enligt redovisningen nedan.     

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår följande ändringar: 

Socialnämnden 31 augusti flyttas till 8 september kl 13:00. 

Individutskottet 7 september flyttas till 8 september kl 11.00 

Socialnämnden 28 september flyttas till 26 september kl 09:00 

______________
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§ 102 Dnr 2022/29 705 SN 
 
Möjlighet att lämna synpunkter över inhämtat underlag, tillsyn Ranstad 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn av gruppbostaden 
Ranstad i Löttorp. Underlaget för tillsynen är de uppgifter som har framkommit vid 
inspektion av gruppbostaden Ranstad samt vid intervjuer av personal, ledning och 
hälso- och sjukvårdspersonal. I underlaget ingår även uppgifter från dokumenta-
tionsgranskning samt tjänsteanteckningar där det framkommer att klagomål och två 
lex Sarah-anmälningar inkommit till IVO under utredningens gång.  

Socialnämnden har nu möjlighet att yttra sig över det samlade underlaget. Eventu-
ellt yttrande ska ha inkommit till IVO senast den 8 september 2022.  

Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande i IVO:s tillsyn med dnr 3.5.1-13688/2022 

Socialnämndens synpunkter på underlag för beslut. 

Lex Sarah utredning dnr 2022/51-705 

Utdrag från socialnämndens delegationsordning 

Dagens sammanträde 
Lars Ljung, socialnämndens ordförande informerar att socialnämndens arbetsutskott 
godkänt yttrande och synpunkter över det samlade beslutsunderlaget för inskickan-
de till IVO. 

______________

22



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-08 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga 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 

3. Ej verkställda beslut inom OFN, individrapporter till IVO, Dnr 2022/30-730  SN 

______________
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