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§ 81 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, 

- 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.  

- 28-30 september äger socialchefsdagarna rum i Göteborg, socialchef och soci-

alnämndens arbetsutskott erbjuds att anmäla sig.   

 

______________

3



 Sammanträdesprotokoll 
 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-08-17 82   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 82 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning juli 2022 

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

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

Beslutsunderlag 
Preliminär budgetuppföljning för juli 2022.  

Dagens sammanträde 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar om den preliminära budgetuppfölj-
ningen för mars månad 2022.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 83 Dnr 2022/29 705 SN 
 
Begäran om yttrande och handlingar, pågående tillsyn av gruppbostad. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till socialnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anonymt klagomål som rör 
gruppbostad i Borgholms kommun.   

IVO begär nu yttrande och handlingar i ärendet.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 84 Dnr 2022/35 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah 
avseende brister och bemötande. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.    

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. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 85 Dnr 2022/36 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömnint och beslut i utredning enlig lex Sarah 
avseende brister i bemötande 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.    

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.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 86 Dnr 2022/51 705 SN 
 
Information om påbörjad utredning enligt lex Sarah efter avvikelse om 
brister i bemötande. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.     

Ärendebeskrivning 
Avvikelse som i texten beskrivs som en lex Sarah rapport angående brister i bemö-
tande registreras den 19 juli 2022 och t.f. socialchef Maria Svanborg beslutar att ut-
redning enligt lex Sarah ska inledas. 

I avvikelsen framgår det sammanfattningsvis att en enskild fått ett felaktigt bemö-
tande som ledde till att den enskilde blev orolig. Händelsen skedde den 17 juli 
2022 vid en verksamhet inom omsorgen om funktionsnedsatta.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om att kollegor samtalade med ak-
tuell personal direkt efter händelsen samt kontaktade enhetschef som i sin tur sam-
talat med inblandade personer. Även HR och den enskildes god man har vidtalats.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 87 Dnr 2022/10 792 SN 
 
Svar på uppdrag från SNAU 220608, åtgärdsplan och konsekvensanalys 
kring kostnadsavvikelser på Ranstad gruppbostad. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
att  godkänna åtgärdsplan och konsekvensanalys kring kostnadsavvikelserna på 

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. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 88 Dnr 2022/38 705 SN 
 
Sammanfattning av bedömning och beslut i utredning enligt lex Sarah 
avseende brist i utförande. 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.    

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. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 89 Dnr 2022/24 705 SN 
 
Lex Maria, utredning gällande utebliven administration av läkmedel 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämnar över till socialnämnden.    

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. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 90 Dnr 2022/46 705 SN 
 
Information om påbörjad utredning enl. lex Sarah efter rapport om fy-
siskt övergrepp 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.     

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. 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 91 Dnr 2022/49 720 SN 
 
Ansökan om prestationsbaserade medel om utökad bemanning av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
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 
Socialnämnden 
______________
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§ 92 Dnr 2022/50 701 SN 
 
Ansökan om prestationsbaserade medel för att minska andelen timan-
ställningar inom äldreomsorgen 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
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 
Socialnämnden 
______________
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§ 93 Dnr 2022/52 700 SN 
 
Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag   1462020 - Politisk 
organisation 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
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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§ 94 Dnr 2022/53 701 SN 
 
Uppdrag av kommunens revisorer att genomföra tre fördjupade 
granskningar, Projektplan Följsamhet till fördjupade granskningar 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över den till socialnämnden.     

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. 

Dagens sammanträde 
De fördjupade granskningar under 2018-2020 är: 

- Granskning av ändamålsenligheten för verksamhet inom LSS och SoL med fo-
kus på funktionshinder.  

- Granskning av planering och styrning av hemtjänsten inom äldreomsorgen.  

- Granskning av IFO 
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Möten kommer ske via Teams och idag tas datum fram för kommande teamsmöten 
med företaget Qualitarium.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
______________
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§ 95 Dnr 2021/85 700 SN 
 
Ändring av sammanträdestider år 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott 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 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Socialchef 
______________
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