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 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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 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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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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 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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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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 102 Dnr 2022/6 701 SN 
 
Information: Internationell forskning/belysning av Borgholmsmodellen 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Dagens sammanträde 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att forskarna Anders Ekholm och Ina 
Caesar var på besök under tre dagar i början av september.   

Underlag tas nu fram gällande hemsjukvården och skickas till Anders och Ina inför 
deras nästa besök i oktober.  

______________
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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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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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