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§ 112 Dnr Klicka här för att ange text. SN 
 
Information av Per-Martin Boklund, enhetschef Arbetsmarknadsenheten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Per-Martin Boklund ger följande information; 
 
Återbruket: Ca 63 ton har hämtats på Kalleguta återvinningsstation sedan 
220101. Butiken Återbruket har sålt för 299 tkr vilket lett till att en person har kun-
nat anställas i butiken.  

Fritidsbanken: Fritidsbanken öppnade i juni 2022 och har ett lager på 1371 artik-
lar. 284 artiklar har lånats ut och det finns 95 registrerade låntagare/användare.  

Fritidsbanken behöver marknadsföras, kanske genom samarbete med idrottsföre-
ningar, information på föräldramöten eller annonsering i dagspressen.  

Försörjningsstöd: Borgholms kommun har en arbetslöshet på 4,3% (Kalmar 
kommun 5,8% och riket 6,6%). Försörjningsstöd har 187 personer som är inskrivna 
som arbetssökande, 87 av dem är öppet arbetslösa och 100 är i någon slags åt-
gärd.  

I åldersgruppen 18–24 år är 11 personer öppet arbetslösa och 9 personer i något 
program.  

För ekonomiskt bistånd märks ännu inte den höga inflationen och därmed de högre 
levnadskostnaderna. Ett ökat behov av ekonomiskt bistånd är att vänta.   

______________
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§ 113 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.   

att uppdra till socialchefen att redovisa en sammanställning över förvaltningens 
samarbete med Mörbylånga kommun samt en tidsplan över presidieöver-
läggningar med Mörbylånga kommuns socialnämnd.  

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast ger följande information;  

- Det är på väg in ansökningar inom LSS gällande gruppbostad.  

- Socialnämndens ordförande, 1:e vice ordförande, socialchef, verksamhetschef 

och KSAU är inbjudna på verksamhetsbesök till Åkerbohemmet 2022-10-12.  

- Planering görs för att flytta korttiden för barn inom LSS till Hus 6, plan 3 på Ek-

backa.  
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§ 114 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Budgetuppföljning september 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna budgetuppföljningen för september 2022 som visar ett re-

sultat på 3,5 mkr och en årsprognos på 4,7 mkr.    

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att socialförvaltningen uppvisar för perioden 
en positiv budgetavvikelse om +3,5 mkr (prognos +4,7 mkr). 

Sedan årsbokslutet har inga större förändringar skett gällande den positiva bud-
getavvikelsen, där det är individ- och familjeomsorgen, ordinärt boende och centralt 
som bidrar till överskottet, men reduceras av omsorgen av funktionsnedsatta och 
särskilts boendes utfall. 

Årsprognosen beräknas till +4,7 mkr, där förändringar sedan bokslutet har skett 
och bidrar till en ökning med 0,9 mkr sedan föregående rapportering. Ökningen be-
ror främst på: 

• Förändringen härleds till stimulansmedel för perioden juni 2022 till december 
2023, som tidigare beräknas flyttas över till år 2023. Stimulansmedlen är generella 
stadsbidrag och dessa ska fördelas ut även under 2022. Den nya fördelningen har 
förändrat antagandet och beräknas i dagsläget att täcka kostnader för äldre-
omsorgslyftet och trygghetslarm i stället med tilläggsäskade medel. 

• Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än tidigare beräknat påverkar årsprogno-
sen för arbetsmarknadsenheten.  

• Lägre kostnader för personal på individ- och familjeomsorgen än tidigare progno-
stiserat. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för september 2022. 

______________
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§ 115 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Prestationsbaserade medel inom vård och omsorg 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna fördelningen av prestationsbaserade medel om 4,3 mkr för perio-

den juni 2022 till december 2022, som tidigare beräknas flyttas över till år 
2023.    

Ärendebeskrivning 
Under 2022 har Socialförvaltningen tilldelats totalt 11,5 mkr i prestationsbaserade 
stimulansmedel för att minska timanställda (9,4 mkr) och öka antalet sjuksköterskor 
inom särskilt boende (2,2 mkr) som får utnyttjas mellan juni 2022 och december 
2023. 
Prestationsbaserade medlen är generella stadsbidrag och innebär att 4,3 mkr ska 
fördelas ut under 2022. Den nya fördelningen har förändrat antagandet och beräk-
nas i dagsläget att täcka kostnader för äldreomsorgslyftet och trygghetslarm istället 
för tilläggsäskade medel. Planering för 2023 är att täcka de kostnader som uppstår 
i verksamheterna för att kunna genomföra omställning med att minska andelen ti-
manställda och ökad sjuksköterskebemanning på särskilt boende. 

Bakgrund/Ärendet  
Den 1 september 2021 öppnade Socialstyrelsen möjligheten att för kommuner an-
söka om fördelade medel i syfte att möjliggöra en minskning av andelen timanställ-
da i vård och omsorgsverksamheter för äldre.  
I dag är ca 25 % av bemanningen timanställda, vilket överskrider de 17 % som 
denna satsning fastställt som en god nivå. För att vi ska få ta del av statsbidraget 
ska antalet timanställda i förhållande till totalt antal anställda minska med minst fem 
procentenheter. 
Prestationsbaserade medel hos Socialstyrelsen där syftet är att utöka andelen 
sjuksköterskor och den medicinska kompetensen på särskilda boenden. Medel ut-
betalas 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.
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§ 116 Dnr 2022/51 705 SN 
 
Uppföljning av åtgärder Lex Sarah utredningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna redovisningen av uppföljning om beslutade åtgärder i lex Sarah ut-

redningar gällande Ranstad gruppbostad, april-augusti 2022 och lämnar över 
den till socialnämnden.  

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Från april till juli månad 2022 inleds fyra utredningar enligt lex Sarah efter rapporter 
och avvikelser om brister i bemötande och i utförande av insatser på Ranstad 
gruppbostad. En av utredningarna har avslutats med beslut om åtgärder för att öka 
kvalitén men bedömningen är att den enskilde inte drabbats av händelsen. Tre av 
utredningarna har avslutats med beslut om att ett allvarligt missförhållande råder 
vilket medfört anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Åtgärderna i samtliga utredningar är omfattade på grund av de allvarliga brister 
som framkommit. I utredningarna beslutas det om att en uppföljning av åtgärderna 
ska ske kvartalsvis genom en redovisning till socialnämnden. Redovisningarna ska 
även innefatta en bedömning av dess effekter. Den första redovisningen lämnas till 
nämnden i oktober 2022 och utgår från intervjuer av verksamhets- och enhetschef. 
Nästkommande redogörelse ska även omfatta ett verksamhetsbesök samt intervju 
av personal. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av uppföljning om beslutade åtgärder i lex Sarah utredningar gällande 
Ranstad gruppbostad, april-augusti 2022.  

______________
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§ 117 Dnr 2022/29 705 SN 
 
Evakuering av gruppbostad Ranstad 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  evakuera gruppbostad Ranstad 

att  till dess att det inte finns en ny LSS-gruppbostad i Borgholm, inrätta en tillfäl-
lig gruppbostad i Borgholm.  

Ärendebeskrivning 
2022-04-12 meddelade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tillsyn på 
gruppbostad Ranstad. 2022-04-12 meddelade Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om verksamhetstill-syn på gruppbostad Ranstad. Tillsynen ingår i en natio-
nell kartläggning för att säker-ställa att personer med funktionsnedsättningar inte 
utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder eller andra kräkningar, inom 
insatsen för bostad med särskild service, gruppbostad enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Under pågående tillsyn har det inkommit flera lex Sarah rapporter som har utretts 
och det är tre anmälningar som har bedömts som missförhållande och huvudman-
nen har anmält till Inspektionen för vård och omsorg.  

IVO bedömer att huvudmannen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldig-
het. IVO ser allvarligt på att missförhållande har pågått under en längre tid och att 
nämnden bedömer det att sannolikheten är mycket stor att det kan inträffa igen.  

IVO ser allvarligt på händelserna och lyfter in alla anmälningar enligt lex Sarah som 
beslutsunderlag till nationella tillsynen, än har IVO inte fattat beslut i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Hänvisning till alla beslutsunderlag kopplat till ärende 2022/29-705 

Bedömning 
Vid uppföljning av vidtagna åtgärder kan utredaren konstatera att det fortsätter att 
in-komma nya lex Sarah rapporter, och huvudmannen gör en bedömning att det in-
te går att säkerställa vård och omsorg för de personerna som bor på gruppbosta-
den. Det är inte tryggt, meningsfullt eller förutsägbart och de uppfyller inte lagens 
krav på goda levnadsvillkor. För att snarast möjligt komma till rätta med situationen 
och bryta den ohållbara situationen så beslutas att evakuera de personer som bor 
på gruppbostaden. Gruppbostadens läge och personalgruppens sammansättning 
vid evakuering ger andra förutsättningar för att kunna säkerställa kompetens och 
möjliggöra deltagande i daglig verksamhet. 
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Socialnämnden gör i det pågående budgetarbetet för 2023–2025 en framställan 
om en ny LSS bostad med 6 platser i Borgholm. Produktionstiden för ny LSS bo-
stad är 1 till 2 år.  

Konsekvensanalys 
Risk- och konskevensanaslysen är att om inte kraftfulla åtgärder vidtas så riskeras 
att dessa allvarliga händelser gällande otillåtna begränsningar och bristande bemö-
tande fortgår. 

______________
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§ 118 Dnr 2022/64 705 SN 
 
Lex Sarah M oktober 2022, brister i bemötande. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport registreras den 3 oktober 2022 angående brister i bemötande 
vid en gruppbostad. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att personal tilltalat annan personal 
med hög och upprörd röst när enskild brukare varit närvarande. Händelsen ska ha 
skett den 1 oktober 2022. 

______________
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§ 119 Dnr 2022/65 705 SN 
 
Lex Sarah P oktober 2022, brister i bemötande. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.  

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.   

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport registreras den 3 oktober 2022 angående brister i bemötande 
vid en gruppbostad. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att personal tilltalat annan personal 
med hög och upprörd röst när enskild brukare varit närvarande. Händelsen ska ha 
skett den 1 oktober 2022. 

______________
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§ 120 Dnr 2022/66 705 SN 
 
Lex Sarah rapport OFN händelse i oktober, brister i bemötande. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.  

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.     

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport registreras den 5 oktober 2022 angående brister i bemötande 
vid en gruppbostad. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att bemanningen varit bristfällig vilket 
gett konsekvenser för enskilda som inte fått sina behov, såsom dusch och mat, till-
godosedda. Händelsen ska ha skett den 5 oktober 2022.  

______________
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§ 121 Dnr 2022/51 705 SN 
 
Information om avslutad utredning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.  

På grund av jäv deltar inte Eva Wahlgren (C) i beslutet.    

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah utredning inleds i juli 2022 efter avvikelse om brister i bemötande vid en 
gruppbostad som drivs av socialnämnden i Borgholms kommun. Utredningen fär-
digställs den 30 augusti 2022 med beslut om att ett allvarligt missförhållande råder 
i verksamheten och anmälan sker till inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Den 12 oktober 2022 beslutar IVO att ärendet avslutas då nämnden fullföljt anmäl-
nings- och utredningsskyldigheten men att granskning fortgår i IVO:s nationella till-
syn av verksamheten, dnr 13688/2022. I beslutet står det även att IVO ser allvarligt 
på uppgifterna som framkommit i nämndens utredning. 

Utredningen avslutas i och med IVO:s beslut. De åtgärder som vidtagits i samband 
med utredningen fortgår alltjämt. 

______________
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§ 122 Dnr 2022/63 701 SN 
 
Underrättelse och meddelande om inspektion av den kommunala hälso 
och sjukvården. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna informationen och lägga den till handlingarna.    

            Ärendet kommer att redovisas till socialnämnden efter IVO:s inspektion som sker 
under vecka 45.   

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansvar för tillsyn över verksamheter 
inom hälso- och sjukvården enligt 7 kap. 1 och 3 §§ patientsäkerhetslagen 
(2010:659), PSL. I det uppdraget ingår bl.a. att utöva tillsyn av medicinsk vård och 
behandling för äldre på särskilt boende (SÄBO). 

Det övergripande syftet med tillsynen är att äldre ska få en god och säker vård. I 
tillsynen kontrolleras också att vårdgivarna fullgör sina skyldigheter enligt patient-
säkerhetslagen och bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I det ingår 
bland annat att vårdgivarna ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sätt som leder till att kravet på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätt-
hålls. Vårdgivaren ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att pa-
tienter drabbas av vårdskador samt utreda händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada (5 kap. 1 och 4 §§ hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), HSL, och 3 kap. 1 - 3 §§ PSL). 

Som en del i tillsynen har IVO granskat och genomfört dataanalyser av journaler 
från SÄBO i Sveriges kommuner. IVO har även granskat och analyserat svar på 
enkäter som besvarats av patienter/närstående, vård- och omsorgspersonal, sjuk-
sköterskor samt verksamhetsföreträdare. Därutöver har IVO kännedom om tidigare 
tillsyner, inkomna tips, upplysningar, klagomålsärenden och anmälningar enligt lex 
Maria. 

Under juni 2022 har IVO vid digitala informationsmöten redovisat vad tillsynen hit-
tills visat på nationell nivå och publicerat en delrapport om identifierade utveck-
lingsområden. 

I den fortsatta tillsynen kommer IVO att genomföra inspektioner i Sveriges samtliga 
kommuner. Vid inspektionen kommer IVO att främst granska följande områden be-
träffande patientsäkerhet; dokumentation och kontinuitet, äldre och läkemedel, 
vård i livets slutskede samt individuell bedömning av vårdbehov och personalens 
kompetens.  
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IVO kommer att intervjua patienter och sjuksköterskor samt ha dialogmöte med 
ledningen. Vid möte med ledningen kommer IVO att föra dialog om vad som fram-
kommit i tillsynen i er kommun. 

______________
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§ 123 Dnr 2022/60 701 SN 
 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna sammanfattningen av resultatet samt analyserna från brukarun-

dersökningen.    

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande enkätundersökning av 
äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. 

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantita-
tiva mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersök-
ningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan göras mel-
lan alla dessa nivåer och över tid. 

Politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga kan använda resultaten som un-
derlag för att utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen 
tycker. 

Beslutsunderlag 
Rapport från Socialstyrelsen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna redovisade delegationsbeslut och övrig information.    

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut och övrig information  

- Delegationsbeslut VoO, Dnr 2022/32-730 SN 

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2022/31-750  SN 

- Ej verkställda beslut, Individrapporter OFN, 2022/30-730  SN 

______________

17


	Protokoll förstasida
	Information av Per-Martin Boklund, enhetschef AME
	Beslut SN 2022-10-26, § 112
Information av Per-Martin Boklund, enhetschef AME

	Information från socialchef
	Beslut SN 2022-10-26, § 113
Information från socialchef

	Budgetuppföljning september 2022
	Beslut SN 2022-10-26, § 114
Budgetuppföljning september 2022

	Prestationsbaserade medel inom vård och omsorg
	Beslut SN 2022-10-26, § 115
Prestationsbaserade medel inom vård och omsorg

	Uppföljning av åtgärder Lex Sarah utredningar
	Beslut SN 2022-10-26, § 116
Uppföljning av åtgärder Lex Sarah utredningar

	Evakuering av gruppbostad Ranstad
	Beslut SN 2022-10-26, § 117
Evakuering av gruppbostad Ranstad
	Sida 1
	Sida 2


	Lex Sarah M oktober 2022, brister i bemötande. 
	Beslut SN 2022-10-26, § 118
Lex Sarah M oktober 2022, brister i bemötande. 

	Lex Sarah P oktober 2022, brister i bemötande.
	Beslut SN 2022-10-26, § 119
Lex Sarah P oktober 2022, brister i bemötande.

	Lex Sarah rapport OFN händelse oktober, brister i bemötande. 
	Beslut SN 2022-10-26, § 120
Lex Sarah rapport OFN händelse oktober, brister i bemötande. 

	Information om avslutad utredning
	Beslut SN 2022-10-26, § 121
Information om avslutad utredning

	Underrättelse och meddelande om inspektion av den kommunala hälso och sjukvården. 
	Beslut SN 2022-10-26, § 122
Underrättelse och meddelande om inspektion av den kommunala hälso och sjukvården. 
	Sida 1
	Sida 2


	Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022
	Beslut SN 2022-10-26, § 123
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022

	Redovisning av delegationsbeslut för vård och omsorg och individomsorgen. 
	Beslut SN 2022-10-26, § 124
Redovisning av delegationsbeslut för vård och omsorg och individomsorgen. 


