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§ 5 Diarienummer 2023/1 700 SN 

Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information: 

- Byggnationen av ett särskilt boende på Ekbacka går framåt enligt framtagen plan. 
Förvaltningen har tagit fram en tidsplan över inflytt som kan påbörjas 230401.  
 

- LSS gruppbostad Ranstad flyttades 230116 till Muraregatan i Borgholm.  
 

- Det kommer att påbörjas byggnation av lägenheter både i Löttorp och i Borgholm.  
 

- Nära vård är samverkan mellan kommun och region, fokus på förebyggande arbete. 
 

- Nuvarande HR-chef avslutar sin anställning i juni i år, rekrytering ska påbörjas inom 
kort.  
 

- Nytt projekt inom ”heltidsresan”: Beslut ska tas av KS 230131 om att starta projektet 
85/100 på Åkerbohemmet.  Det innebär att personalen arbetar 85% och får 100% i 
lön. Kostnaderna för detta projekt ryms inom ram och effekten hoppas bli bättre 
återhämtning för personalen.  
 

- KS ska besluta 230131 om ny lön till nyutbildad undersköterska. Det innebär att de 
som blir nyutbildade undersköterskor från och med 230101 från 2000 kr/månaden i 
löneökning istället för tidigare 1000 kr/månaden.  
 

- Inbjudan har skickats ut till alla förtroendevalda om en inspirationsföreläsning om 
vård och omsorg. Föreläsningen hålls av Anders Ekholm. Anders är forskare som 
tillsammans med Ina Caesar vetenskapligt utvärderar ”Borgholmsmodellen – 
Hemsjukhuset” samverkan mellan regionen och kommunen.  
Föreläsningen är en kick-off för att ge en inblick i vård och omsorg, där Anders sätter 
in ämnesområdet i ett bredare perspektiv och ger även lite tips inför framtiden. 
Föreläsningen är 230202 kl 13.00 i Tingssalen.  
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§ 6 Diarienummer 2022/13 792 SN 

Budgetuppföljning och bokslut 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att den senaste budgetuppföljningen för november 
2022 visade ett utfall på 2 mkr och en helårsprognos på 9 mkr.  

De största utmaningarna 2023 är de ökade kostnaderna i och med byggnationen av ett nytt 
särskilt boende på Ekbacka.  

Till socialnämnden i februari ska budgetprioriteringar för budget 2024 behandlas. 
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§ 7 Diarienummer 2022/10 792 SN 

Beslut från KF: Årsplan med budget 2023 med plan för 
2024–2026 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Inkommit beslut från kommunfullmäktige, 2022-11-21, § 182, Årsplan med budget 2023 med 
plan för 2024–2026. 
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§ 8 Diarienummer 2022/91 705 SN 

Rapport, Brist i utförande när enskild larmar. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport registreras den 12 december 2022 angående brist i utförande vid en 
verksamhet inom äldreomsorgen. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att medarbetare inte utför sitt uppdrag när 
enskilda larmar. Det är oklart när händelsen ska ha skett. 

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar främst om genomgång av rutiner och samtal 
med berörda. Enhetschef planerar även att kontrollera loggar. 
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§ 9 Diarienummer 2022/29 705 SN 

Redovisning av uppföljning om beslutade åtgärder i lex 
Sarah utredningar gällande Ranstad gruppbostad perioden 
april till november 2022. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att  godkänna informationen och lägga till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning av ärendet 
Från april till november månad 2022 genomförs sju utredningar enligt lex Sarah efter 
rapporter och avvikelser om brister i bemötande, i utförande av insatser och fysiskt 
övergrepp på Ranstad gruppbostad. Tre av utredningarna har avslutats med beslut om att ett 
allvarligt missförhållande råder vilket har medfört anmälningar till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Resterande utredningar har avslutats med beslut om åtgärder för att öka 
kvalitén men har inte bedömts uppfylla kriterierna för allvarligt missförhållande/risk för 
allvarligt missförhållande.  
 
Sammantaget har utredningarna lett till omfattande åtgärder på grund av allvarliga brister 
som pågått under lång tid vid verksamheten men även inom angränsande områden. Vidare 
har det i utredningarna fattats beslut om att uppföljning av åtgärderna ska ske kvartalsvis och 
redovisas till socialnämnden. Den första redovisningen delgavs nämnden den 26 oktober 
2022. (Några av åtgärderna har justerats längs vägen utifrån förändrade behov och 
situation.) 
IVO har avslutat ärendena gällande lex Sarah. IVO skriver vidare att de ser allvarligt på 
händelserna och hänvisar till pågående tillsyn av Ranstad (se nedan). 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  
I april 2022 meddelar IVO att de inleder en granskning av Ranstad, (IVO:s dnr 13688/2022), 
som en del av en nationell tillsyn av insatsen gruppbostad. Inspektionen skedde i maj 2022 
och IVO valde att granska Ranstad utifrån en urvalsanalys. I samband med 
kommuniceringen har nämnden lämnat synpunkter på underlaget till IVO (vårt dnr 2022/29–
705).  
I augusti 2022 begär IVO att nämnden ska lämna ett yttrande över klagomål som inkommit 
till IVO. Klagomålet avser brister i bemötande och stöld av läkemedel på Ranstad. 
Klagomålet avser händelser som redan var kända av nämnden och har utretts samt mynnat 
ut i flera åtgärder. Yttrandet sändes till IVO i september 2022 (vårt dnr 2022/29–705). 
IVO har ännu inte fattat beslut i ärendet.  
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Beslut och händelser som har påverkan för utredningarnas åtgärder. 
I september 2022 flyttar två brukare från Ranstad. 
Den 26 oktober 2022 beslutar socialnämnden att evakuera gruppbostad Ranstad och att till 
dess att det inte finns en ny LSS-gruppbostad i Borgholm inrätta en tillfällig gruppbostad i 
Borgholm.  
Den 18 november 2022 beslutar socialnämndens ordförande att evakueringen ska göras 
omgående, dock senast den 1 februari 2023. 

Parallellt med nämnda händelser och beslut har bl.a. medarbetare informerats om att 
förändringarna får konsekvenser för hur många medarbetare som behövs i verksamheten. 
Därefter har en konsekvensanalys gjorts och samtliga medarbetare har haft individuella 
samtal med enhetschef, verksamhetschef, Kommunal och HR för dialog om t.ex. fortsatt 
arbete på Ranstad eller andra alternativ. Förändringarna skapade oro och ledde bl.a. till 
ökade konflikter. 

Nuvarande situation 
I dagsläget planeras flytten till Borgholm till den 16 januari 2023 och ”Ranstad” slås då 
samman med en annan enhet. 

Numera finns ett fåtal medarbetare kvar vid Ranstad och enligt enhetschefen har det skett en 
positiv utveckling för arbetsgruppen där arbetsklimatet är mer tillåtande. Risk- och 
konsekvensanalyser är påbörjade i olika forum för att kunna identifiera risker och för att 
tillsätta åtgärder i samband med flytten och den ”nya” enheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Redovisning av uppföljning om beslutade åtgärder i lex Sarah utredningar 
gällande Ranstad gruppbostad perioden april-november 2022, Lex Sarah utredningar med 
dnr: 2022/35–705, 2022/36-705, 2022/40-705, 2022/51-705, 2022/58-705, 2022/64-705 och 
2022/65-705. 

Bedömning 
Bedömning av effekt 
Uppföljningen påvisar att merparten av åtgärderna är genomförda eller kommer att utföras 
inom snar framtid. Bedömningen är att var och en av åtgärderna i förlängningen har en 
positiv effekt för enskilda men att ett omfattade förändringsarbetet tar tid. I synnerhet när 
missförhållandet pågått under en lång tidsperiod varför det är av vikt att åtgärderna följs upp. 
Bedömningen är även att beslutet om att evakuera Ranstad har den största effekten på 
kvalitén för enskilda. Bland annat medför förändringen möjlighet till deltagande på daglig 
verksamhet. 

Nästkommande redogörelse ska även omfatta ett verksamhetsbesök samt intervju av 
personal, ett verksamhetsbesök och intervju med personal är mer gynnsamt när väl flytten är 
gjord. 
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§ 10 Diarienummer 2023/11 700 SN 

Redovisning av delegationsbeslut samt övrig information 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att  godkänna redovisade delegationsbeslut och övrig information.   

Ärendebeskrivning 
-  Delegationsbeslut VoO, Dnr 2022/32-730 SN 

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2022/31-750  SN 

- Ej verkställda beslut individrapporter, 2022/30-730  SN 

- Beslut från KF; Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2023 

- Beslut från KF; Översyn av den politiska organisationen 

- Beslut från KF; Ekonomisk kompensation för avgiften trygghetslarm 

- Beslut från KF; Budgetäskande för socialnämnden: äldreomsorgslyftet.
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§ 11 Diarienummer 2020/6 730 SN 

Behov av bostad med särskild service enligt LSS grupp-
bostad. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att  uppdra till socialchefen att utreda placering och kostnad för en ny LSS gruppbostad för 
6 boende i Borgholms tätort.  

att en återrapportering av ovanstående uppdrag sker till socialnämnden senast inom 6 
månader och att en slutredovisning med plan för uppförandet av nytt LSS boende 
presenteras senast 2024-02-01. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har ett akut och ett långsiktigt behov av fler platser på gruppbostad. 
Borgholms kommun kan annars riskera att utdömas till höga avgifter på grund av ej 
verkställda beslut enligt LSS.   

Gruppbostad Ranstad har evakuerats till tillfälligt boende på Muraregatan, i avvaktan på en 
långsiktig lösning för LSS-gruppbostad.   

• Samtliga 25 platser på gruppbostad är i dagsläget belagda. 

• Ett bifall för gruppbostad fattades 190807 och har ännu ej kunnat verkställas. 

• Statistik över ålder på brukare i gruppbostad idag innebär troligtvis att de flesta kommer 
belägga plats under många år framöver. Av de 25 gruppbostadsplatser som idag finns 
beläggs 2/3 av platserna av personer som är 60 år eller yngre. 

• 4 individer är hemmaboende hos föräldrar, brukarna är i åldern 28–53 år, kommer sannolikt 
att ansöka om gruppbostad inom de närmaste 3–5 åren. 

• 6 individer är hemmaboende hos föräldrar, det är barn i åldern 8–15 år, kommer sannolikt 
att ansöka om gruppbostad inom de kommande 10 åren. 

• Socialförvaltningen ser att gruppen yngre personer med demens ökar och dessa personer 
omfattas oftast av personkrets LSS och har därmed rätt att ansöka om gruppbostad. I 
dagsläget saknar kommunen gruppbostad för denna målgrupp. 
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Bedömning 
Socialförvaltningen är i behov av 6 nya gruppbostadsplatser omgående för att kunna 
säkerställa att individen får sina behov tillgodosedda enligt LSS samt för att undvika risken 
att Borgholms kommun utdöms till att betala vite. 

Konsekvensanalys 
Borgholms kommun riskerar att få betala höga vitesbelopp för ej verkställda beslut (16 kap. 6 
a § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

IVO räknar fram beloppet för den särskilda avgiften/vite utifrån uppgifter om: 

•kostnaden för den uteblivna insatsen (kommunens besparing) 

•väntetiden för den enskilde  

•kostnader som kommunen har för insatser som beviljats under väntetiden, om dessa 
kompenserar för utebliven insats. 

En repressiv avgift på 25 procent tillkommer på det framräknade beloppet. Den särskilda 
avgiften kan vara lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor. 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
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