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§ 6 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2022-02-16 
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§ 7 Dnr 2022/00003 

Information från socialförvaltningen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 6 personer som har beslut om lägenhet i 

särskilt boende, det finns 11 lediga lägenheter. 

* De tjänster som är ute nu är semestervikarier till vård och omsorg, 

habiliteringspersonal, omvårdnadspersonal och sjuksköterskor till hemsjukvården 

 

*Verksamhetschef Mathilda Wikholm informerar nämnden att hemtjänsten fortsatt 

tar hjälp av livsmedelsbutikerna med inköp till brukarna   

 

* Att det har anställts en ny verksamhetschef för vård och omsorg, Helen Wackfeldt 

Brodin hon börjar sin anställning den 1 maj.  
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§ 8 Dnr 2021/00104 

Helårsbokslut 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner bokslutsrapporten 2021 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk sammanfattning:  

Resultatet för 2021 är ett budgetöverskott med 1 225 tkr.  

Stab och nämnd: Resultat, budgetöverskott med 677 tkr. 

Individ- och familjeomsorgen (inkl. ensamkommande): Resultat, budgetunderskott 

med 1 684 tkr.  

Omsorgsenheten: Resultat, budgetöverskott med 834 tkr. 

Omvårdnadsenheten: Resultat, budgetöverskott med 1 398 tkr. 

Måluppfyllelse: Av totalt 16 effektmål har 8 uppnåtts helt och 8 delvis uppnåtts.  

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat i jämfört med 

förgående år, från 10,49 % 2020 till 9,17 % 2021. Vaccinering av personal torde ha 

en bidragande faktor till minskningen. Den minskade frånvaron medför att 

sjukfrånvaron längre än 60 dagar har en procentuell ökning då den mäts i 

förhållande till den totala sjukfrånvaron. HME undersökning har genomförts under 

våren med ett utfall på 79, målsättningen är 80.  

Investeringsuppföljning: Investeringarna har i stort genomförts under året, förutom 

200 tkr till chatbot som har avslutats då det för närvarande inte är aktuellt i 

organisationen samt senareläggning av larm till våren 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Årsbokslut socialnämnden 2021 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 9 Dnr 2022/00006 

Budget och verksamhetsplan 2023-2025 

Socialnämndens beslut 

Att anta budget och verksamhetsplan 2023 - 2025 

 
Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av kostnads- och intäktsförändringar och volymförändringar 

(äskanden) 

Socialförvaltningen äskar om 1 540 tkr i kostnadsökning inför 2023. 

Kostnadsökningarna avser externa hyror, uppräkning av köpta tjänster, 

försörjningsstöd, personlig assistans, bilar med mera  

Volymökningar:  

Socialförvaltningen har sammantaget följande volymökningar under de kommande 

åren: 

2023: 9 193 tkr 

2023: 14 793 tkr 

2024: 25 128 tkr 

Volymökningarna omfattar följande: 

IT-enheten: Utvecklingen inom välfärdstekniken leder till att fler och fler lösningar 

sker genom köp av tjänster i stället för inköp av utrustning. Det leder till att 

driftskostnaderna ökar. För kommande år gäller det trygghetslarm, säkra 

videomöten och säkra meddelanden till en kostnad av sammanlagt ca 900 tkr. 

Individ- och familjeomsorgen: För att kunna möta medborgarnas ökade behov av 

stöd, hjälp och behandling behöver verksamheten förstärkas med flera 

socialsekreterare. Ärendemängden har ökat markant och samtidigt fortgår 

svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare till främst barn och unga-enheten. 

Kostnaden för att möta behoven uppgår för 2023 till ca 800 tkr. Osäkerhet kring hur 

mycket riktade statsbidrag verksamheten kommer att beviljas under åren därefter 

gör att behovet kan komma att öka ytterligare. 

Omsorgsenheten: Personer med behov av gruppbostad ökar och beror delvis på de 

mer restriktiva bedömningar som Försäkringskassan gör gällande personlig 

assistans. Det medför att verksamheten måste öppna en ny gruppbostad så snart 

som möjligt. Det är också fler brukare med befintliga beslut som blir äldre och 

behöver mer stöd då de pensioneras från daglig verksamhet och behöver stöd i 

gruppbostaden i stället. Det medför dock inte en möjlighet att frigöra 
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personalresurser från DV till gruppbostaden då behovet av personal ökar även där.  

Kostnaden för att kunna möta behovet uppgår till ca 3,2 mnkr under perioden. 

Omvårdnadsenheten: Behovet för att möta det ökade antalet äldre fortsätter. De 

statsbidrag som är riktade till utveckling/förbättring inom äldreomsorgen används för 

att kunna bibehålla den nuvarande nivån. Förväntningar från politiken både 

nationellt, regionalt och lokalt om höjd kompetens, bättre kontinuitet och högre 

kvalitet till de äldre är tydlig. I tillägg pågår omställningen till nära vård där 

primärvården (kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst ingår) ska vara navet 

i all hälso- och sjukvård. Den förskjutning av ansvar och kostnader är tydlig och 

kommer att innebära betydande fördyring framöver. Regionen har en teoretisk 

möjlighet att omfördela kostnader från slutenvården till primärvården, motsvarande 

möjlighet har inte kommunen utan övrig kommunal verksamhet måste bidra till den 

utvecklingen. I beräkningar som gjorts enbart utifrån att vi blir fler äldre medför 

kostnadsökningar, utöver de riktade statsbidragen, till 3,7 mnkr 2023, 12,4 mnkr 

2024 och 19 mnkr 2025.   Över lag är osäkerheten kring riktade statsbidrag mycket 

stor i slutet av perioden.  

 

Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Om bemanningen inom barn och unga enheten måste minska kommer 

handläggningstiden att öka vilket direkt påverkar barn och ungas livssituation. 

 

Konsekvensbeskrivning jämställdhet 

Heltidsarbete är en jämställdhetsfråga och utan tillskjutande av mer resurser 

kommer genomförandet av detta att försvåras 

 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2022/00037 

Investeringsplan 2023-2027 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna investeringsäskanden om totalt 2 400 tkr för kommande år     

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har följande nu kända behov av investeringar. 

År 2023                         Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr 

  Verksamhetssystem för avgiftshantering, 150 tkr 

  Välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr 

  Inventarier i lokaler vid omflyttning, 200 tkr 

  Förråd/bodar utomhus 2 stycken, 50 tkr  

 

År 2024  Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr 

  Välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr

   

År 2025                         Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr 

  Välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr 

 

År 2026  Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr 

  Välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr 

 

År 2027  Utveckling av verksamhetssystem, 200 tkr 

  Välfärdsteknik, riktat till medborgarna, 200 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Investeringsplan 2023–2027 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2022/00038 

Redovisning av chefsenkäten 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottar redovisningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr redovisar resultatet från socialförvaltningens chefsenkät 

för 2021. 
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§ 12 Dnr 2022/00028 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Sara Nordenhjelm redogör för 

patientsäkerhetsberättelsen 2021: 

Socialnämnden har som mål att bedriva en säker vård- och omsorg med god 

kvalitet. För att försäkra sig om att målet uppfylls behöver nämnden ha ett 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska beskriva 

verksamhetens viktigaste processer och rutiner. Det ska även beskriva hur 

samverkan ska ske, hur riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser och 

klagomål ska användas i förbättringsarbetet. 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Det är patientsäkerhetslagen som styr vad som ska 

inkluderas. Däribland ska följande framgå: 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• vilka resultat som har uppnåtts 

Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av socialnämnden och ska hållas 

tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

Kommunens ansvar som sjukvårdshuvudman är att utifrån den enskildes behov ge 

en säker och god hälso- och sjukvård. Detta innebär att den ska: 

• vara av god kvalitet, med en god hygienisk standard 

• tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

•främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

• tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården samt vara 

lättillgänglig 
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§ 13 Dnr 2022/00039 

Dialog äldreboendeplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Marita inleder med att beskriva vilka behov av lokaler som behövs och att det kan 

bli flyttningar av olika verksamheter. Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplan 

övergripande har påbörjats. 
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§ 14 Dnr 2022/00040 

Information om arbetet inom hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottar denna information 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Matilda Wikholm informerar om hemtjänstens arbete, samt om 

det projekt som pågår i hemtjänsten i Alfta. 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2022/00004 

Delegeringsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delegeringsbeslut gällande ersättare för socialchef vid hennes 

ledighet. 
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§ 16 Dnr 2022/00005 

Meddelanden 2022 

• Inbjudan Digital Delaktighet den 22 mars 

• Attes register 2021–2022 

• Verksamhetsberättelse Socialjouren (verksamhetschef Sara Karsbo 

informerar) 

 

 


