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§ 25 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 2022 

Socialnämndens beslut 

Dagordningen godkändes 

 

Sammanfattning av ärendet 

Digital kallelse 2022-04-20 
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§ 26 Dnr 2022/00002 

Ekonomisk rapport 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar månadsrapporten för mars 2022 och överlämnar den till 

ekonomikontoret 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för socialförvaltningen per den 2022-03-31 visar ett överskott med 749 

tkr. Statlig kompensation med 1075 tkr till följ av hög sjukfrånvaro kopplat till covid-

19 bidrar till resultatet. 

Stab 

Redovisar ett överskott med 514 tkr. 

Individ- och familjeomsorg 

Redovisar ett underskott med 587 tkr. 

Omsorgsenhet 

Redovisar ett underskott med 17 tkr. 

Omvårdnadsenhet 

Redovisar ett överskott med 839 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport mars 2022 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 27 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 3 lediga lägenheter. 

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

till hemsjukvården, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef för 

sjuksköterskor. 

*Enhetscheferna för LSS har flyttat till nya tillfälliga kontor i Alfta under tiden av 

reparationen av kontoren på Gyllengården pågår. 

* Åsa Olsson informerar om LSS verksamhetens DV har flyttat tillfälligt till 

Gyllengården samt att DVs lokaler blir till gruppbostad. 
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§ 28 Dnr 2022/00115 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård (HSL) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att utse verksamhetschef för vård och omsorg, Helen 

Wackfelt Brodin, till att även vara verksamhetschef för hälso- och sjukvård. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det inom hälso- och sjukvårdsverksamhet 

finnas någon som svarar för verksamheten enl. 4 kap. 2 § hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Uppdraget beskrivs i hälso- och sjukvårdsförordningen 4 

kap. 1-5 §§. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 

 

Beslutet ska skickas till 

Helen Wackfelt Brodin 
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§ 29 Dnr 2021/00049 

Öppenvården, uppföljning av insatser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för denna information 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Sara Karsbo redovisar en uppföljning  av öppenvårdens insatser.  
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§ 30 Dnr 2021/00123 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2021, kvartal 4 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar rapporten till inspektionen för vård och omsorg, revisionen 

och kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom 

SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift 

hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.  

 

Inrapporterade ej verkställda beslut, kvartal 4 (okt-dec 2021) 

Ny inrapportering 

-Beslut avseende kontaktfamilj enligt  4 kap 1 § SoL har inrapporterats som avbrott i 

verkställighet from 2021-09-13 då tidigare kontaktfamilj avslutat sitt uppdrag och 

någon ny familj ej kunnat hittas.  

-Beslut daterat 2021-07-02 avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som ej verkställt då det saknats uppdragstagare.  

-Beslut daterat 2021-07-29 avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som ej verkställt då det saknats uppdragstagare.  

-Beslut daterat 2021-10-14 avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som ej verkställt då det saknats uppdragstagare.  

 

Tidigare inrapporteringar 

Beslut avseende kontaktperson enligt 9 § 4 LSS som tidigare inrapporterats som 

avbrott i verkställighet from 2020-04-30 har återrapporterats som ej verkställt då 

den enskilde utifrån Covid-pandemin ännu inte vill återuppta kontakten. 

Övervägande om att kommunen skall avsluta detta beslut 

 

Beslut skickas till 

Ks och revisionen 
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§ 31 Dnr 2022/00105 

Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott, LSS 
och SoL 2022, kvartal 1 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar rapporter till inspektionen för vård och omsorg, revisionen 

och kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har att var tredje månad rapportera ej verkställda, bifallsbeslut inom 

SoL/LSS till inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen. 

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att initiera beslut om sanktionsavgift 

hos Förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer besluten inom skälig tid.  

 

Inrapporterade ej verkställda beslut, kvartal 1 (jan-mars 2022) 

Ny inrapportering 

-Beslut avseende kontaktfamilj enligt  4 kap 1 § SoL har inrapporterats som avbrott i 

verkställighet from 2021-11-01 då tidigare kontaktfamilj avslutat sitt uppdrag.  Nya 

familjer har tillfrågats men ingen har åtagit sig uppdraget.  

-Beslut daterat 2021-00-05 avseende daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS har 

inrapporterats som ej verkställt då brukaren avböjt erbjudande om att påbörja 

insatsen. 

-Beslut daterat 2021-11-23 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS 

har inrapporterats som ej verkställt. En lägenhet är tilldelad men ännu ej 

inflyttningsklar. Kommer att verkställas 220601. 

-Beslut daterat 2021-10-22 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS 

har inrapporterats som ej verkställd då det i dagsläget saknas lägenhet i denna 

boendeform.  

Tidigare inrapporteringar 

-Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har inrapporterats som avbrott i 

verkställigheten from 2021-09-13. En ny familj är på gång men har ännu inte 

påbörjats sitt uppdrag. 

-Beslut daterat 2021-07-02 avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som ej verkställt då vårdnadshavaren har avböjt erbjuden 

kontaktperson. 
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-Beslut daterat 2021-07-29 avseende kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL har 

inrapporterats som ej verkställt då vårdnadshavaren har avböjt erbjuden 

kontaktperson. 

-Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL som tidigare inrapporterats som 

ej verkställt beslut har nu inrapporterats som verkställt from 2022-03-17. 

-Beslut avseende kontaktperson enligt 9 § 4 LSS som tidigare inrapporterats som 

avbrott i verkställighet from 2020-04-30 har återrapporterats som ej verkställt då 

den enskilde utifrån Covid-pandemin ännu inte vill återuppta kontakten. 

Övervägande om att kommunen skall avsluta detta beslut 

 

Beslut skickas till 

Ks och revisionen 
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§ 32 Dnr 2022/00005 

Meddelanden 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Losam-protokoll, hemtjänsten 2022-03-29 

Fösam-protokoll, 2022-02-15  

Fösam-protokoll, 2022-03-15  

Revisionsrapport, Granskning avseende hemsjukvård 

 

 

 


