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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:00 

Beslutande Ledamöter 

Carina Nordqvist (S), Ordförande 
Patrik Bossen (S), 1:e vice ordförande 
Emma Madueme (S) 
Ulla Mortimer (M) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Isa Wallmyr (KD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Lena Westling (C) 
 

Övriga närvarande Ersättare 

Jimmi Bogg (S) 
Monica Hansson (C) 
Ing-Britt Fredriksson (KD) 
 
Tjänstemän 

Sara Karsbo, tf socialchef 
Helen Wackfelt Brodin, verksamhetschef 
Åsa Olsson, verksamhetschef 
Christian Olars, SAS 
Johan Brodin, ekonom §§ 55–57 
Monica Jonsson, sekreterare  

Justerare Gun-Marie Swessar 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2022-09-28 kl. 11:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 55–60 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Carina Nordqvist  

 Justerare 

  

 Gun-Marie Swessar  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-29 Datum då anslaget tas ned 2022-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  
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§ 55 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 2022 

Socialnämndens beslut 

Dagordningen godkändes. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Digital kallelse 2022-09-14 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2022/00003 

Information från socialförvaltningen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Tf socialchef informerar: 

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

särskilt boende, det finns 2 lediga lägenheter. 

*Om att de har skrivits ett avtal mellan IFO, Celsiusskolan och AME av ett projekt 

för att förebygga skolfrånvaron. Anhörigstödet har startat ett samarbete med Blida 

där de även kan samarbeta med IFO angående detta med att även äldre kan bli 

hemma sittande utan någon samvaro med andra. 

*Annons ute där vi söker omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, socialsekreterare 

BOU, habiliterings personal/stödassistent LSS, kontaktperson LSS och 

arbetsterapeuter.  

*Lex Sara- anmälan som tidigare redovisat har IVO beslutat om att ärendet avslutas 

med de åtgärder som förvaltningen har inlämnat till IVO.  

*Åsa Olsson informerar om projekt ”Hållbart arbetsliv”. Det innebär att det ska ses 

över tid och arbetsmodeller och detta ska leda till ökad frisknärvaro och 

arbetsglädje.  Studiebesök är inplanerat till Orust för att titta på deras modell som 

har fungerat väldigt bra.  

*Helen Wackfelt Brodin informerar om att nu är alla enhetschefer tillsatta. 
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§ 57 Dnr 2022/00122 

Delårsbokslut 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsuppföljningen, januari-augusti 2022 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk sammanfattning: Resultatet per den 220831 är ett överskott med 5 322 

tkr. Prognosen för helår 2022 är ett överskott med 5 200 tkr vid årets slut.  

Stab och nämnd: Resultat +1125 tkr, prognos + 1790 tkr 

Individ- och familjeomsorgen: Resultat +872 tkr, prognos +590 tkr 

Omsorgsenheten: Resultat +333 tkr, prognos -1010 tkr. 

Omvårdnadsenheten: Resultat + 3003 tkr, prognos + 3845 tkr. 

Måluppfyllelse: Av nämndens sammanlagt 16 mål når vi helt upp till 11 av dem. 

De övriga 5 uppnås delvis. Det är fortsatt en stor utmaning att rekrytera personal 

med rätt kompetens och pandemin har påverkat möjligheten till att bedriva 

utvecklingsarbeten i den omfattning som önskats. Planering för att återuppta det 

arbetet till hösten pågår. 

Sjukfrånvaro: Under perioden har det varit mycket hög korttidsfrånvaro till följd av 

pandemin, 9,57%. Sjukfrånvaron har dock sjunkit något sedan första tertial. Det mer 

systematiska arbetet kring sjukfrånvaron har fått stå tillbaka till följd av pandemin 

men har börjat återupptagits då enheterna mer och mer återgår till "normalläge". 

 

För investeringarna prognostiseras ett budgetöverskott med 70 tkr främst på grund 

av att delar av de tänkta investeringarna för 2022 (el cyklar och aktivitetsbord) 

kunde genomföras med finansiering via statsbidrag för demens och ensamhet. 

Några investeringsåtgärder, som inte var budgeterade, såsom exempelvis möbler 

till samtalsrum och medicinskåp till näskullen samt andra tekniska lösningar har 

tillkommit. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning socialnämnden 2022, investeringsuppföljning 2022 delår samt 

tjänsteskrivelse Sara Karsbo 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 58 Dnr 2022/00105 

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

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 2 (april-juni 2022) 

Återrapporteringar 

*Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL har återrapporterats som 

avbrott i verkställighet sedan 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 som 

tidigare har inrapporterats som ej verkställt har nu inrapporterats som verkställt from 

2022-05-13.  

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

tidigare har inrapporterats som ej verkställt har nu inrapporterats som verkställt from 

2022-05-13.  

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

avbrott i verkställighet from 2021-11-01. Ärendet är nu inrapporterat som verkställt 

from 2022-08-08. 

*Beslut daterat 2021-11-05 avseende daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS som 

tidigare inrapporterats som ej verkställt är nu inrapporterat som verkställt from 

2022-05-12. 

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

har nu inrapporterats som verkställt from 2022-06-01.  
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*Beslut daterat 2021-10-22 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS 

har återrapporterats som ej verkställd då det i dagsläget saknas ledig lägenhet i 

denna boendeform.  

*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. Beslutet upphör inom 

kort och kommer ej att förnyas om brukaren ej avser att påbörja insatsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa Olsson 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen samt revisionen 
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§ 59 Dnr 2022/00158 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer följande sammanträdesplan inför 2023 enligt förslag 

nedan: 

 

Månad Beredning kl.10:00 i 

sammanträdesrum 

plan 2 

tisdagar 

Sammanträde kl. 9:00 i 

sammanträdesrum A 

tisdagar 

Januari 10 24 

Februari 7 21 

Mars 7 21 

April 12 (onsdag) 25 

Maj 9 23 

Juni 7 (onsdag) 20 

Juli   

Augusti 8 22 

September 5 19 

Oktober 10 24 

November 31/10 14 

December 28/11 12 

 

Sammanfattning av ärendet 

En övergripande sammanträdesplan med hänsyn till övriga nämnder och styrelser 

ses över inför år 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Maria Hedström 

 

Beslutet ska skickas till 

Janina Westergren 
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§ 60 Dnr 2022/00005 

Meddelanden 2022 

Sammanfattning av ärendet 

• Losam-protokoll IFO 2022-04-27 

• Protokollsutdrag 2022-08-23 Ks § 93, Information om översyn av 

arvodesreglemente. 

• Protokollsutdrag 2022-08-23 Ks § 98, Underlag för beslut om 

Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt region Gävleborg.  

 

 


