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Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30. Ajournering 10:00-10:20 

Beslutande Ledamöter 

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

 Tjänstgörande ersättare 

Monica Hansson (C) tjänstgör för Lena Westling (C) 
Ing-Britt Fredriksson (KD) tjänstgör för Isa Wallmyr (KD) 
 
Ersättare 

Kristina Unger (C) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sara Karsbo, socialchef 
Åsa Olsson, verksamhetschef 
Helen Wackfelt Brodin, verksamhetschef 
Christian Olars, SAS §§ 61–65 
Maria Hedström, sekreterare 

Justerare Monica Hansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2022-11-01 kl.09:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 61–67 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Carina Nordqvist  

 Justerare 

  

 Monica Hansson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-02 Datum då anslaget tas ned 2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
 

Underskrift 

  

 Maria Hedström  
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§ 61 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2022-10-19 
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§ 62 Dnr 2022/00002 

Ekonomisk rapport 2022 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna månadsrapporten för september 2022 och överlämnar den till  

ekonomikontoret 

Sammanfattning av ärendet 

Resultat för socialförvaltningen 2022-09-30 visar ett budgetöverskott ca 6,6 mnkr. 

Budgetöverskottet har att göra med att en avdelning (8 lägenheter) på Näskullen 

inte har varit öppen. Dagverksamheten och korttids redovisar lägre kostnader för 

personal främst på grund av att vakanta tjänster inte ersatts fullt ut. Även 

hemtjänsten redovisar ett budgetöverskott för perioden. Daglig verksamhet inom 

LSS redovisar budgetöverskott då verksamheten varit begränsad under perioden. 

Kostnaderna för försörjningsstöd ligger lägre än förväntat och det överskottet 

kompenserar det samlade budgetunderskottet inom barn och ungdomsenheten. 

IFOs resultat påverkas även av  en icke budgeterad intäkt för årligt stöd för 

mottagande av ensamkommande. Lägre kostnader för staben på grund av vakanta 

chefstjänster. Statlig kompensation för hög sjukfrånvaro till följd av covid-19 samt 

lägre arbetsgivaravgifter (för anställda under 25 år) bidrar till resultatet.    

Stab och nämnd  

Redovisar ett överskott med ca 1,3 mnkr. 

Individ- och familjeomsorg 

Redovisar ett överskott med ca 1,2 mnkr. 

Omsorgsenheten  

Redovisar ett överskott på ca 353 tkr. 

Omvårdnadsenheten 

Redovisar ett överskott på ca 3,7 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport socialnämnden september 2022, samt tjänsteskrivelse Sara 

Karsbo. 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 63 Dnr 2022/00003 

Information från socialförvaltningen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Sara Karsbo informerar om: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 1 person som har beslut om lägenhet i särskilt 

boende, det finns 6 lediga lägenheter. 

*De tjänster som ligger ute där vi söker är: 

Omvårdnadspersonal till Näskullen 

Sjuksköterskor 

Arbetssamordnare inom daglig verksamhet, LSS 

Habiliteringspersonal LSS 

Arbetsterapeut 

*Annons till verksamhetschef inom IFO är på gång. 

*Verksamhetschef Helen Wackfelt Brodin informerar att man just nu har tre stycken 

konsultsköterskor som arbetar inom HSV. 

*Ordförande informerade från träffen angående nätverk välfärd. 
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§ 64 Dnr 2022/00190 

Skrivelse från hemsjukvårdens sjuksköterskor  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att upprätta en handlingsplan som ska 

tydliggöra det arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som verksamheten ska arbeta med 

utifrån inkommen skrivelse. Handlingsplanen och uppföljningen av planen ska 

delges nämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sjuksköterskorna inom hemsjukvården har upprättat en skrivelse som de delgett 

socialnämnden och chefer inom socialförvaltningen. Skrivelsen belyser kvalitet- och 

arbetsmiljörelaterade problemområden inom berörd verksamhet/förvaltning. 

Skrivelsen belyser önskan om att bli lyssnad på och framhåller att upplevelsen är 

att man tidigare inte tagits på allvar. Därav föreslås ett uppdrag om upprättande av 

en handlingsplan, där handlingsplanen ger en tydlig struktur för det fortsatt arbetet 

med uppföljningar. En handlingsplan med uppföljningar syftar till att säkerställa att 

processen fortgår tills att kvalitets- och arbetsmiljöarbetet är systematiskt och 

arbetsmiljön på enheten uppfattas som god. 

 

Beslutsunderlag 

Brev från kommunens sjuksköterskegrupp samt tjänsteskrivelse 

 

Beslutet ska skickas till 

Helen Wackfelt Brodin och Helene Alftberg 
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§ 65 Dnr 2022/00080 

Öppna jämförelser 2022 - Information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

SAS, socialt ansvarig samordnare Christian Olars redovisar resultatet av 

Socialstyrelsens ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som 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 

kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av 

undersökningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan 

göras mellan alla dessa nivåer och över tid. 
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§ 66 Dnr 2022/00167 

Aktualiseringar barn och vuxna 2022 - Information 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Sara Karsbo redovisar resultatet från aktualiseringar barn och vuxna  för 

första halvåret 2022 gjord av FoU välfärd, Region Gävleborg.  

Syftet med arbetet är att förbättra dokumentation och uppföljning inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsarbete samt vuxen. 
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§ 67 Dnr 2022/00005 

Meddelanden 2022 

Sammanfattning av ärendet 

• Fösam-protokoll 2022-09-13 

• Losam-protokoll, Omsorgen 2022-08-30 

• Losam-protokoll, IFO 2022-09-14 

• Information från SPF angående hemtjänstindex. 

 

 


