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Beslutande Ledamöter 

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

 Ersättare 

Monica Hansson (C) 
Ing-Britt Fredriksson (KD) 
Kristina Unger (C) 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Sara Karsbo, socialchef 
Helen Wackfelt Brodin, verksamhetschef 
Åsa Olsson, verksamhetschef 
Maria Hedström, sekreterare 

Justerare Gun-Marie Swessar 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2022-11-21 kl. 14:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 68–75 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Carina Nordqvist  

 Justerare 

  

 Gun-Marie Swessar  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-22 Datum då anslaget tas ned 2022-12-13 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv 
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Maria Hedström 
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§ 68 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Digital kallelse 2022-11-10 
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§ 69 Dnr 2022/00003 

Information från socialförvaltningen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Sara Karsbo informerar: 

*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: 

Verksamhetschef IFO 

Sjuksköterskor 

Arbetsterapeut 

Kontaktpersoner enligt LSS 

Vikarie inom vård och omsorg 

 

Verksamhetschef Åsa Olsson informerar om det nya LSS boendet som håller på att 

byggas. 
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§ 70 Dnr 2022/00002 

Ekonomisk rapport 2022 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna månadsrapporten för oktober 2022 och överlämna den till 

ekonomikontoret 

Sammanfattning av ärendet 

För perioden redovisas ett budgetöverskott ca 7,3 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. Resultatet påverkas 

även av obudgeterad 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. 

Staben:  

För perioden redovisas ett budgetöverskott med ca 1,1 mnkr. 

 

Individ- och familjeomsorg:  

För perioden redovisas ett budgetöverskott med ca 1,5 mnkr. 

 

Omsorgsenhet:  

För perioden redovisas ett budgetöverskott motsvarande 70 tkr. 

 

Omvårdnadsenhet:  

För omvårdnadsenheten redovisas ett budgetöverskott med 4,6 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport oktober 2022 samt tjänsteskrivelse socialchef Sara Karsbo 

 

Beslutet ska skickas till  

Ekonomikontoret 
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§ 71 Dnr 2022/00202 

Höjt minibelopp vid fastställande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen 

Socialnämndens beslut 

1. Att anta förändrad avgift för minimibelopp utifrån regeringens reglering 

gällande minimibelopp 

2. Att följa regeringens reglering utan att socialnämnden ska fatta beslut vid 

varje förändring. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har from 2022-08-01 höjt minibeloppet vid fastställande av avgifter 

enligt socialtjänstlagen. Förändringen innebär att minimibeloppet höjs med 300 kr 

för ensamstående i 150 kr för gifta och sammanboende individer. Minimibeloppets 

storlek är reglerat i lag och är detsamma för hela landet. Minimibeloppet är den 

minsta summan pengar som den enskilde har rätt att behålla när denne betalat alla 

andra kostnader. 

Socialförvaltningen har på grund av ovanstående ändring skickat ut nya 

avgiftsbeslut till de individer som på grund av ändringen fått ändrad avgift för sina 

omvårdnadsinsatser samt har reglerat den aktuella avgiften i verksamhetssystemet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse verksamhetschef Åsa Olsson 

 

Beslutet ska skickas till 

Åsa Olsson 
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§ 72 Dnr 2022/00203 

Inköp äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 

1. Att göra en upphandling gällande inköp av varor i hemtjänsten via extern 

utförare. 

2. Att redovisa till socialnämnden för de ekonomiska konsekvenserna för att 

fatta beslut nästa socialnämnd den 13 december. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Idag har vi ett beslut på ett avtal som tillsattes på grund av pandemin och brist på 

personal, vilket löper ut sista december. Avtalet som gäller idag är att butiken 

packar varorna, men där hemtjänstens personal åker och hämtar i butik och 

levererar till brukaren. Detta har varit en kostnad för packning av butiken på 400 

tkr/år. 

Vad vi vill upphandla är, att allt som rör inköp av matvaror helt läggs ut på extern 

utförare. Idag har vi inte denna lösning, utan vi kör ut varorna. Vi vet inte vad den 

totala kostnaden skulle kunna bi på en ev. extern utförare.  

Konsekvensen från och med 31 december då avtalet är slut, blir att 128 

timmar/veckan kommer att få läggas ut på undersköterskorna i hemtjänsten till att 

utföra inköp. 128 timmar/vecka som inte finns resursmässigt, utan behövs på andra 

områden för brukaren så som god och säker vård och omsorg. Ett gott resultat av 

att lägga ut på extern utförare blir en tydlig kontinuitet för brukaren av vem som 

levererar varorna. Konsekvens skulle kunna vara för de brukarna som bara har ett 

beslut på inköp, att omsorgspersonal missar vad brukaren får i sig näringsmässigt 

och nutritionsmässigt, samt hur ska vi lösa det praktiska med att kunna leverera 

varorna till brukaren, blir det en extra kostnad för mobiltelefon för låsningssystemet 

som vi idag har, eller finns det andra metoder om brukaren inte själv kan öppna för 

leverantörer, där skulle hemtjänsten iså fall kunna möta upp hemma hos brukaren 

för leverantören.  

 

Ett inköp tar i snitt ca 60 minuter, i denna tid har vi även så kallad kringtid som 

omfattar att inhämta/ skriva inköpslista, åka till butiken, handla och packa 

matvarorna, åka till brukaren med inköpet och i många fall även plocka in i kyl/frys. 
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Vi har 128 inköp/vecka vilket då även ger 128 timmar/vecka. En snitttimlön för en 

undersköterska är 160 kronor/timma. Ekvationen blir 128 timmar x 160 kronor = 

20,480 kronor/v x 52 veckor = 1,1 miljoner kronor/år.  

Idag har vi inte 128 timmar att kunna lägga på inköp och all kringtid per vecka, utan 

detta blir på bekostnad av sämre vård och utförande. Vi har en ny lag från 1 juli som 

säger att alla ska ha ”en fast omsorgspersonal” och denna personal måste vara en 

undersköterska. Vi behöver lägga vårt fokus och kompetens på omvårdnaden för 

patienten/brukaren i ett tryckt hem och för att kunna bo kvar i sitt hem. 

Vi har också en stor brist på legitimerad personal i Kommunen, vilket gör att det 

måste läggas över mer på kommunens omvårdnadspersonal.  

Det gäller allt som har med HSL insatser att göra, så som att ta till sig delegeringar 

av mediciner, sårvård, spola och sätta/dra katetrar, provtagningar m.m. 

Rehabutförande mot brukaren/patienten som arbetsterapeut och fysioterapeut 

beslutat, så som gåträning, olika kroppsliga, motoriska övningar.  

Bekostnaden av en god vård blir försämrad av att vi i stället måste göra 

serviceinsatser såsom inköp av varor som tar väldigt mycket tid, kompetensen 

försvinner från våra undersköterskor. 

Vi kommer att få mer och mer avancerad vård i hemmet och kommer att behöva 

lägga all vår resurs och kompetens där. Vi måste bli en attraktiv kommun att vilja 

arbeta i, med en hög kompetens vilket inger trygghet och patient/brukare 

säkerheten blir god och bra vård, vilket det blir med rätt fördelning på 

arbetsuppgifter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse verksamhetschef Helen Wackfelt Brodin 

 

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef Helen Wackfelt Brodin 
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§ 73 Dnr 2021/00035 

Uppföljning, handlingsplan minskat försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar emot informationen och skickar den till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden via vuxen-  försörjningsstödsenheten (SOC), 

Arbetsmarknadsenheten (AME) och SFI/Vuxenutbildningen har sedan hösten 2021 

arbetat med en handlingsplan för att tillsammans se över och minska kostnaderna 

för kommunens försörjningsstöd, detta utifrån uppdrag från kommunfullmäktige. 

Efter att kommunfullmäktige gett verksamheterna uppdraget upprättades 

gemensamt en handlingsplan. Handlingsplanen syftade till att påvisa planen för hur 

detta arbete skulle gå till, vilka åtgärder verksamheterna såg som nödvändiga att 

arbeta med. Handlingsplanen har under arbetets gång regelbundet följts upp för att 

säkerställa att arbetet fortgått. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av handlingsplan, socialchef Sara Karsbo 
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§ 74 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 3 (jul-sept 2022) 

Ny rapportering 

Beslut daterat 2022-06-13 avseende bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS 

har inrapporterats som ej verkställt då det saknats ledig lägenhet att erbjuda. 

 

Återrapporteringar 

Beslut avseende kontaktfamilj enligt 4 kap 1 § SoL där det tidigare inrapporterats ett 

avbrott i verkställighet sedan 2021-09-13 har nu inrapporterats som verkställt.  

 

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 pga att brukaren inte velat träffa sin 

kontaktperson utifrån Covid-pandemin har nu inrapporterats som avslutat då det 

tidsbegränsade beslutet har upphört.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetschef Åsa Olsson 
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§ 75 Dnr 2022/00005 

Meddelanden 2022 

 

Beslutsunderlag 

• Fösam-protokoll 2022-10-18 

• Skrivelse ”Trygg i Ovanåker sommar 2022” samt minnesanteckningar från 

Folkhälsorådet. 

 


