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Plats och tid Kitchen, Alfta, kl. 15:30-17:30 

Beslutande Ledamöter 

Patrik Bossen (S), ordförande 
Emma Madueme (S) 
Ulla Mortimer (M) 
Gun-Marie Swessar (C) 
Lena Westling (C) 
Isa Wallmyr (KD) 

 Tjänstgörande ersättare 

Ing-Britt Fredriksson (KD) tjänstgör för Carina Nordqvist (S) 
 

Övriga närvarande Ersättare 

Monica Hansson (C) 
Kristina Unger (C) 
 
Tjänstemän 

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

Justerare Lena Westling 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2022-12-20 kl.10:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 76–83 
 Maria Hedström  

 Ordförande 

  

 Patrik Bossen  

 Justerare 

  

 Lena Westling  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-12-13 
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§ 76 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkände dagordningen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Digital kallelse 2022-12-07 
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§ 77 Dnr 2022/00003 

Information från socialförvaltningen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Sara Karsbo informerar: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 4 personer som har beslut om lägenhet i 

särskilt boende, det finns 6 lediga lägenheter. 

*De tjänster som ligger ute där vi söker är: 

Sjuksköterskor 

Arbetsterapeut 

Kontaktpersoner enligt LSS 

Vikarie inom vård och omsorg 

 

Verksamhetschef Helen Wackfelt Brodin informerar om resursenheten 

Verksamhetschef Åsa Olsson informerar om att det finns förslag om att ändra titeln 

på habiliteringspersonal till stödassisten, stödbiträde och stödpedagog.  

Utefter nya socialtjänstlagen där man ska arbeta med förebyggande insatser har 

man bildat en arbetsgrupp som tittar på förebyggande mot äldre.  
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§ 78 Dnr 2022/00002 

Ekonomisk rapport 2022 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna månadsrapporten för november 2022 och överlämna den till 

ekonomikontoret 

 

Sammanfattning av ärendet 

För perioden redovisas ett budgetöverskott motsvarande ca 8 mnkr. 

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

inte öppnats förrän i november. 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 samt återsökningsmedel från Migrationsverket. 

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 1,2 mnkr.  

Individ- och Familjeomsorg:  

För perioden redovisas ett budgetöverskott med ca 2,8 mnkr. 

Omsorgsenhet:  

För perioden redovisas ett budgetöverskott motsvarande 430 tkr 

Omvårdnadsenhet:  

För omvårdnadsenheten redovisas ett budgetöverskott med 3,6 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport november 2022 samt tjänsteskrivelse Sara Karsbo 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 79 Dnr 2022/00141 

Statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att 
motverka hemlöshet, enligt metoden Bostad först  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att socialtjänsten betalar tillbaka söka projektmedel för 

metoden Bostad först avseende 2022. Då förarbetet i dagsläget inte är färdigt och 

då flera oklarheter behöver redas ut. Projektmedel för detta finns fortsatt att söka 

även under perioden 2023–2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vi har tidigare under året ansökt om statsbidrag motsvarande 230 tkr för att påbörja 

arbetet med bostad först. Detta i samband med att vi såg en ökning av bostadslösa. 

Socialtjänsten hade höga kostnader för hyresskulder och skadegörelse utifrån 

beviljade 2:a handskontrakt, vilket ledde till att socialtjänsten reviderade rutiner 

kring både utredningsförfarande och uppföljning av insatsen. Vi har tidigare varit 

generösa vad gäller insatsen 2:a handskontrakt, och där uppmärksammade vi en 

brist utifrån rättssäkerhet. Vi har arbetat aktivt med att minska andelen kontrakt 

under året utifrån att vi ser att dessa tenderar att vara kostsamma för enheten och 

att vissa personer som erhåller andrahandskontrakt med möjligheter till omfattande 

stöd, ändå inte förmår att vårda sin bostad. 

  

Bostad först är en modell som bygger på att hemlösa personer erbjuds boende utan 

krav på att tex först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa drogfrihet eller 

nykterhet. Kombinerat med bostad erbjuds även behandling och stöd. Även om 

boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling, kan personen 

tacka nej till behandlingen. Socialstyrelsen påtalar att motivationsarbete är en viktig 

del i det behovsanpassade integrerade sociala stöd som ska omgärda personen.  

 

I samband med vårt förarbete inför eventuell uppstart av modellen Bostad först, 

uppmärksammades en JO dom (mål nr 8958-2020) där en socialnämnd haft 

generellt krav på tillsyns- och hembesök i en bostad liknande ett 

andrahandskontrakt (socialt kontrakt) vilket JO menar strider mot grundlag och 

hyreslagens bestämmelser. Detta har också varit en del av konceptet för Bostad 

först, att personer som beviljas insatsen skall ta emot visst stöd i hemmet. Den 
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enskilde kan samtycka till hembesök men får inte känna sig tvingad till det för att 

tillhandahålla insatsen. 

 

Då den målgrupp av medborgare som kan vara i behov av insatsen Bostad först 

ofta tidigare har straffat ut sig på bostadsmarknaden av olika skäl, är det av vikt att 

denne erhåller omfattande, individuellt stöd i att sköta sitt boende. Vi ser att 

hembesök är en viktig del i detta. 

  

Vi ser redan idag en problematik för medborgare med andrahandskontrakt att själva 

få överta kontraktet vilket leder till att vissa medborgare har bott i en bostad genom 

ett andrahandskontrakt via socialtjänsten i flera år. En farhåga är också att dessa 

personer inte kommer att tillhandahålla ett eget bostadskontrakt vilket kan leda till 

att vi bedömer att personen inte är i behov av de omfattande insatser som Bostad 

först innebär men att de inte heller har möjlighet till ett eget kontrakt.  

För att kunna arbeta med modellen Bostad först behöver socialtjänsten och det 

kommunala bostadsbolaget vara eniga kring hur arbetet ska bedrivas. Idag finns 

inte rutiner för detta. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sara Karsbo 
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§ 80 Dnr 2022/00210 

Matkostnad Gullvivan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

• Anta socialförvaltningens förslag till höjd matkostnad för boende på 

Gullvivans gruppbostad till 2750 kr/månad. 

• En indexreglering görs varje år utan beslut i socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Brukare boende på Gullvivans gruppbostad (LSS) har till skillnad från övriga 

gruppbostäder inte en egen mathållning. Brukarna betalar en månadsavgift som 

avser samtliga måltider men denna summa har inte uppdaterats på ett flertal år och 

stämmer inte överens med övriga andra kost avgifter inom socialförvaltningen. 

Lägenheterna på Gullvivans gruppbostad saknar fullvärdiga kök då de endast är 

utrustade med sk Trinettkök med spisplattor. Alla matlagning sker genom att 

personalen tillagar mat till alla brukarna och att brukarna för detta betalar en 

matavgift på 1930kr/mån. Denna avgift har varit densamma i över 10 år och har inte 

följt med den kostnadsutveckling som skett i samhället i övrigt och inte heller de 

kost avgifter som socialförvaltningen tar ut i andra sammanhang för måltider. Som 

jämförelse kan nämnas att Socialförvaltningen tar ut en kost avgift på 3210 kr för 

boende inom äldreomsorgens särskilda boenden. 

Målsättningen är att med tiden uppgradera lägenhetsköken som finns på Gullvivan 

så att även de som bor där kan ansvara och planera för sina egna måltider utifrån 

sina egna önskemål och behov vilket stämmer bättre överens med intentionen att 

de som bor i en gruppbostad ska leva så självständigt som möjligt med stöd av 

personal. Denna förändring är dock inte möjlig att göra kortsiktigt utan får vänta tills 

en utredning om dess kostnader och konsekvenser kunnat genomföras. 

Socialförvaltningen föreslår att kost avgiften för boende på Gullvivans gruppbostad 

höjs till 2750 kr per månad. Anledningen till att nivån föreslås ligga lägre än 

äldreomsorgens heldygnsavgift är att de som bor i sådan boendeform har större 

tillgång till mellanmål och individuella kosttillägg vid behov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Åsa olsson 

 

Beslutet ska skickas till 

Åsa Olsson 
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§ 81 Dnr 2022/00212 

Delegationsordning för socialnämnden 2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta ”Delegationsordning för socialnämnden” och att 

den börjar gälla från 2023-01-01 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har nu två olika dokument gällande delegeringar: 

Delegeringsordning allmänt, antagen av socialnämnden 2019-04-25 

Delegationsordning för myndighetsutövning antagen av socialnämnden 2020-05-25     

Dessa är nu sammanslaget till ett dokument ” Delegationsordning för 

socialnämnden”. Ändringar som är gjorda är märkt med röd text i förslaget till ny 

delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för myndighetsutövning och förslag på ny delegationsordning 

för socialnämnden samt tjänsteskrivelse 

 

Beslutet ska skickas till 

Berörda i socialförvaltningen 
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§ 82 Dnr 2022/00203 

Inköp äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att verksamhetschef får gå vidare med upphandlingen av 

extern utförare gällande inköp av  varor då den ryms inom budget. 

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. 

Vi har 128 inköp/vecka vilket då även ger 128 timmar/vecka. En snitt timlön 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 
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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 

Helen Wackfelt Brodin 
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§ 83 Dnr 2022/00005 

Meddelanden 2022 

Sammanfattning av ärendet 

• Losam-protokoll omsorgsenheten 2022-11-21 

• Losam-protokoll IFO 2022-11-30 

• Fösam-protokoll 2022-11-08 

 

 


