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§ 17 Dnr 2021/00003 

Godkännande av dagordning 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen, med tillägg av en övrig fråga från Ing-

Britt Mårtensson (KD) gällande skyddsutrustning. Frågan besvaras på punkten 6 

Information från socialförvaltningen  

 

Beslutsunderlag 

Digital kallelse 2021-03-16 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(8) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2021/00049 

Öppenvården, redovisning av insatser uppföljning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Jonsson och Alexander Lindberg från öppenvården informerar om uppföljning 

och insatser gällande familjebehandling. De informerar också om deras arbete inom 

öppenvården.  
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§ 19 Dnr 2021/00048 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska Sara Nordenhjelm redogör för 

patientsäkerhetsberättelsen 2020; 

Socialnämnden har som mål att bedriva en säker vård- och omsorg med god 

kvalitet. För att försäkra sig om att målet uppfylls behöver nämnden ha ett 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska beskriva 

verksamhetens viktigaste processer och rutiner. Det ska även beskriva hur 

samverkan ska ske, hur riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser och 

klagomål ska användas i förbättringsarbetet. 

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Det är patientsäkerhetslagen som styr vad som ska 

inkluderas. Däribland ska följande framgå: 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• vilka resultat som har uppnåtts 

Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av socialnämnden och ska hållas 

tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

Kommunens ansvar som sjukvårdshuvudman är att utifrån den enskildes behov ge 

en säker och god hälso- och sjukvård. Detta innebär att den ska: 

• vara av god kvalitet, med en god hygienisk standard 

• tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

•främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

• tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården samt vara 

lättillgänglig 
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§ 20 Dnr 2021/00004 

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 

Att godkänna månadsrapporten för februari 2021 och överlämna den till 

ekonomikontoret. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för socialförvaltningen den 2021-02-28 visar ett underskott med  

2 798 tkr.  

Kostnader för covid-19 uppgår till ca 2 200 tkr under samma period. 

Stab 

Redovisar ett överskott med 109 tkr. 

Individ- och familjeomsorg 

Redovisar ett underskott med 66 tkr. 

 

Omsorgsenhet 

Redovisar ett överskott med 191 tkr. 

 

Omvårdnadsenhet 

Redovisar ett underskott med 3 109 tkr. 

 

Ensamkommande   

Redovisar ett överskott med 77 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport februari 2021 samt tjänsteskrivelse Marita Lindsmyr 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2021/00005 

Information från socialförvaltningen 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchef Marita Lindsmyr informerar om: 

*Det är i dagsläget möjligt att erbjuda 5 personer som har beslut om lägenhet i 

särskilt boende, det finns 3 stycken lediga lägenheter. 

*Klart med anställning av enhetschef till vuxenenheten IFO. 

* Tjänster som är utannonserad är på sjuksköterskor, familjerättssekreterare, 

semestervikarier samt internannonser på omvårdnadspersonal 

* Det är nu 3 fysioterapeuter och 2 arbetsterapeuter anställd i rehabteamet  

* Det blev en justering efter budgetberedningen när det gäller äskandet, detta blev 

resultatet: 

År Äskande summa Äskande efter statsbidrag 

2022 14 254 tkr  7 104 tkr  

2023 19 424 tkr  10 304 tkr 

2024 23 394 tkr  23 394 tkr 

 

Marita svarar på Ing-Britt Mårtenssons (KD) fråga om det finns någon pågående 

planeringen för förråd av skyddsutrustningar i framtiden. Frågan har lyfts via 

Länsstyrelsen men vi vet inte hur det blir framöver. Det är ingen bra lösning att varje 

enskild kommun ska ha ansvaret då det troligtvis skulle medföra höga 

samhällskostnader på totalen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 22 Dnr 2021/00007 

Meddelanden 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden mottar informationen. 

• Intern kontroll för nämndsledamöter, distansutbildning  

• Fösam-protokoll 2021-02-16 

• Sam-protokoll säbo-hsv-dv 2021-02-23 

• Sam-protokoll IFO 2021-02-18 

• Sam-protokoll IFO 2020-12-03 

 

 

 


