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§ 104 Dnr 2022/1 700 SN 
 
Information från socialchef 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  notera vikten av att arbeta förebyggande gällande den ökande drogproble-

matiken samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef ger följande information; 

- Rekrytering av verksamhetsutvecklare är klar, Catrin Engberg Tukia börjar sin 

anställning i höst (ersätter till viss del Edin Dzananovic).  

- Korttiden för barn, LSS som verkställer sina beslut på Ekbacka, Kompassen 

behöver hitta nya lokaler då annan verksamhet ska överta dessa lokaler.  

- Inbjudit KSAU till dubbelpresidie med SNAU för att informera om pågående lex 

Sarah utredningar.  

- Droganvändandet bland ungdomar i kommunen ökar.  

- Det är många verksamheter som har brukare som drabbats av Covid-19, sym-

tomen är dock mild.  

 

______________
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§ 105 Dnr 2022/13 792 SN 
 
Delårsbokslut tertial 2, 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna tertialbokslutet 2 för 2022 som visar ett resultat på 5,8 mkr och en 

årsprognos på 3,8 mkr.  

Ärendebeskrivning 
Tertialbokslut 2 för 2022 är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och 
förvaltningschef tillsammans med ekonom.  

Beslutsunderlag 
Tertialbokslut 2 för 2022 

Bedömning 
Veronica Grandin, ekonom informerar att socialförvaltningen uppvisar för perioden 
en positiv budgetavvikelse om +5,8 mkr (prognos +3,8 mkr). 

De verksamheter som främst bidrar till resultatet är: 

Individ- och familjeomsorgens utfall för perioden om 2,4 mkr, vilket främst härleds 
till lägre kostnader för externa placeringar. 

Ordinärt boende visar en budgetavvikelse om 2,2 mkr då antalet hemtjänsttimmar 
är lägre än budgeterat. 

Socialförvaltningen centralt som visar en positiv budgetavvikelse om 1,2 mkr som 
beror på ej tillsatta vakanta tjänster och ännu ej påbörjad implementering av verk-
samhetssystem som kommer att påbörjas under hösten. 

Under augusti har också korrigering av budget efter löneökning gjorts enligt KF be-
slut §43 medel för löneöversyn 2022. 

Det som reducerar resultatet är omsorgen av funktionsnedsatta vilket beror på 
ökad vårdtyngd, nya ärenden samt att verksamheten verkställt ett beslut om bostad 
med särskild service vilket inneburit att boendet bemannats dygnet runt under en 
stor del av perioden. 

Årsprognosen för socialförvaltningen har minskats sen föregående rapportering 
och är beräknad till +3,8 mkr vid årets slut. Det som har förändrat prognosen nega-
tivt är en minskning av prognosen inom individ- och familjeomsorg och beror på fler 
externa placeringar än tidigare prognostiserat. Bidragande faktorer till den positiva 
prognosen är en utökad budget för heltid som norm och borttag av delade turer, 
och lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. 

I prognosen är antagandet att ersättning för äldreomsorgslyftet och trygghetslarm 
blir beviljade. 
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Sjukfrånvaroanalys 

Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren vilket härleds till pandemin och följsamhet 
till folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Utfallet påverkas även av storleken på arbetsgruppen, om en medarbetare är från-
varande i en liten arbetsgrupp blir procenttalet högre. Både den totala sjukfrånva-
ron och korttidsfrånvaron har ökat jämfört med tidigare års tertial 1. Det är först un-
der tertial 1 2022 som medarbetare smittades av Covid-19 vilket är en förklaring till 
hög sjukfrånvaro. Influensa och magsjuka som många varit förskonade från under 
2020–2021 har återkommit som mer vanlig orsak till sjukfrånvaro igen. Flera med-
arbetare är även del eller heltidssjukskrivna på grund av ej arbetsrelaterad sjukdom 
och rehabiliteringsarbete pågår tillsammans med HR-avdelningen. En enhet med 
hög, både korttid och total sjukfrånvaro har identifierats och där pågår nu ett arbete 
med att sätta in åtgärder i form av konflikthantering då sjukfrånvaron i viss grad kan 
kopplas till psykisk ohälsa förknippat med arbetsplatsen/arbetsgruppen. 

Sjuklönekostnaden uppgår till 7,1 mkr för hela förvaltningen vilket är en ökning med 
1,4 mkr jämfört med samma period föregående år. Kostnader för fyllnadstid samt 
övertidsersättningen som påverkas av den höga frånvaron uppgår till 5,9 mkr. 

______________
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§ 106 Dnr 2022/28 706 SN 
 
Taxor för vård och omsorg 2023. 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta redovisat förslag på taxor för 2023.  

Paragrafen anses omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och Veronica Grandin, ekonom föreslår föl-
jande justeringar av avgifterna inför år 2023: 

Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande minimibe-
lopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte 
omfattas av hyreslagen. 

Att måltider i samband med korttidsvistels och Bostad med särskild service följer 
de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande Konsumentver-
kets referensvärden för levnadskostnader gällande livsmedel, se Meddelandeblad 
från Socialstyrelsen. 

Att avgiften för hemtjänst höjs från 460 kr/timme till 471 kr/timme.  

Att månadsavgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering är samma belopp som 
kostnaden för en hemtjänsttimme. 

Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan 
för Sydöstrasjukvårdsregionen 2023. 

Att kostnaden för mat i särskilt boende höjs från 130 kr till 147 kr per dag (4410 kr 
per månad).  

Att kostnaden för en matportion höjs från 55 kr till 59 kr.  

Att kostnaden för sänglinne höjs från 265 kr till 270 kr. 

Att egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse höjs:  
0-14 år från 200 kr/dygn till 240 kr/dygn  
15 år och uppåt höjs från 240kr/dygn till 280 kr/dygn.  
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Beslutsunderlag 
- Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp, hög-
kostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. 

Beräkning från Veronica Grandin, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens 
kostnader för mat i särskilt boende, hemtjänst och sänglinne. 

Konsekvensanalys 
- De föreslagna justeringarna gällande kostnad för hemtjänst och sänglinne påver-
kar endast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att 
betala. 

- För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genom-
föras.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 107 Dnr 2022/40 705 SN 
 
Lex Sarah rapport Ranstad-Rehab, brist i utförande 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
I utredningen har det inte framkommit att händelsen lett till några negativa konse-
kvenser för den enskilde. Däremot bedömer utredaren att det finns brister och för-
bättringsmöjligheter som behöver åtgärdas för att säkerställa kvalitén. Flera kvali-
tetsförbättringar som konstaterats har kopplingar till ledning/styrning och de organi-
satoriska mellanrummen. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, brist i utförande 

Bedömning 
Riskbedömning om händelsen kan ske igen. 
Utredaren bedömer att vidtagna och planerade åtgärder minimerar risken för att 
händelsen kan ske igen. 

Den 14 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att inget missförhållande 
råder och utredningen avslutas. 

______________
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§ 108 Dnr 2022/46 705 SN 
 
Lex Sarah rappport fysiskt övergrepp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Bakgrund: En lex Sarah rapport inkommer den 22 juni 2022. Rapporten anger att 
en omsorgstagare utsatts för fysiskt övergrepp av en annan omsorgstagare på ett 
vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom.  

Konsekvenser för den enskilde: Den enskilde som utsatts för fysiskt våld blev rädd 
och orolig direkt efter händelsen. Den enskilde fick även en lindrig fysisk skada.  

Slutsatser: Utredningen har sammanfattningsvis kommit fram till att ett utvecklings-
arbete behöver göras för hur verksamheten ska agera för att skydda övriga om-
sorgstagare när en enskild har eller får ett aggressivt beteende. 

Åtgärder: Flera åtgärder sattes in i samband med händelsen. Bl.a. ökad närvaro av 
personal där omsorgstagare befinner sig och ökad samverkan med sjuksköterska. 
Planerade åtgärder handlar sammanfattningsvis om kvalitetsförbättringar i arbetet 
kring risk och säkerhet för att säkerställa trygghet för omsorgstagare. 

Beslutsunderlag 
Lex Sarah utredning, fysiskt övergrepp 

Bedömning 
Riskbedömning om händelsen kan ske igen 
Utredaren bedömer att med hänsyn till att själva händelsen inte skett förut, att flera 
individuella och generella åtgärder redan satts in och flera åtgärder är inplanerade 
så minimeras risken för att händelsen sker igen. 

Beslut: Den 22 juli 2022 beslutar t.f. socialchef Maria Svanborg att risk för missför-
hållande råder och utredningen avslutas. 

______________
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§ 109 Dnr 2022/57 705 SN 
 
Lex Sarah rapport ekonomiska oegentligheter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport registreras den 1 september 2022 angående ekonomiska oe-
gentligheter. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att det försvunnit pengar från omsorgs-
tagare vid en verksamhet inom äldreomsorgen. Händelsen upptäcktes mellan den 
31 augusti och den 1 september 2022.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits handlar om att kontaktperson kontrollräknar 
omsorgstagarnas kontanter och att enhetschef ansvarar för att det utförs. Enhets-
chef har en dialog med anhöriga. 

______________
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§ 110 Dnr 2022/58 705 SN 
 
Lex Sarah rapport fysiskt övergrepp 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  lämna över informationen till socialnämnden.     

Ärendebeskrivning 
Lex Sarah rapport om fysiskt övergrepp registreras den 8 september 2022. 

I rapporten framgår det sammanfattningsvis att en enskild blivit utsatt för oönskad 
fasthållning. Händelsen skedde den 13 augusti 2022 vid en verksamhet inom om-
sorgen om funktionsnedsatta.  

De omedelbara åtgärder som vidtagits, efter att enhetschef fick kännedom om 
händelsen den 8 september 2022, var att enhetschefen samtalade med berörd 
personal. Även den enskildes god man vidtalas.  

______________
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§ 111 Dnr 2022/32 730 SN 
 
Redovisning av delegationsbeslut för vård och omsorg och indi-
vidomsorgen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
att  godkänna redovisade delegeringsärenden och informationer.     

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut och övrig information: 

1. Delegationsbeslut VoO, Dnr 2022/32-730 SN 

2. Delegationsbeslut IFO, Dnr 2022/31-750  SN 

3. Uppföljning och avstämningsmöte 2019-2022; Socialnämnden, beslut från 
KSAU 

4. Avstämningsmöte med socialnämnden angående LSS-verksamheten, beslut 
från KSAU 

______________
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