
 Protokoll 1(30) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2023-03-01  
 Socialnämnden  

 

Plats: Folkets Hus, Dahlian  

Tid: 09:00 - 15:20 

§ 18-37 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Miroslav Milurovic (S)   
Linnea Jönsson (C) Karin Nordvall Fr.o.m. § 20 
Patrik Krupa (M)   
Ola Claesson (S)   
Eva Johnsson (S)   
Kaj Torikka (S)   
Bertil Thomasson (C)   
Max Nielsen (SD)   
Linda Röman (SD)   
Pia Freij (SD)   
Britta Lindgren (M) Sirpa Jensen  
 
Övriga närvarande: 
Helen Hagegren, bitr. förvaltningschef 
Diana Peteh, Vision, § 18-19 
Malvina Ohliv, Sveriges Arbetsterapeuter, § 18-19 
Michaela Grahovar Korner, Vårdförbundet, § 18-19 
Anette Modin, Kommunal, § 18-19 
Pernilla TH Westberg, Kommunal, § 18-19 
Marita Orvegren, ersättare (S), § 20-37 
Fady Al Huseen, ersättare (S), § 20-37 
Ingela Colleen, verksamhetschef, § 20-37 
Maria Theandersson, verksamhetschef, § 20-37 
Janni Hedlin, verksamhetschef, § 20-37 
Pernilla Andersson, förvaltningsekonom, § 20-37 
Johan Ny, förvaltningsekonom, § 20-37 
Anna Brandholm, enhetschef, § 20 
Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare Region Blekinge, § 20 
Linda Henriksson, BHV-sjuksköterska och koordinator, § 20 
Ellinor Karlsson, enhetschef, § 21 
Jessica Bockman, undersköterska, § 21 
Mari Tjärnberg, undersköterska, § 21 
Cecilia Roskvist, nämndsekreterare 
  
  
 
 



 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Cecilia Roskvist 

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Miroslav Milurovic 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Bertil Thomasson 

  
 ..................................................................................... 
 

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2023-03-01 och anslås under perioden 2023-

03-01--2023-03-24. Protokollet finns på socialförvaltningen och 
tillkännages digitalt på www.olofstrom.se. 
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2023-03-01  

 

 

Ärendelista 

 § 18 Godkännande av ärendelista Ordföranden/09:00 

 § 19 Dialogmöte mellan socialnämnden och 

fackliga företrädare 

Ordföranden 

 § 20 Presentation av projekt Barnsäkert 13:30/Enhetschef IFO 

 § 21 Information om stjärnmärkning av Borggården Verksamhetschef 

Säbo/Enhetschef Borggården 

 § 22 Beslut om frekvens, tid och deltagare i 

dialogmöten med fackliga företrädare 

Ordföranden 

 § 23 Ordförandens information Ordföranden 

 § 24 Förvaltningschefens information Förvaltningschefen 

 § 25 Verksamhetschefernas information Resp. verksamhetschef 

 § 26 Förvaltningsekonomernas information Förvaltningsekonomerna 

 § 27 Återrapportering till socialnämnden gällande 

träffpunkter på SÄBO för allmänheten 

Verksamhetschef säbo 

 § 28 Svar på motion gällande hemmaboende äldres 

möjlighet till måltider och aktiviteter på SÄBO 

Verksamhetschef säbo 

 § 29 Svar på motion om att höja livskvaliteten för 

våra äldre på särskilt boende och hemtjänst 

Verksamhetschef säbo 

 § 30 Attestförteckning Socialförvaltningen 2023 Förvaltningsekonom 

 § 31 Högsta godtagbara boendekostnad avseende 

ekonomiskt bistånd 

Verksamhetschef IFO 

 § 32 Deltagande i utbildning "Juridisk 

webbutbildning för nyvalda politiker i 

Socialnämnd" 

Ordföranden 

 § 33 Indelning av kontaktpolitiker för 

socialnämndens verksamhetsområde 2023 

Ordföranden 

 § 34 Återrapportering av dataskyddsarbete 

socialnämnden 2022 

DSO 

 § 35 Rapporteringsskyldighet avseende ej 

verkställda beslut enligt 16 kap 6 f-i § SoL 

Nämndsekreterare 
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2023-03-01  

samt 18 f-i § LSS. Rapporteringsperiod 1, 

2023 

 § 36 Meddelanden och rapporter Resp. verksamhetschef 

 § 37 Redovisning av delegationsbeslut Resp. verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2023-03-01  

 

§ 18/2023  Godkännande av ärendelista 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att godkänna ärendelistan med tillägg av § 22 "Beslut om frekvens, 
tid och deltagare i dialogmöten med fackliga företrädare". 

Ärendebeskrivning 

Ärendelistan har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte. 

  



 Protokoll 6(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 19/2023  SN 2023/405  
 

§ 19/2023  Dialogmöte mellan socialnämnden och fackliga företrädare 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Vid socialnämndens arbetsutskott 2023-02-15 beslutades att dialogmöte ska hållas mellan 
fackliga representanter och samtliga ledamöter i socialnämnden 2023-03-01, kl. 9:00-12:00. 
Därefter ska utvärdering ske huruvida mötena fortsättningsvis ska hållas en timme i 
samband med varje arbetsutskott, eller tre timmar fyra gånger per år tillsammans med 
samtliga ledamöter i socialnämnden. 

Det beslutades även att frågor som ska tas upp för diskussion ska skickas till 
socialnämndens nämndsekreterare senast tisdagen veckan innan sammanträdet. 

Frågor som diskuterades vid dagens dialogmöte: 

Vårdförbundet 

 Hur kan arbetsmiljön för sjuksköterskor/distriktsköterskor som arbetar i Olofströms 
kommun förbättras? 
Nära vård innebär att avancerad sjukvård flyttas från sjukhus ut till kommunernas 
hemsjukvård för vård i hemmet. Detta kräver större resurser både avseende personal 
och medicintekniska hjälpmedel. Sköterskorna har ett stort ansvar och stressig 
arbetsmiljö där de inte alltid hinner ta ut sina raster, och många har blivit sjukskrivna 
eller slutat p.g.a. stressymptom. Då arbetet kräver legitimation är det svårt att få tag i 
vikarier. Vårdförbundet anser att man bör överanställa för att kunna täcka 
korttidsfrånvaro och semestrar. 

Vision 

 Hur är socialförvaltningen Olofströms kommun en attraktiv arbetsgivare idag? 

Kommunal 

 Hur är socialförvaltningen Olofströms kommun en attraktiv arbetsgivare idag? 

 Heltid som norm – hur når vi en heltidsorganisation? 

 Förslag: Erbjuda nyutexaminerade undersköterskor (från gymnasiet) 
tillsvidareanställning i Olofströms kommun. 

  



 Protokoll 7(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 20/2023  SN 2023/557  
 

§ 20/2023  Presentation av projekt Barnsäkert 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare Region Blekinge, Linda Henriksson, BHV-
sjuksköterska och koordinator Region Blekinge och Anna Brandholm, enhetschef IFO, är 
inbjudna till dagens sammanträde för att berätta om projekt Barnsäkert. 

Barnsäkert är ett systematiskt arbete för att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa. 
Insatsen riktar sig till barn 0–4 år och deras föräldrar, och är ett samarbete mellan 
barnhälsovården (BHV) och socialtjänstens förebyggande verksamhet. 

Barnhälsovårdens fokus är hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Målet med Barnsäkert är att kunna erbjuda de bästa möjliga förutsättningarna för en god och 
jämlik hälsa och utveckling samt en barndom fri från våld och försummelse. 

Syftet med Barnsäkert är att utrusta barnhälsovården med en allsidig och praktisk metod för 
att identifiera psykosociala riskfaktorer som är kopplade till att barn far illa och erbjuda hjälp 
till åtgärd. 

Familjerna får ett frågeformulär med frågor om bl.a. ekonomiska problem, stress, 
riskbruk/missbruk, våld i nära relation, och av de 667 formulären i Olofström hade 128 ett 
utfall på någon av frågorna, och samtliga dessa familjer har erbjudits åtgärder. 

Implementeringen av projektet påbörjades hösten 2021 i Olofström. 
  

  

  



 Protokoll 8(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 21/2023  SN 2022/2813  
 

§ 21/2023  Information om stjärnmärkning av Borggården 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden tackar för informationen och tar densamma till dagens protokoll och 
gratulerar till stjärnmärkningen. 

Ärendebeskrivning 

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som är framtagen av Svenskt Demenscentrum. Modellen 
består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden, 
hemtjänstenheter och dagverksamheter. 

Utbildningen genomförs av en Stjärninstruktör som har utbildats av Svenskt 
Demenscentrum, och när minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats har genomfört 
samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt. 

På Borggården har undersköterskorna Jessica Bockman, Pia Börjesson och Mari Tjärnberg 
utbildats till Stjärninstruktörer och de, tillsammans med enhetschef Ellinor Karlsson, är 
inbjudna till dagens sammanträde för att informera om arbetet med stjärnmärkningen. 

Borggården blev, som första särskilda boende i Blekinge, stjärnmärkt den 16 februari 2023. 

För att säkerställa kvaliteten på vården fylls «Checklista demens» i för varje invidivd som 
flyttar in på Borggården, med frågor om bl.a. läkemedel, personcentrerad omvårdnad, 
aktiviteter, fysisk och psykosocial miljö, måltider samt stöd till anhöriga. 

För att få stjärnmärkningen ska ett utvecklingsarbete göras, och Borggården har valt 
anhörigstöd, och har bokat in ett antal träffar med bl.a. anhöriga, instruktörer och enhetschef. 

Beslutet skickas till: 

Verksamhetschef säbo 
Enhetschef Borggården 

  



 Protokoll 9(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 22/2023  SN 2023/405  
 

§ 22/2023  Beslut om frekvens, tid och deltagare i dialogmöten med 
fackliga företrädare 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att dialogmöten med fackliga företrädare ska hållas en timme i 
samband med arbetsutskottets möten, och två gånger per år tillsammans med hela 
socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2022-06-22 att dialogmöten med fackliga företrädare ska startas 
upp. 

Förslaget var att dialogmötena skulle hållas i samband med arbetsutskottets sammanträden 
och ett första möte hölls med arbetsutskottet 2023-02-15. Vid det mötet föreslogs att 
dialogmötena bör vara längre och att samtliga ledamöter i socialnämnden ska bjudas in, 
vilket har gjorts 2023-03-01. 

Arbetsutskottet beslutade även att socialnämnden ska besluta om dialogmötenas frekvens, 
tid och deltagare framöver. (SN AU § 17/2023) 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef R.S. 
Fackliga företrädare 

  



 Protokoll 10(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 23/2023  SN 2023/4  
 

§ 23/2023  Ordförandens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om: 

 Problem med matleveranserna genom arbetscenter p.g.a. att inte tillräckligt många 
har körkort för att få köra lastbilarna. Kommunstyrelsen är tillskriven med förslaget att 
utreda var mattransporten organisatoriskt bör ligga och att anställa tre medarbetare 
på heltid för att lösa mattransporten året ut. Denna kostnad ryms inte inom befintlig 
budget. 

 Återbruket har hållit stängt under en period p.g.a. personalbrist, men kommer att 
öppnas så snart förutsättningarna finns igen. Olofströmshus ska även se över 
luftkvaliteten i lokalen. 

 All kommunikation med Olofströmshus ska dokumenteras och diarieföras. 

 Tvätthallen är stängd tills vidare p.g.a. arbetsmiljöproblem. Olofströmshus är 
kontaktade.  

  



 Protokoll 11(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 24/2023  SN 2023/5  
 

§ 24/2023  Förvaltningschefens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Bitr. förvaltningschef informerar om: 

 Ombyggnationen av socialkontoret fortlöper enligt tidsplan. Våning två ska vara klar 
den 7 juli, och våning ett påbörjas den 8 augusti. 

  



 Protokoll 12(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 25/2023  SN 2023/6  
 

§ 25/2023  Verksamhetschefernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen avseende ett 
länsgemensamt barnahus och tar i övrigt informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, informerar om: 

 LSVO har gett i uppdrag att ta fram ett förslag om barnahus, som är ett samarbete 
mellan Regionen, kommuner, åklagare och polis. Ett barnahus är en trygg miljö för 
barn som blivit utsatta för våld eller övergrepp. Syftet är att barnen inte ska behöva 
slussas mellan olika ställen. En avsiktsförklaring från nämnden behövs för att gå 
vidare med detta 

Ingela Colleen, verksamhetschef hemtjänst, informerar om: 

 Klinten  - arbete pågår för att få allt på plats. Lite bekymmer fortfarande då 
parkeringsplatserna inte är klara. 

 Fattas fortfarande en hel del semestervikarier.  

Maria Theandersson, verksamhetschef HSL, informerar om: 

 Ny annons ute efter sjuksköterska. 

 Alla har ännu inte flyttat in på Klinten, bl.a. jourverksamheten. 

Timmie Mattson, verksamhetschef funktionsstöd, informerar genom Helen Hagegren om: 

 Semesterrekryteringen ser bra ut, bättre än tidigare år vid denna tiden. 

 Efter IVO:s tillsyn på Garvaregården LSS har de fattat beslut och de riktar kritik mot 
bland annat lokalens utformning, dokumentation gällande skydds- och 
begränsningsåtgärder samt avvikelsehantering. Yttrandet till IVO kommer att tas upp 
för beslut vid socialnämndens nästa sammanträde. 

Janni Hedlin, verksamhetschef säbo, informerar om: 

 15 individer i kö till SÄBO, 4 lediga lägenheter. Akutrummet ledigt. 

 Mike Lindbergh, kommunens säkerhetsskyddschef, har i måndags denna veckan 
varit runt på samtliga boenden inklusive Ekdungen korttids för att skapa sig en bild av 
vilka förutsättningar som råder kring kontinuitetsplaneringen i verksamheterna. 

 Utvärdering av den inflyttningsrutin som gjordes om för cirka ett år sedan pågår för att 
identifiera flaskhalsar och effektivisera processen ytterligare. 

 Semesterrekryteringen ser bättre ut än tidigare år, men är inte helt klar.  
  

  



 Protokoll 13(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 26/2023  SN 2023/7  
 

§ 26/2023  Förvaltningsekonomernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonomerna informerar om: 

 Upphandlingen avseende trygghetslarm i ordinärt boende är klar och avtal är skrivet 
med Everon, som kommer att ha både larmutrustningen och larmmottagningen. 

 Har sökt medel från Socialstyrelsen för att stärka förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv. 9 mkr är sökt, uppdelat på fyra olika delprojekt, och den största delen för att 
prova att minska heltidsmåttet och se om man på så sätt kan få ner övertid, 
sjukskrivning och skapa ett bättre arbetsklimat i grupperna. Svar väntas i april-maj. 
  

  



 Protokoll 14(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 27/2023  SN 2023/542  
 

§ 27/2023  Återrapportering till socialnämnden gällande träffpunkter på 
SÄBO för allmänheten 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav 2022-08-31 förvaltningschef och verksamhetschef SÄBO i uppdrag att 
göra en översyn av samtliga dagcentraler. Detta för att fastställa om någon av dem kan 
användas för att utöka verksamheten genom att även bjuda in utomstående till de aktiviteter 
som erbjuds på särskilt boende. 

Yttrande/Bedömning 

Dagcentralen på Brännaregården bör inte användas som en träffpunkt för utomstående då 
den ligger i direkt anslutning till verksamhetens demensenhet. 

Borggårdens aktivitetsrum bör inte användas som en träffpunkt för utomstående, då 
Borggården är en renodlad demensenhet. Att öppna en träffpunkt för utomstående vore inte 
förenligt med vad som kan anses vara det bästa för individerna som bor där. 

Ekbacken bör inte användas som träffpunkt då det inte finns någon lokal som är stor nog för 
att ta emot utomstående för aktiviteter eller underhållning. 

”Lagunen” på Västralid kan fungera som träffpunkt då lokalen är rymlig och har ett kök i 
direkt anslutning, vilket möjliggör servering. 

Aktivitetshuset på Garvaregården kan fungera som träffpunkt då lokalen är rymlig och har ett 
kök i direkt anslutning, vilket möjliggör servering. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef R.S. 
Verksamhetschef säbo 

  



 Protokoll 15(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 28/2023  SN 2022/2763  
 

§ 28/2023  Svar på motion gällande hemmaboende äldres möjlighet till 
måltider och aktiviteter på SÄBO 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen och beslut tas på 
socialnämndens sammanträde den 29 mars. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i en motion föreslagit socialförvaltningen  

Att: Hemmaboende äldre över 65 år ska kunna komma och äta på äldreboendena till samma 
pris som de boende erbjuds.  

Att: Underhållning som anordnas på boendena annonseras så att hemmaboende seniorer 
över 65 år ska kunna delta.  

Att: Tillåta privata aktörer att bygga och driva äldreboenden och trygghetsboende.  

Yttrande/Bedömning 

Bedömningen är att Olofströms kommun skulle konkurrera med den lokala 
restaurangnäringen om hemmaboende individer skulle erbjudas måltider på SÄBO till 
reducerat pris.  

Underhållning kan i vissa fall annonseras så att även hemmaboende äldre kan delta. Det 
enskilda boendets förutsättningar avgör om underhållning för en större samling människor 
går att genomföra. 

Gällande tillåtelse av uppförande och drift av privata äldre- och trygghetsboenden så är det 
ingen fråga socialförvaltningen kan fatta beslut om. 

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

KS 

  



 Protokoll 16(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 29/2023  SN 2022/2745  
 

§ 29/2023  Svar på motion om att höja livskvaliteten för våra äldre på 
särskilt boende och hemtjänst 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen och beslut tas på 
socialnämndens sammanträde den 29 mars. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har i en motion föreslagit socialförvaltningen  

Att: De med dålig aptit och dålig tandstatus erbjuds önskekost. 

Att: De äldre får hjälp med tekniken så att de kan lyssna på radio/TV, hjälp med wifi så att de 
kan ”Facetima” med barn och barnbarn.  

Att: De äldre ibland får träffa läkare om de så önskar. 

Att: De äldre får komma ut i friska luften regelbundet. 

Yttrande/Bedömning 

På både särskilt boende och vid behov i hemtjänsten ska riskbedömningar göras enligt 
Senior Alert vilket bland annat innebär att risken för undernäring skattas och att munhälsan 
bedöms. På särskilt boende används levnadsberättelsen för att bättre klarlägga vilken kost 
individen tidigare i livet har föredragit, och övrig information kring hur måltider bör se ut för 
individen finns nedtecknat i genomförandeplanen. Två gånger om året genomförs 
dygnsfastemätningar för att klargöra om någon individ behöver ha en handlingsplan kring 
kosten så att individen inte ska drabbas av undernäring. Individer som har hemtjänst 
bestämmer själva vilken mat som ska köpas hem, medan individerna på särskilt boende 
förmedlar sina önskemål om det är något särskilt utöver helkosten. I båda fall arbetar 
personalen för att uppmuntra och råda individerna till bra val utifrån individens 
förutsättningar. Individerna på särskilt boende har också rätt att få hjälp med inköp vilket 
möjliggör för dem att handla hem sådant som inte normalt ingår i helkosten. I ett palliativt 
skede erbjuds alltid önskekost. 

I både hemtjänsten och på särskilt boende är personal behjälplig med tekniken, oavsett om 
det gäller att hantera TV/radio eller smartphone. På särskilt boende finns smart-TV på 
samtliga enheter vilket möjliggör för individerna att streama allt från musik till filmer ur 
exempelvis SVT:s arkiv. I ordinärt boende är det individen själv som ansvarar för att ha wifi, 
som personalen kan vara behjälplig med vid behov. På särskilt boende finns wifi på samtliga 
enheter där individen kan koppla upp sin egen smartphone eller platta, och under pandemin 
köptes även plattor in till samtliga boenden för att individerna skulle kunna ”Facetima” med 
anhöriga när besök inte var lämpliga ur smittskyddssynpunkt. 

Om en individ som har hemtjänst eller bor på särskilt boende får ett läkarbesök eller inte 
bestäms av region Blekinges läkare, då det alltid är deras medicinska bedömningar som 
ligger till grund för ett hembesök. Kommunsköterskan på respektive enhet förmedlar 
regelbundet, och extra vid behov, den information läkaren behöver ha för att kunna fatta 
detta beslut. 



 Protokoll 17(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 29/2023  SN 2022/2745  
 

Många individer som har hemtjänst, och samtliga som bor på särskilt boende, är beviljade 
social aktivering. Detta möjliggör för utomhusvistelse om individen så önskar. På särskilt 
boende arbetar personalen med att uppmuntra till utevistelse även utöver den vid social 
aktivering genom att erbjuda att måltider och aktiviteter sker utomhus när vädret tillåter. 

Finansiering 

Inte aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

KS 
Förvaltningschef soc 
Verksamhetschef säbo 
Verksamhetschef hemtjänst 

  



 Protokoll 18(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 30/2023  SN 2023/541  
 

§ 30/2023  Attestförteckning Socialförvaltningen 2023 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden godkänner redovisningen av attestförteckningen och beslutar att ge 
förvaltningsekonomerna Pernilla Andersson och Johan Ny delegation på att löpande under 
året förändra attestförteckningen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har en del nya chefer. Exempelvis, Verksamhetschef för Hemtjänst, Björn 
Sundin. Verksamhetschef för HSL Maria Theandersson m.fl. Alla förändringar i 
attestförteckningen är gulmarkerade. Förfarande avseende flyktinghanteringen har 
förändrats. Varje chef attesterar för sitt område inom Socialförvaltningen och därefter görs en 
ombokning till KLF.  

Nämndens ledamöter anser att förvaltningsekonomerna skall ha delegation på att förändra 
attestförteckningen löpande under året och att, efter varje årsskifte, informera 
nämndsledamöterna med en aktuell attestförteckning på första nämndsmötet. 

Yttrande/Bedömning 

Attestförteckningen är ett levande dokument som kräver kontinuerliga uppdateringar för att 
hållas aktuell. 

Finansiering 

Medför inga kostnader 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats 

Beslutsunderlag 

Attestförteckning 
 
Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonomerna 

  



 Protokoll 19(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 31/2023  SN 2023/261  
 

§ 31/2023  Högsta godtagbara boendekostnad avseende ekonomiskt 
bistånd 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att anta högsta godtagbara boendekostnad enligt förslag från 2023-
01-01. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Högsta godtagbara boendekostnad är baserad på en genomsnittshyra från det kommunala 
bostadsbolaget och har räknats om vid ett flertal tillfällen i samband med tidigare 
hyresjusteringar. 

Hyreshöjningen sker med 35,61 kronor per kvadratmeter från och med 2023-01-01, vilket 
motsvarar ca 4% i snitt. Därför bör högsta godtagbara boendekostnad höjas med 4% enligt 
förslag i bilagan. 

Yttrande/Bedömning 

Bedömningen är att en uppräkning behöver göras för att följa de hyreshöjningar som sker på 
marknaden. 

Finansiering 

Ryms inom budgeten för ekonomiskt bistånd. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats. 

Beslutet får positiva konsekvenser för de barn och ungdomar vars föräldrar uppbär 
ekonomiskt bistånd då högsta godtagbara hyreskostnad höjs i takt med hyreshöjningarna. 
Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 

Beslutet är likalydande ur ett jämställdhetsperspektiv. Det berör dock något fler 
ensamstående kvinnor med barn än ensamstående män med barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Underlag ”Högsta godtagbara boendekostnad” 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO 
Enhetschef ekonomiskt bistånd 

  



 Protokoll 20(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 32/2023  SN 2023/483  
 

§ 32/2023  Deltagande i utbildning "Juridisk webbutbildning för nyvalda 
politiker i Socialnämnd" 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
erbjuds att delta i utbildningen ”Juridisk webbutbildning för politiker i socialnämnd” den 31 
mars 2023, anordnad av Kommunlex. Socialnämnden står för kostnaden för utbildningen 
samt för ev. förlorad arbetsinkomst. 

Ärendebeskrivning 

Kommunlex har bjudit in till en juridisk webbutbildning för politiker i socialnämnd. 
Utbildningen riktar sig i första hand till nyvalda politiker i socialnämnd eller motsvarande 
nämnder. 

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen, den 31 mars eller den 19 april, kl. 09:30-16:00. 

Yttrande/Bedömning 

Utbildningen bedöms vara relevant för ledamöterna i socialnämndens arbetsutskott. 

Finansiering 

Kursen inkl. dokumentation kostar 3 150 kr vilket tas från nämndens budget. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 

Kursbeskrivning 

Beslutet skickas till 

Arvodessamordnare C.T. 
SN 

  



 Protokoll 21(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 33/2023  SN 2023/433  
 

§ 33/2023  Indelning av kontaktpolitiker för socialnämndens 
verksamhetsområde 2023 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att utse socialnämndens ledamöter och ersättare till kontaktpolitiker 
enligt indelning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden ska vara kontaktpolitiker för någon eller 
några av nämndens verksamhetsområden. 

Socialnämnden utser kontaktpolitiker vid varje ny mandatperiod, förändringar kan dock ske 
under mandatperioden. 

Uppdragets mål, uppdrag och riktlinjer är antagna av SN § 24/2019. 

Mål 

Kontaktpolitikerns främsta mål är att få möjlighet 

 att följa och bli förtrogna med verksamheten i förhållande till vad som bland annat 
anges i budget- och styrdokument för socialförvaltningen, samt 

 att främja en god dialog mellan arbetsgivare, förvaltningens målgrupper och 
anställda. 

Uppdrag 

Kontaktpolitikernas uppdrag innebär 

 att besöka verksamheten i egenskap av representant för socialnämnden, inte för det 
egna partiet. Uppdraget ska därmed inte användas till att driva politiska 
intressefrågor. 

 att vara en länk mellan verksamhet och politisk organisation, 

 att få bättre förutsättningar att fatta beslut genom en egen bild av verksamheten 

 att vara en företrädare och ambassadör för socialnämnden 

 att hålla sig informerad om verksamheten inom sina enheter, samt 

 att efter kontaktpolitikerbesöket lämna en kortfattad rapport av sitt besök på 
nästkommande nämndsmöte. 

 att senast måndagen i veckan före sammanträdet skicka en kort sammanfattning till 
nämndsekreteraren 

Riktlinjer 

 Kontaktpolitikerbesöken förläggs till två halvdagar per kalenderår, max fyra 
timmar/besök. 



 Protokoll 22(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 33/2023  SN 2023/433  
 

 Respektive enhetschef ansvarar för att kontaktpolitikerbesöken genomförs, skickar 
kallelse till politikerna, samt upprättar agenda. Kontaktpolitikerna ska ges möjlighet att 
i förväg avisera särskilda önskemål om inriktning och frågeställningar så att besöken 
leder till en möjlighet för nämnden att arbeta för en strategisk utveckling av 
verksamheterna. 

 Respektive enhetschef kallar några medarbetare från arbetsplatsens olika 
yrkeskategorier till kontaktpolitikerbesöken. 

 Respektive enhetschef bjuder även in representanter för berörd målgrupp till 
kontaktpolitikerbesöken. 

 Kontaktpolitikerbesöken betraktas som förrättning. Arvode, ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och kilometerersättning utgår enligt gällande arvodesbestämmelser. 
Rapportering gör på blankett för utbetalning av arvoden/ersättningar vid externa 
uppdrag. Blanketten skickas till nämndsekreteraren efter varje besök, dock senast 
inom tre månader för att ersättning ska utbetalas. 

Indelning 

 Brännaregården – 3 personer 
Bertil Thomasson (C), Ola Claesson, (S), Sirpa Jensen (M) 

 Västralid, Borggården – 3 personer 
Miroslav Milurovic (S), Eva Johnsson (S), Max Nielsen (SD) 

 Södra hemtjänst – 3 personer 
Ekbacken, Ekdungen, Skogsbacken 
Marita Orvegren (S), Kaj Torikka (S), Patrik Krupa (M) 

 Norra hemtjänst – 3 personer 
Garvaregården 
Linnea Jönsson (C), Karin Nordvall (C), Britta Lindgren (M) 

 Östra och Västra hemtjänst – 3 personer 
Fady Al Huseen (S), Kaj Torikka (S), Pia Freij (SD) 

 Gruppboende inom Funktionsstöd – 4 personer 
Gruppboende Tellus/Mobila teamet, Ekerydsplan, Barn- och tonårskortis, 
Niklasgården 
Linnea Jönsson (C), Fady Al Hussen (S), Linda Röman (SD), Roal Bencic (SD) 

 Gruppboende inom Funktionsstöd – 3 personer 
Gruppboende Smålandsgatan 7 och 9, Frödingvägen och Liljenfors 
Miroslav Milurovic (S), Ola Claesson (S), Katarina Krupa (M) 

 Personlig assistans – 3 personer 
Annika Lande (V), Eva Johsson (S), Susanne Sjöberg (SD) 

 Individ- och familjeomsorg – 3 personer 
Barn- och vuxenenheten samt Arbete och Försörjning, Arbetscenter, 



 Protokoll 23(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 33/2023  SN 2023/433  
 

Navigatorcentrum, Öppenvården 
Fady Al Huseen (S), Karin Nordvall (C), Lena Wallin (SD) 

 Daglig verksamhet/sysselsättning – 3 personer 
Annika Lande (V), Marita Orvegren (S), Linda Röman (SD) 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef soc 
Ledningsgrupp soc 
Enhetschefer soc 
Politiker SN 
Arvodessamordnare 

  



 Protokoll 24(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 33/2023  SN 2023/470  
 

§ 33/2023  Återrapportering av dataskyddsarbete socialnämnden 2022 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsombud (DSO) för socialnämnden är Maja Norgren och Cecilia Roskvist. 

Dataskyddsombuden ingår i den övergripande dataskyddsgruppen som består av 
dataskyddsombuden för de olika nämnderna. Dataskyddsgruppen träffas en gång per kvartal 
och diskuterar då bl.a. DSO-arbetet inom de olika nämnderna samt nya riktlinjer och 
rekommendationer från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Dataskyddsombudet roll är bl.a. att informera och ge råd, att genom internkontroller granska 
att dataskyddsförordningen följs, att ge råd vid konsekvensbedömningar samt att vara 
kontaktperson mot IMY. DSO är alltså inte ansvarig för att dataskyddsförordningen följs, det 
ansvaret ligger på nämnden. 

Under 2022 har socialnämnden berörts av två personuppgiftsincidenter. Det ena i samband 
med inbrott på socialkontoret, då ett antal datorer och telefoner stals. Man tog sig även in i 
arkivet där personuppgifter förvaras. Incidenten anmäldes till IMY, som dock beslutade att 
avsluta ärendet. Säkerhetsrutinerna på socialkontoret har efter inbrottet reviderats. 

Den andra incidenten inträffade när en kontaktperson svarade på ett grupp-sms. Personens 
svar gick till alla som fått det första sms:et, och detta svar innehöll förnamnet på en individ. 
Här är oklart vad som gått fel då ett svar på sms bara ska gå till den som skickat det. Man 
har provat att återskapa händelsen, men inte lyckats. 

I slutet av 2022 bytte vi system för registerförteckningar från Draftit till Dirsys Integrity, och en 
översyn av de registerförteckningar som flyttas över samt strukturen för nya registreringar 
pågår. 

Det är respektive tjänsteperson som är ansvarig för att registrera 
personuppgiftsbehandlingar, och dataskyddsombudet i sin tur granskar registreringen. 

Syftet med dataskyddsförordningen är bland annat att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagstiftningen talar 
om hur personuppgifter får behandlas och det finns olika hänsyn att ta beroende på om det 
är känsliga personuppgifter eller inte samt om det rör barns personuppgifter. 

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i 
dataskyddsförordningen, en rättslig grund. De rättsliga grunderna är:  

- Avtal 
- Rättslig förpliktelse (t. ex bokföringslag, arkivlag mm.) 
- Skydda grundläggande intressen (t. ex livsavgörande vård i akuta fall) 
- Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning (t. ex skolverksamhet, 
kreditupplysningar, befolkningsregister m.m.) 
- Intresseavvägning 



 Protokoll 25(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 33/2023  SN 2023/470  
 

- Samtycke (t. ex foton på en hemsida). Samtycke ska dock användas restriktivt av 
kommuner. 

Yttrande/Bedömning 

DSO-gruppen har beslutat om att återrapportera till ansvarig nämnd årligen, detta då det är 
en viktig del i personuppgiftsansvarigas ansvar att få insyn och veta hur de personuppgifter 
som personuppgiftsansvarig ansvarar för hanteras. 

Finansiering 

Dataskyddsombudens resurser tas i form av arbetstid, då rollen ligger på befintliga 
tjänstepersoners anställningar. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Barn- och jämställdhetsperspektivet har ej beaktats men barns personuppgifter är extra 
känsliga och granskningen av hanteringen av barns personuppgifter är en av uppgifterna för 
dataskyddsombuden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Återrapportering verksamhetsår 2022 SN 
Registerförteckning för socialnämnden 
KPMG ”Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen” 

Beslutet skickas till 

KS 
Dataskyddsombud SN 

  



 Protokoll 26(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 34/2023  SN 2023/359  
 

§ 34/2023  Rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda beslut enligt 
16 kap 6 f-i § SoL samt 18 f-i § LSS. Rapporteringsperiod 1, 2023 

Socialnämndens beslut: 

 

Socialnämnden tar rapporten om ej verkställda beslut avseende rapporteringsperiod 1, 2023 
med godkännande till protokollet. 

Rapporten har skickats till IVO och tillställs även kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer. 
  
Ärendebeskrivning 

Gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska verkställas omedelbart. 
  
Enligt 16 kap. 6 f-i § SoL och 28 f § LSS ska socialnämnden en gång per kvartal rapportera 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunens revisorer 
om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen då beslut fattades, samt avbrutna insatser som inte verkställts på nytt 
inom tre månader. 
  
För rapporteringsperiod 1, 2023 har inrapporterats: 
  

7 ej verkställda beslut enligt SoL 
1 ej verkställt beslut enligt LSS 
3 SoL-beslut gällande särskilt boende, 1 SoL-beslut gällande dagverksamhet, 1 SoL-

beslut gällande växelvård samt 1 SoL-beslut gällande boendestöd som tidigare 
inrapporterats som ej verkställda har verkställts. 

1 beslut gällande särskilt boende har avslutats utan att verkställas. 
Inga avbrutna insatser enligt SoL eller LSS. 

  

Ej verkställda beslut enligt SoL FUNK 

Beslutsdatum Kön Insats Skäl till att beslut ännu 
ej verkställts 

2022-01-12 Kvinna Bostad Saknar plats 
  

Ej verkställda beslut enligt SoL ÄO 

Beslutsdatum Kön Insats Skäl till att beslut ännu 
ej verkställts 



 Protokoll 27(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 34/2023  SN 2023/359  
 

2022-04-08 Kvinna Särskilt boende Har inte bekräftat 
erbjudandet 

2022-06-07 Kvinna Särskilt boende Tackat nej, specifika 
önskemål 

2022-06-14 Kvinna Särskilt boende Tackat nej, vill avvakta. 
Nu i behov av annan 
plats 

2022-07-06 Man Särskilt boende Tackat nej, specifika 
önskemål 

2022-09-08 Kvinna Särskilt boende Saknar plats 
2022-09-21 Man Särskilt boende Tackat nej, specifika 

önskemål 
  

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda 

Beslutsdatum Kön Insats Datum för 
verkställighet 

2021-11-26 Man Särskilt boende 2022-11-24 
2021-12-15 Kvinna Boendestöd 2022-11-21 
2022-01-28 Kvinna Särskilt boende 2022-11-02 
2022-06-03 Man Dagverksamhet 2023-01-30 
2022-06-20 Man Växelvård 2022-11-23 
2022-07-22 Kvinna Särskilt boende 2023-01-09 

  

Beslut som avslutats utan att verkställas 

Beslutsdatum Kön Insats Orsak till avslut 
2021-12-10 Kvinna Särskilt boende Tagit tillbaka ansökan, 

vill bo kvar hemma 
  
  
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 

  



 Protokoll 28(30) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-01  

 
Socialnämnden 

SN § 35/2023  SN 2023/9  
 

§ 35/2023  Meddelanden och rapporter 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen av inkomna meddelanden och rapporter till 
dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde redovisas: 

 Kommunstyrelsen, delegationsbeslut 2023-01-10 
Stängt enstaka dag i medborgarcenter p.g.a. renovering 
Dnr 2023/77 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2023-01-17 
§ 8/2023 Val av ledamöter kommunens representanter funktionsstödsrådet 2023-
2026 
Dnr 2023/77 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2023-01-17 
§ 9/2023 Val av ledamöter kommunens representanter seniorrådet 2023-2026 
Dnr 2023/77 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2023-01-17 
§ 10/2023 Val av ledamöter kommunens representanter ungdomsrådet 2023-
2026Dnr 2023/77 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, protokoll 2023-01-19 
§ 5/2023 Förslag till val av ledamot till funktionsstödsrådet 2023-2026 
Dnr 2023/77 

 Samverkansnämnden, anslag 2023-01-27 
Protokoll §§ 1-19 
Dnr 2023/424 

 Samverkansnämnden, protokoll 2023-01-27 
Dnr 2023/424 

 Kommunstyrelsens personalutskott, protokoll 2023-02-10 
§ 9/2023 Ändrade mötesdatum för KSPU 2023 i maj och november 
Dnr 2023/77 

  



 Protokoll 29(30) 
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Socialnämnden 

SN § 36/2023  SN 2023/10  
 

§ 36/2023  Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen av delegationsbeslut till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut för perioden 2023-01-01—2023-01-31 har varit utsända tillsammans med 
kallelsen till dagens möte. 
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