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Ärendelista 
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 § 131 Ordförandens information  

 § 132 Förvaltningschefens information  

 § 133 Verksamhetschefernas information  

 § 134 Förvaltningsekonomernas information  

 § 135 Månadsuppföljning socialförvaltningen oktober 

2022 

 

 § 136 Redovisning av socialförvaltningens 

sjukfrånvarostatistik 

 

 § 137 Information från anhörigkonsulent  

 § 138 Samverkan polis, kommun och socialtjänst  

 § 139 Rapporteringsskyldighet avseende ej 

verkställda beslut enligt 16 kap 6 f-i § SoL 

samt 18 f-i § LSS. Rapporteringsperiod 4, 

2022 

 

 § 140 Meddelanden och rapporter  

 § 141 Redovisning av delegationsbeslut  
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2022-11-23  

 

§ 130/2022  Godkännande av ärendelista 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att godkänna ärendelistan. 

Ärendebeskrivning 

Ärendelistan har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte. 
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§ 131/2022  Ordförandens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att i december 2022 betala ut 500 kr till varje barn upp till 18 år i 
familjer med beviljat försörjningsstöd och tar i övrigt informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om: 

 Det inköpsstopp som tidigare gällt är fr.o.m. 2022-11-22 upphävt. 

 Ordföranden föreslår att 500 kr betalas ut till varje barn upp till 18 år i familjer som är 
beviljade försörjningsstöd i december månad 2022. 
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§ 132/2022  Förvaltningschefens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om: 

 Olofströms kommun kom på plats 65 av 290 i Hemtjänstindex. Material med 
fördjupad analys kommer att beställas. Av kommunerna i länet kom Karlskrona högre 
upp i listan, medan övriga kommuner hamnade lägre. 

 Arbetsmiljöverket har gjort en granskning som uppföljning av ett besök tidigare i år. 
Stickprov har gjorts där man bl.a. har granskat HR-policy och hur man arbetar med 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter m.m. På socialkontoret var det fokus på IFO där 
enhetschef IFO och enhetschef ekonomiskt bistånd beskrev hur man arbetar med 
systematiskt arbetsmiljöarbete och den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet, 
vilket gav positiv feedback från Arbetsmiljöverket. 
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§ 133/2022  Verksamhetschefernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Helen Hagegren, verksamhetschef IFO, informerar om: 

 Valdemar Rusch har anställts som vikarierande enhetschef för Arbetscenter. 

 Haft idag haft möte i BIP-andan, ett förhållningssätt man ska ha mot klienter. 
  

Ingela Colleen, verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård, informerar genom Janni Hedlin 
om: 

 Fortsatt mycket att göra med många ärenden hos handläggarna. 

 Vid bedömningen av kvalitetsindex, som tas fram av SPF seniorerna och Svenskt 
kvalitetsindex, tittar man på information, biståndshandläggning, utförande samt stöd 
och handläggning. 

Timmie Mattsson, verksamhetschef funktionsstöd, informerar om: 

 Verksamhetsplan 2023 för funktionsstöd. Man kommer att jobba med: 
- Kompetenskartläggning – vad kan personalen och vad behöver de kunna. 
- Pilotprojekt med boendestöd som bedrivs av boendepersonal på tf-tid. 
- Bättre personalplanering inom assistansen. 
Detta kommer att ge förutsättning för minskade sjukskrivningar och ökad stolthet för 
jobbet, vilket i sin tur kommer att ge förutsättningar för att kunna möta budget. 
  

Janni Hedlin, verksamhetschef säbo, informerar om: 

 I säbo finns inga tomma lägenheter, även akutrummet är belagt. 16 individer i kö, två 
pågående utredningar, inga externa beläggningar. 

 Cheferna håller på att trimma schemaläggningen för att kunna hålla nere 
kostnaderna. 

Diskussioner kring bemanning och shemaläggning inom säbo och hemtjänst. Behoven idag 
är mer komplexa än tidigare, medan bemanningen bottnar i gamla antaganden. 
Schemaläggningen måste även ta hänsyn till arbetsmiljö och patientsäkerhet. 

Digitalt planeringssystem är infört vilket gör att man lätt kan se hur mycket tid som läggs på 
administrativa uppgifter. 
Projekt med att ta fram attraktiva arbetstider finns. Delaktighet i sin schemaläggning 
förutsätter att det finns anpassade datasystem, vilket vi inte har idag. 
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§ 134/2022  Förvaltningsekonomernas information 

Socialnämndens beslut: 

Informationen tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonomerna informerar om: 

 Ingen särskild information utöver månadsuppföljningen. 
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§ 135/2022  Månadsuppföljning socialförvaltningen oktober 2022 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens arbetsutskott i 
decmeber skriftligt redovisa 
var i verksamheterna budgetöverskridandet har skett, samt med hur mycket 
hur mycket övertid per enhetschefsområde och hur mycket beror på att bemnningsenheten 
inte har kunnat tillgodose våra behov 
Förvaltningen ska även säkerställa att information om förändring i prognoser når nämnden i 
rimlig tid. 
I övrigt tas informationen till dagens protokoll och månadsuppföljningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Resultatet för perioden visar ett överskridande med 5,5 mkr och med en helårsprognos med 
ett överskridande på 7,5 mkr.  

Samtliga verksamheter har haft enskilda individer som krävt stora resurser runt den enskilde. 
Socialnämndens nämndsreserv är utfördelad lika till samtliga 4 verksamheter 

Det är en fortsatt hög sjukfrånvaro. Inom vård och omsorg pågår covid-19 fortfarande och 
utbrott har skett flera gånger under året. Även annan frånvaro påverkar verksamheterna då 
det är stora problem med vikarietillsättning och tillgång till personal.  

Under året har äo-lyftet ökat kompetensen i verksamheten dock har det påverkat frånvaron.  

För att klara personalbemanning har mycket övertid och fyllnadstid krävts i verksamheten. 
För de första 10 månaderna har kostnaden för övertid och fyllnadstid varit 7 mkr. 

Dessutom är kostnaderna för hjälpmedel och placeringar över budget. Inom vissa 
verksamheter är personalbristen så stor så det påverkar resultatet positivt och möter de 
överskridande kostnaderna.  

I utfallet finns nettokostnader kopplade till covid-19 på 1,4 mkr mot budget.  

Under sommaren erhölls två prestationsbaserade statsbidrag som inte var budgeterade. 
Dels ett för att ge kommunerna incitament att minska andel timanställningar inom vård och 
omsorg om äldre och dels ett för att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterske-
bemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Dessa två statsbidrag 
har intäktsförts så gott som i sin helhet.  

_________________________________________ 
 
Verksamhet 10:  
Socialnämnden 

NETTO: Lika med periodbudget 
PROGNOS: Lika med årsbudget 

_________________________________________ 



 Protokoll 10(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-23  

 
Socialnämnden 

SN § 135/2022  SN 2022/1020  
 

Verksamhet 51:  
Äldreomsorg inkl. hemsjukvård, rehab, bostadsanpassningar, hemvård (5101, 5103, 
5108, 5118, 5119) 

Hemtjänsten inklusive den delegerade vården har ett fortsatt högt behov. Detta beror dels på 
att Regionen arbetar med nära vård, ett arbetssätt som bygger på mer hälso- och sjukvård i 
hemmet. Det är ett stort behov av vikarier inom hemtjänsten för att dels klara sjukfrånvaro, 
annan frånvaro och även klara utökningar som uppstår utifrån beviljade insatser. Inom 
hemtjänsten pågår ett arbete med förändrade arbetssätt avseende hantering av 
serviceinsatser för att resursoptimera och säkerställa att alla insatser kan utföras. 

+0,6 mkr mot periodbudgeten är ersättning för högre sjukkostnader. Prognos +0,6 mkr mot 
årsbudget. 
-3,8 mkr mot periodbudgeten är lönekostnader. Prognos -3,5 mkr mot årsbudgeten. Här 
ingår kostnad för övertid på ca 1,6 mkr.  
-0,4 mkr mot periodbudgeten är högre kostnader för trygghetslarm. Prognos -0,4 mkr mot 
årsbudgeten.  
-0,1 mkr mot periodbudgeten avseende kostnader för mat. Prognos -0,1 mkr mot 
årsbudgeten.  
+0,5 mkr mot periodbudgeten avseende semesterlöneskulden. Prognos lika med 
årsbudgeten.  

Bostadsanpassningsbidrag är något lägre än budget.  
0,5 mkr mot periodbudget. Prognos 0,3 mkr mot helårsbudgeten. 

Den ordinarie verksamheten för korttids och växelvård på Ekdungen har något högre intäkter 
avseende mat och ersättning sjuklöner. Det har dessutom utökats med i snitt 4 
korttidsplatser på Västralid. Dessa korttidsplatser är i avvaktan på särskilt boende, 
omflyttning och avveckling av dessa extra korttidsplatser pågår. 
-0,9 mkr mot periodbudgeten internt köpt korttidsplats. Prognos -1,0 mkr mot 
helårsbudgeten. 
0,3 mkr mot periodbudgeten ökad budget nämndsreserven. Prognos 0,4 mkr mot 
helårsbudgeten. 
0,1 mkr mot periodbudgeten intäkter omsorgsavgift. Prognos 0,1 mkr mot helårsbudgeten.  

HSL har haft svårt med rekryteringen och har delvis varit underbemannade och delvis tagit 
hjälp av bemanningsföretag. I och med nära vård och snabbare utskrivningar från sjukhuset 
fortsätter kostnaderna för hjälpmedel, inklusive inkontinenshjälpmedel, att öka. 
0,2 mkr mot periodbudgeten är ersättning för högre sjukkostnader. Prognos lika med 
helårsbudgeten. 
0,1 mkr mot periodbudgeten är ersättning för utförda vaccinationer. Prognos 0,1 mkr mot 
helårsbudgeten. 
0,1 mkr mot periodbudgeten är ersättning för praktikanter. Prognos 0,1 mkr mot 
helårsbudgeten. 
1,6 mkr mot periodbudgeten är lönekostnader främst sjuksköterskor. Prognos 1,6 mkr mot 
helårsbudgeten. 
-1,7 mkr mot periodbudgeten är kostnad för inhyrd personal. Prognos -1,8 mkr mot 
helårsbudgeten. 
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-1,5 mkr mot periodbudgeten är kostnad för hjälpmedel. Prognos är -1,5 mkr mot 
helårsbudgeten. 

NETTO: 4,0 mkr sämre än periodbudget 
PROGNOS: 5,0 mkr sämre än årsbudget  

_________________________________________ 

Verksamhet 51: 
Äldreomsorg särskilt boende och anhörigstöd (5105, 5115, 5116) 

En omställning från demensboendeplatser till fler somatiska boendeplatser att påbörjas 
under hösten. Det är fullt i samtliga särskilda boenden och dessutom kö. Det är även 
utökade behov på grund av begränsningsåtgärder insatt för enskilda individer.  

Den sista externa placerade individen har kommit till särskilt boende i Olofströms kommun.  

-0,6 mkr mot periodbudgeten avseende lägre intäkter för mat. Prognos nettokostnad för mat -
0,8 mkr mot helårsbudgeten. 
0,1 mkr mot periodbudgeten avseende omsorgsavgifter säbo. Prognos 0,1 mkr mot 
helårsbudgeten. 
0,8 mkr mot periodbudgeten avseende intäkter sjuklönekostnader. Prognos 0,8 mkr mot 
helårsbudgeten. 
-4,5 mkr mot periodbudgeten lönekostnader. Prognos 5,0 mot helårsbudgeten. 
-0,2 mkr mot periodbudgeten avseende köpt plats utanför kommunen. Prognos -0,1 mkr mot 
helårsbudgeten. 
0,2 mkr mot periodbudgeten avseende kostnad för trygghetslarm. Prognos 0,2 mkr mot 
helårsbudgeten. 
0,3 mkr mot periodbudgeten avseende kapitalkostn. Prognos 0,3 mkr mot helårsbudgeten 
0,3 mkr mot periodbudgen avseende övr kostnader. Prognos 0,4 mkr mot helårsbudgeten 

NETTO: 3,4 mkr sämre än periodbudget 
PROGNOS: 3,9 mkr sämre än årsbudget 

_________________________________________ 

Verksamhet 52: 
Funktionsstöd (5221, 5222, 5223, 5231, 5233, 5235) 

Placeringskostnaderna är högre än budget eftersom förutsatta hemtagningar inte varit 
möjliga att genomföra inom socialpsykiatrin.  
-1,4 mkr mot periodbudget avseende placeringskostnad socialpsykiatrin. Prognos -1,9 mkr 
mot helårsbudgeten. 
-0,6 mkr mot periodbudgeten avseende lön och hyresintäkter Tellus. Prognos -0,5 mkr mot 
helårsbudgeten. 
0,1 mkr mot periodbudget avseende intäkter från Priomedel. Prognos 0,4 mkr mot 
helårsbudgeten. 
-0,3 mkr mot periodbudget avseende löner mobila teamet. Prognos -0,3 mkr mot helår  

Inga nya placeringar inom LSS, har skett efter föregående prognos. 
Fortsatt höga personalkostnader inom LSS boende. Totalt ingår övertidskostnader på ca 0,9 
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mkr utöver budget. 
-0,8 mkr mot periodbudget avseende placeringskostnad inom LSS. Prognos -0,9 mkr mot 
årsbudgeten. 
0,3 mkr mot periodbudget ersättning för högre sjuklönekostnader. Prognos 0,3 mkr mot 
helårsbudget. 
-4,0 mkr mot periodbudget lönekostnader LSS-boende. Prognos -4,0 mkr mot årsbudgeten. 

Inom personlig assistans har ett ärende omprövats av Försäkringskassan och gått över till 
kommunen, fyra nya ärende tillkommit där kommunen ansvar fullt ut, ett tidigare LSS beslut 
gått över till Försäkringskassan och ett ärende är avslutat. 
-1,2 mkr mot periodbudgeten ersättning från FK avseende personlig assistans. Prognos -1,9 
mkr mot helårsbudget. 
-1,2 mkr mot periodbudgeten kostnad för personlig assistans i annan regi. Prognos -1,7 mkr 
mot helårsbudget. 
1,8 mkr mot periodbudget avseende kostnad för de första 20 timmarna. Prognos 1,2 mkr mot 
helårsbudget. 
0,1 mkr mot periodbudget intäkter högre sjuklöner. Prognos lika med helårsbudget. 
-0,6 mkr mot periodbudget avseende lägre personalkostnader. Prognos lika med 
helårsbudget. 
0,3 mkr mot periodbudget avseende ersättning från Migrationsverket. Prognos lika med 
helårsbudget. 

Inom daglig verksamhet har kostnaderna för omsorgsresor ökat stort. 
-0,9 mkr mot periodbudget, kostnad för omsorgsresor. Prognos -1,0 mkr mot helårsbudget. 
-0,2 mkr mot periodbudget personalkostnader. Prognos -0,2 mkr mot helårsbudget. 
-0,2 mkr mot periodbudget matkostnader. Prognos -0,1 mkr mot helårsbudget.  

Kostnaderna för övriga insatser vilket främst härrör till barn och tonårskorttids Niklasgården 
är lägre, likaså behovet är lägre. Dessutom har verksamheten sålt plats till annan kommun. 
Det samma gäller övriga kostnader i verksamheten. Kostnad för Ledsagning enligt LSS är 
dock något högre än budget p.g.a. fler beslut. 
0,3 mkr mot periodbudget lönekostnader Niklasgården. Prognos 0,3 mkr mot helårsbudget.  

NETTO: 7,5 mkr sämre än periodbudget 
PROGNOS: 10,4 mkr sämre än årsbudget 

_________________________________________ 

Verksamhet 53: 
ÄO förebyggande vht 

Under början av året var inte verksamheten i gång fullt ut. Det är främst kostnaderna för 
omsorgsresor till och från dagverksamheten som är lägre än budget. 
0,1 mkr mot periodbudget, kostnad för omsorgsresor. Prognos 0,1 mkr mot helårsbudget. 
-0,1 mkr mot periodbudgeten, personalkostnader. Prognos -0,1 mkr mot helårsbudget.  

NETTO: Lika med periodbudget 
PROGNOS: Lika med årsbudget  

_________________________________________ 
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Verksamhet 54: 
ÄO / FS Gem adm 

Det är lägre kostnader för personal då vissa tjänster inte har fullt ut ersatts.  

0,6 mkr mot periodbudget, personalkostnader ledning och handläggning hemvård. Prognos 
0,7 mkr mot helårsbudget. 
-0,1 mkr mot periodbudget, it-kostnader hemvård. Prognos -0,1 mkr mot helårsbudget.  

-0,1 mkr mot periodbudget, övriga personalkostnader så som handledning/utbildning/konsult 
etc. Prognos -0,1 mkr mot helårsbudget. 
0,1 mkr mot periodbudget ersättning högre sjuklönekostnader funktionsstöd. Prognos 0,1 
mkr mot helårsbudget.  

0,5 mkr mot periodbudget, personalkostnader ledning särskilt boende. Prognos 0,5 mkr mot 
helårsbudget.  

NETTO: 0,1 mkr bättre än periodbudget 
PROGNOS: 1,1 mkr bättre än årsbudget 

_________________________________________ 

Verksamhet 55 - 58: 
Individ och familjeomsorgen 

-2,9 mkr mot periodbudget, kostnad för placeringar missbruk. Prognos -3,7 mkr mot 
helårsbudget. 

+0,2 mkr mot periodbudget, kostnad för placeringar BoU. Prognos +0,1 mkr mot 
helårsbudget. 

-0,5 mkr mot periodbudget, kostnad för familjehem BoU. Prognos -0,4 mkr mot helårsbudget. 
0,4 mkr mot periodbudget erhållna statsbidrag avseende familjehem. Prognos lika med 
helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget övriga kostnader för öppenvård - missbruk. Prognos 0,3 mot 
helårsbudget. 

0,5 mkr mot periodbudget övriga åtgärder / placeringskostnad skyddat boende. Prognos 0,6 
mkr mot helårsbudget.  

-0,4 mkr mot periodbudget ekonomiskt bistånd. Prognos -0,4 mkr mot helårsbudget. 
0,2 mkr mot periodbudget återbetalningar tidigare utbetalt ekonomiskt bistånd. Prognos 0,2 
mkr mot helårsbudget.  

0,9 mkr mot periodbudget löner IFO. Prognos 1,2 mkr mot helårsbudget. 
0,5 mkr mot periodbudget statsbidrag IFO. Prognos 0,5 mkr mot helårsbudget.  

-0,2 mkr mot periodbudget övriga personalkostnader så som handledning. Prognos -0,2 mkr 
mot helårsbudget.  

NETTO: -1,1 mkr sämre än periodbudget 
PROGNOS: -1,6 mkr sämre än årsbudget  
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_________________________________________ 

Verksamhet 59: 
Gemensam adm socialförv 

Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budget då investeringar inte gjorts enligt plan (0,3 mkr). 

Samtliga kostnader avseende inköp av skyddsmaterial är bokförda på denna verksamhet 
eftersom de hanteras via centralförrådet. Det är lägre kostnader för personal då vissa 
tjänster inte har fullt ut ersatts.  

-1,0 mkr mot periodbudget, kostnader covid-19. Prognos -1,5 mkr mot helårsbudget. 
0,5 mkr mot periodbudgeten, lönekostnader. Prognos 0,5 mkr mot helårsbudget. 
0,4 mkr mot periodbudget, övriga personalkostnader avseende hela förvaltningen. Prognos 
0,5 mkr mot helårsbudget. 
-0,1 mkr mot periodbudget, kostnad för MAR. Prognos -0,1 mkr mot helårsbudget. 
0,3 mkr mot periodbudget kapitaltjänstkostnader avseende framtida investeringar för hela 
förvaltningen. Prognos 0,4 mkr mot helårsbudget.  

NETTO: 0,2 mkr sämre än periodbudget 
PROGNOS: 1,0 mkr sämre än årsbudget 

_________________________________________ 

Verksamhet 61: 
Arbetsmarknadsåtgärder 

Såväl arbetsmarknadsåtgärderna extra tjänster som introduktionsjobb har högre 
nettokostnader än budget. Insatsen extra tjänster håller på att fasas ut. Stor osäkerhet 
avseende arbetsmarknadsåtgärder under året.  

0,2 mkr mot periodbudget personalkostnader. Prognos +0,4 mkr mot helårsbudget. 
0 mkr mot periodbudget projektkostnader inom arbetsmarknadsenheten. Prognos +0,1 mot 
helårsbudget. 
0 mkr mot periodbudget ungdomsanställningar. Prognos lika med helårsbudget. 
-0,2 mkr mot periodbudget feriearbete då arbetet ännu ej utförts. Prognos -0,2 mot 
helårsbudget. 
0,9 mkr mot periodbudget lönebidrag. Prognos +1,0 mot helårsbudget. 
0,2 mkr periodbudget introduktionsjobb. Prognos +0,2 helårsbudget. 
-0,8 mkr mot periodbudget extra tjänster. Prognos -0,9 helårsbudget.  

NETTO: 0,7 mkr bättre än periodbudget 
PROGNOS: 1,4 mkr bättre än helårsbudget  

_________________________________________ 

Verksamhet 93: 
Halvgenerella statsbidrag 

Verksamheten har erhållit prestationsbaserade statsbidrag, kopplad till bemanning inom 
äldreomsorgen.  
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Syftet med bidrag 1 är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka 
tryggheten inom äldreomsorgen. Totalt har man erhållit 10,3 mkr vilka kan användas 2022 
och 2023. 

Syftet med bidrag 2 är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanning och 
den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Totalt har man erhållit 2,4 mkr vilka kan 
användas 2022 och 2023.  

NETTO: 8,9 mkr bättre än periodbudget 
PROGNOS: 11,6 mkr bättre än helårsbudget  

_________________________________________ 

PERIOD TOTALT: 5,5 mkr sämre än periodbudget 
PROGNOS TOTALT: 7,5 mkr sämre än årsbudget  

_________________________________________ 

Finansiering 

I eget ärende presenteras åtgärder för att nå budget i balans. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Ekonomer 
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§ 136/2022  Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

HR-strateg Lena Olsson ger en redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik för 
oktober. 

Total sjukfrånvaro oktober: 9,05% (september 8,31%) 
Sjukfrånvaro dag 1-14: 3,81% (september 3,48%) 
Sjukfrånvaro dag 15-90: 1,78% (september 1,47%) 
Sjukfrånvaro dag 91 och därutöver: 3,46% (september 3,36%) 

Både kort och lång sjukfrånvaro har ökat sedan september, endast sjukfrånvaron hos män 
har minskat. 

Den totala sjukfrånvaron i oktober är något lägre än för samma period förra året. 
Sjukfrånvaro dag 1-14 samt dag 15-90 är högre än för samma period förra året, däremot har 
frånvaron dag 91 och därutöver minskat från 5,07% till 3,46%. 

Sjukfrånvaron hos kvinnor ligger högt, medan sjukfrånvaron hos män ligger betydligt lägre. 
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§ 137/2022  Information från anhörigkonsulent 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden tackar för informationen och tar densamma till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Anhörigkonsulent Marie Olofsson är inbjuden till dagens möte för att informera om sitt arbete 
inom anhörigstöd. 

Marie börjar med att presentera sig och berätta om in bakgrund och erfarenhet. 

1,3 mijoner vuxna i Sverige faller under benämningen "stöttande anhörig" och därtill även 
barn. 

Anhörigkonsulenten arbetar inåt, utåt och som ett stöd till anhöriga 
Inåt - Ska vara ett stöd i anhörigfrågor i verksamheten och att samverka med andra 
verksamheter i den egna organisationen. 
Utåt – Ska omvärldsbevaka, sprida information, samverka med andra huvudmän, 
organisationer, verksamheter och föreningar i samhället. Regionalt och nationellt 
nätverkande med anhörigkonsulenter. 
Stöd till anhöriga – enskilda samtal, anhöriggrupper, utbildar och föreläser, ordnar 
mötesplatser och må-bra-aktiviteter. 

Stödet kräver ingen behovsprövning, ingen journalföring sker och tystnadsplikt råder. 
Mycket av stödet går ut på att lyssna och bygga tillit och tilltro och att hitta fokus på vad den 
anhörige behöver för att vara hållbar, för att kunna återhämta sig. Ge vägledning, råd och 
information om vilket stöd som finns att få, delta som stöd vid möten och hjälpa till med social 
samvaro. 

Olika "pop-up"-mötesplatser ordnas, t.ex. vimmel, discord, GPS-promenader, må-bra-bingon, 
grillning vid Blåsegylet, sommar i Folkparken, musikcafé på Växtverket/Bäckebo, hallabaloo, 
vår/sommar/höstkväll och inspirationscafé. 

Regeringen har beslutat om en nationell anhörigstrategi, som syftar till att stärka 
anhörighperspektivet inom vård och omsorg liksom att stödet till ahöriga ska bli mer likvärdigt 
över landet och att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet. 

En del av framtidsfunderingarna är hur vi möter att antalet äldre ökar och att mer och mer 
sjukvård utförs i egna hemmet. Även hur stöttning bäst kan ges till barn som är anhöriga. 
Anhörigkonsulenten arbetar även med uppsökande hembesök tillsammans med 
biståndshandläggare hos personer som fyllt 80  och som inte har tidigare insatser. 

Beslutet skickas till: 

Anhörigkonsulent M.O. 
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§ 138/2022  Samverkan polis, kommun och socialtjänst 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden tackar för informationen och tar densamma till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Kommunpolis Georg Nilsson är tillsammans med kommunens hållbarhetsstrateg Ida 
Henriksson och ANDTS-samordnare & integrationskoordinator Jimmy Eskesjö inbjuden till 
dagens möte för att informera om samverkan mellan polis, kommun och socialtjänst. 

George, Jimmy och Ida börjar med att presentera sig. 

Man håller på att skapa en gemensam lägesbild över Olofströms kommun, så att man kan 
samverka där brotten sker och otryggheten finns, och se över varför problemen finns på just 
de platserna. Detta är ett övergripande arbete, men man måste även jobba mer enskilt med 
en del ungdomar för att undvika att de hamnar i missbruk och kriminalitet. 

I kommunen finns en brottsförebyggande och trygghetsskapande grupp, där anställda inom 
kommunen samt kommunpolisen rapporterar in vad som sker. Dessa rapporter ligger sedan 
till grund för analysarbetet. 

En kartläggning är gjord över hur samarbetet och samverkan fungerar i Olofström idag där 
man kom fram till att det finns många olika forum. Samarbetet mellan dessa forum kan dock 
effektiviseras för att upptäcka och fånga upp ungdomar för att undvika att de hamnar fel i 
tillvaron. 

Max Nielsen (SD) lyfter frågan om användande av Oxycontin, som det kom larm om tidigare i 
år. Oxycontin är ett smärtstillande läkemedel som är mycket beroendeframkallande. En liten 
minskning av användandet har märkts av, beroende på att det är svårt att få in i landet. 
Tecken finns dock att man försöker ersätta Oxycontin med t.ex. heroin istället. 

Bengt-Olof Nilsson (C ) frågar hur man arbetar förebyggande på skolorna. Polisen försöker 
närvara när det behövs. De har fyra kommuner att täcka, så det är svårt att vara närvarande 
på alla skolor. Skolan gör vid behov orosanmälningar till socialtjänsten och kan även ringa 
112 om de ser pågående brott. 

Agneta Andreasson (C ) frågar om man har ett länsövergripande arbete då Olofström ligger 
nära andra län. Polisen har ett nationellt samarbete, medan kommunen har samarbete inom 
regionen. 

Patrik Krupa (M) frågar hur man jobbar för att få till ett övergripande arbete med de olika 
forum som finns inom kommunen. SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) är en modell 
som bl.a. Karlshamn arbetar efter och man håller på att se över om det kan vara ett 
arbetssätt som passar även i Olofströms kommun. Det viktiga är att man hittar ett sätt att 
samverka som håller långsiktigt och att hitta en kontinuitet i arbetet. 

Beslutet skickas till: 
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Kommunpolis G.N 
Hållbarhetsstrateg I.H. 
ANDTS-samordnare J.E. 
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§ 139/2022  Rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda beslut 
enligt 16 kap 6 f-i § SoL samt 18 f-i § LSS. Rapporteringsperiod 4, 2022 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden tar rapporten om ej verkställda beslut avseende rapporteringsperiod 4, 2022 
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 4, 2022 har inrapporterats: 

 12 ej verkställda beslut enligt SoL 

 1 ej verkställt beslut enligt LSS 

 2 SoL-beslut gällande särskilt boende, 2 SoL-beslut gällande dagverksamhet och 1 
LSS-beslut gällande avlösarservice som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 
verkställts. 

 1 beslut gällande särskilt boende och 1 beslut gällande bostad för vuxna har avslutats 
utan att verkställas. 

 Inga avbrutna insatser enligt SoL eller LSS. 
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Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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§ 140/2022  Meddelanden och rapporter 

Socialnämndens beslut: 

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

Ärendebeskrivning 

På dagens sammanträde redovisas följande meddelanden och rapporter: 

 Kommunfullmäktige, protokoll 2022-10-24 
§ 90 Delårsredovisning/delårsrapport 2022 Olofströms kommun 
Dnr 2022/14 

 Kommunfullmäktige, protokoll 2022-10-24 
§ 92 Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige 
Dnr 2022/14 

 Kommunfullmäktige, protokoll 2022-10-24 
§ 95 Svar på motion om ny skatteväxling med Region Blekinge och hemsjukvården – 
Centerpartiet 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-09-20 
§ 127 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr 2022/14 

 SKR, cirkulär 22:38 En primärvårdsreform – bestämmelser med ikraftträdande 2022-
07-01 
Dnr 2022/15 
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§ 141/2022  Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut för perioden 2022-10-01—2022-10-31 har varit utsända tillsammans med 
kallelsen till dagens möte. 
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