
 Protokoll 1(26) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2023-01-18  
 Socialnämnden  

 

Plats: Folkets Hus, Dahlian  

Tid: 13:30 - 15:20 

§ 1-17 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Miroslav Milurovic (S)   
Karin Nordvall (C)   
Patrik Krupa (M)   
Marita Orvegren (S) Ola Claesson  
Eva Johnsson (S)   
Kaj Torikka (S)   
Shaza Samman (C) Bertil Thomasson  
Max Nielsen (SD)   
Linda Röman (SD)   
Pia Freij (SD)   
Sirpa Jensen (M)   
 
Övriga närvarande: 
Fady Al Huseen, ersättare (S) 
Annika Lande, ersättare (V) 
Britta Lindgren, ersättare (M) 
Susanne Sjöberg, ersättare (SD) 
Roal Bencic, ersättare (SD) 
Robert Schelin, förvaltningschef 
Helen Hagegren, verksamhetschef 
Ingela Colleen, verksamhetschef 
Maria Theandersson, verksamhetschef 
Janni Hedlin, verksamhetschef 
Pernilla Andersson, förvaltningsekonom 
Johan Ny, förvaltningsekonom 
Lena Olsson, HR-strateg 
Robert Ahlström, MAS 
Cecilia Roskvist, nämndsekreterare 
 
 
 
Sekreterare: 

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

 
Ordförande: 

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



 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Marita Orvegren 

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

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2023-01-18 och anslås under perioden 2023-

01-18—2023-02-10. Protokollet finns på socialförvaltningen och 
tillkännages digitalt på www.olofstrom.se. 
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2023-01-18  

 

 

Ärendelista 

 § 1 Godkännande av ärendelista 13:30/Ordföranden 

 § 2 Ordförandens information Ordföranden 

 § 3 Försäkran om tystnadsplikt Ordföranden 

 § 4 Förvaltningschefens information Förvaltningschefen 

 § 5 Verksamhetschefernas information Verksamhetscheferna 

 § 6 Redovisning av socialförvaltningens 

sjukfrånvarostatistik 

HR-strateg 

 § 7 Årsredovisning socialnämnden 2022 Förvaltningsekonom 

 § 8 Kostnad övertid och fyllnadstid 2022 

socialförvaltningen 

Förvaltningsekonom 

 § 9 Information om behov av antalet säbo platser Förvaltningsekonom 

 § 10 Redovisning av färdigställd pandemiplan MAS 

 § 11 Redovisning av lex Maria-utredning MAS 

 § 12 Val av ledamöter och ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott 2023-2026 

Ordföranden 

 § 13 Kallelseordning för ersättare i socialnämnden 

2023 

Ordföranden 

 § 14 Socialnämndens ledamot samt ersättare i 

PSVO 2023 

Ordföranden 

 § 15 Revidering, ersättning av tidigare 

delegationsordning socialnämnden 

Adm. chef 

 § 16 Meddelanden och rapporter Resp. verksamhetschef 

 § 17 Redovisning av delegationsbeslut Resp. verksamhetschef 

 

  



   
  4(26) 
   

 

 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2023-01-18  

 

§ 1/2023  Godkännande av ärendelista 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att godkänna ärendelistan. 

Ärendebeskrivning 

Ärendelistan har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte. 

  



 Protokoll 5(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 2/2023  SN 2023/4  
 

§ 2/2023  Ordförandens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att arvode ska utgå till nämndens ledamöter och ersättare som 
närvarat under förmiddagens informationsträff. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om: 

 För att ersättning för förmiddagens informationsträff ska utgå behöver nämnden 
besluta om det. 

Beslutet skickas till: 

Arvodessamordnare 

  



 Protokoll 6(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 3/2023  SN 2023/67  
 

§ 3/2023  Försäkran om tystnadsplikt 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att samtliga ledamöter och ersättare i socialnämnden ska ta del av 
och skriva under dokumentet ”Försäkran om tystnadsplikt”. Det underskriva dokumentet skall 
vara nämndsekreteraren tillhanda senast 2023-01-31. 

Ärendebeskrivning 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (20099:400 OSL) råder det inom socialtjänsten 
sekretess gällande uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden. Försäkran om 
tystnadsplikt har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. 

Det underskriva dokumentet returneras till socialnämndens nämndsekreterare senast 2023-
01-31. 

  



 Protokoll 7(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 4/2023  SN 2023/5  
 

§ 4/2023  Förvaltningschefens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om: 

 Ingen information vid dagens möte. 

  



 Protokoll 8(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 5/2023  SN 2023/6  
 

§ 5/2023  Verksamhetschefernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Helen Hagegren, IFO, informerar om: 

 Ingen information vid dagens möte. 

Verksamhetschef Ingela Colleen, hemtjänst, informerar om: 

 Inflytt på Klinten är planerad till den 1 februari. De som flyttar dit är enhetschef västra 
samt västras hemtjänst och hemsjukvård, servicegrupp och nattpatrull samt 
enhetschef, kväll- och nattsjuksköterskor, larmgruppen, funktionsstöds 
sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut samt vissa fysio- och 
arbetsterapeuter som arbetar mot äldreomsorgen. 

Verksamhetschef Maria Theandersson, hemsjukvård, informerar om: 

 Ny enhetschef för sjuksköterskorna tillträder den 1 februari. 

Verksamhetschef Janni Hedlin, säbo, informerar om: 

 Åtta individer i kö till SÄBO och två lediga lägenheter som ska erbjudas inom kort. 

 Akutrummet är fullbelagt, och vi har även tagit emot en individ i en vanlig SÄBO-
lägenhet akut i fredags förra veckan. 

 Sex ansökningar om SÄBO ligger hos handläggarna nu. 

  



 Protokoll 9(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 6/2023  SN 2023/8  
 

§ 6/2023  Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

HR-strateg Lena Olsson ger en presentation av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik. 

Total sjukfrånvaro december: 11,86% (november 9,41%) 
Sjukfrånvaro dag 1-14: 3,35% (november 3,39%) 
Sjukfrånvaro dag 15-90: 2,61% (november 2,26%) 
Sjukfrånvaro dag 91 och därutöver: 3,91% (november 3,76%) 

Frånvaron dag 1-14 beror mest på förkylningssymptom, frånvaron dag 15-90 är till stor del 
långdragna influensafall och liknande. 
Arbete pågår ständigt med den långa sjukfrånvaron och trenden är nedåtgående. 

Antal personer som varit sjuka sex gånger eller mer de senaste 12 månaderna ligger högt, 
fortfarande i ungefär samma nivå som under pandemin, vilket är en följd av att man inte får 
gå till jobbet om man har förkylningssymptom. 

  



 Protokoll 10(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 7/2023  SN 2022/1020  
 

§ 7/2023  Årsredovisning socialnämnden 2022 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden riktar ett stort tack till förvaltningen för ett gott arbete och tar informationen till 
dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Information lämnas avseende socialnämndens ekonomiska resultat för helåret 2022. 

Materialet var inte färdigt inför utskicket av handlingarna och presenteras därför vid mötet 
och skickas ut till nämnden tillsammans med protokollet. 

Totalt blev utfall mot budget för året -3565 mkr, vilket var ca 4 mkr bättre än sista 
prognosen. Under året har det varit höga kostnader för övertid och fortsatt behöver mycket 
skyddsmaterial köpas in till vården. 

De olika verksamheternas utfall finns i det material som skickas ut tillsammans med 
protokollet. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom 

  



 Protokoll 11(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 8/2023  SN 2022/1020  
 

§ 8/2023  Kostnad övertid och fyllnadstid 2022 socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut: 

 

Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att med hjälp av material framtaget av 
HR-strateg se över var bristerna finns och om man kan överbemanna för att kunna bemanna 
upp. Åtgärderna presenteras vid sammanträdet i mars för beslut. 
  
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden önskade vid föregående sammanträde att få tillgång till såväl siffror som 
diagram avseende kostnaderna för övertid. Nedan redovisas såväl siffror som diagram 
avseende kostnader för övertid och fyllnadstid för helåret 2022.  
  

  Borg- 
gården 

Ek- 
backen 

Brg 1 Brg 2 Västra-lid Garvare-
gården 

TOTALT 
SÄBO 

Övertid 145 228 237 203 193 261 1267 

Fyllnadstid 25 24 30 28 26 87 220 

PO 70 104 110 95 90 143 611 

TOTALT 240 356 377 326 309 491 2098 

  
  SÖDRA ÖSTRA NORRA VÄSTRA Ekdungen NATTEN SSK TOTALT 

HEMVÅRD 
Övertid 186 283 34 691 119 81 379 1773 

Fyllnadstid 30 53 9 69 55 25 55 296 

PO 89 138 18 312 71 44 178 850 

TOTALT 305 474 61 1072 245 150 612 2919 
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Övertid 136 34 117 225 99 164 93 28 39 109 68 78 207 1397 

Fyllnad
stid 

29 13 14 41 13 21 17 6 5 27 17 14 38 255 

PO 68 19 54 109 46 76 45 14 18 56 35 38 101 679 

TOTAL
T 

233 66 185 375 158 261 155 48 62 192 120 130 346 2331 

  
Finansiering 
Ej aktuellt. 
  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats 
  



 Protokoll 12(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 8/2023  SN 2022/1020  
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschefer 
Förvaltningsekonom 
HR-strateg 
Ek-chef 

  



 Protokoll 13(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 9/2023  SN 2022/1020  
 

§ 9/2023  Information om behov av antalet säbo platser 

Socialnämndens beslut: 

 

Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att framföra till kommunledningen att 
åtgärder behöver vidtas för att säkra inomhusklimatet och värmekostnaderna för framtiden 
gällande Borggården. 
  
Ärendebeskrivning 
Ett prognosverktyg är framtaget avseende behov av antalet särskilda boendeplatser inom 
äldreomsorgen.  
  
Verktyget kommer att redovisas på mötet. Verktyget kan ställas in på olika vis utifrån vilken 
bas man gör prognosen på.  
  
När man gör prognosen kan man välja att gör prognosen på flera olika sätt.  

 Simulering av värden separerat för åldersgrupperna 2022-2024 samt 2025 och 
framåt. 

 Snittfördelningarna för de olika åldersgrupperna för startåret och fyra år framåt anges. 

 Aktuell fördelning för de olika åldersgrupperna, utgått från de aktuella uppgifterna 
2022-12-01. 

Dec 2022 Nuläge 
Följande boendeplatser finns:  

  Demensboende Somatiskt boende Somatiskt boende 
Borggården 30   30 
Västralid (hus 1+3)   30 30 
Ekbacken   16 16 
Garvaregården 16 19 35 
Brännaregården 1 9 27 36 
Brännaregården 2   32 32 
TOTALT 55 124 179 

  
Den 1/12-22 var 175 lägenheter belagda av de totalt 179 lägenheterna.  
  
I genomsnitt bor varje individ 3,5 år på särskilt boende. Det gör att det under ett år är 51  
lägenheter som byter individ. I de flesta fallen är lägenheten tom i månad eftersom det är  
en uppsägningstid på 1 månad. Ibland får vi tillgång till lägenheten tidigare men å andra  
sidan är det ibland så att en lägenhet ska renoveras, ibland erbjuds den flera gånger  
innan någon önskar flytta in och ibland används den till korttids. Om man då tänker att  
det är 51 månader under ett år som en lägenhet är tom motsvarar det ca 4,25 lägenheter.  



 Protokoll 14(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 9/2023  SN 2022/1020  
 

Det behövs troligen en överkapacitet på ca 5 lägenheter eftersom det inte alltid är jämt  
flöde på inflytt och utflytt.  
  
Behovet är då 175 + 5 = 180 lägenheter och vi har idag 179 lägenheter. Det är för tillfället  
en kö på 16 där vissa av dem har erbjudits en lägenhet men man har valt att tacka nej.  

Framtid år 2023 
Utifrån befolkningsprognosen, om man utgår från aktuellt värde, behövs det 177 lägenheter 
år  
2023. Även här bör man lägga på dessa ca 5 lägenheter. Behovet blir då 182 lägenheter.  
Enligt budget för 2023 beräknas vi ha samma antal lägenheter som 2022, det vill säga 179  
lägenheter.  
  
Det är då 3 lägenheter för lite redan år 2023.  
  
Framtid år 2027 
Utifrån befolkningsprognosen behövs det 192 lägenheter år 2027. Även här bör man  
lägga på dessa ca 5 lägenheter. Behovet blir då 197 lägenheter.  
Vad vi känner till idag ser planeringen ut enligt nedan med totalt 179 platser.  
  

  Demensboende Somatiskt boende Somatiskt boende 
Borggården Återlämnat   0 
Västralid   Avvecklat 0 
Ekbacken   16 16 
Garvaregården 16 19 35 
Brännaregården 1 9 27 36 
Brännaregården 2   32 32 
Holjegården 30 30 60 
TOTALT 55 124 179 

  
Vilket är 18 för få platser.  

Framtid år 2032 
Utifrån befolkningsprognosen behövs det 205 lägenheter år 2032. Även här bör man  
lägga på dessa ca 6 lägenheter. Behovet blir då 211 lägenheter.  
  
Vad vi känner till idag ser planeringen ut enligt nedan med totalt 179 platser.  

  Demensboende Somatiskt boende Somatiskt boende 
Borggården Återlämnat   0 
Västralid   Avvecklat 0 
Ekbacken   16 16 
Garvaregården 16 19 35 
Brännaregården 1 9 27 36 



 Protokoll 15(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 9/2023  SN 2022/1020  
 

Brännaregården 2   32 32 
Holjegården 30 30 60 
TOTALT 55 124 179 

  
Vilket är 32 för få platser. 
  
Finansiering 
Denna ökning av antalet platser kommer att hanteras i framtida budgetprocesser.  
  
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Har ej beaktats. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef säbo 
Förvaltningsekonom 
  
  

  



 Protokoll 16(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 10/2023  SN 2022/718  
 

§ 10/2023  Redovisning av färdigställd pandemiplan 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Under 2022 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Robert Ahlström, tillsammans med 
en arbetsgrupp bestående av verksamhetschefer för Säbo, hemvård och funktionsstöd, 
förvaltningschef, enhetschefer inom hälso- och sjukvård samt kvalitetsutvecklare inom HSL, 
utarbetat en pandemiplan. 

MAS har under hösten 2022 gett en delredovisning av arbetet och nu är planen färdigställd 
och presenteras i sin helhet. 

Planen innehåller bl.a. checklistor för de olika faserna vid en pandemi - vad ska man tänka 
på när man står inför en pandemi, vad ska man tänka på under en pågående pandemi och 
åtgärder som behöver vidtas efter en avslutad pandemivåg. 

Beslutet skickas till: 

MAS R.A. 

  



 Protokoll 17(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 11/2023  SN 2023/64  
 

§ 11/2023  Redovisning av lex Maria-utredning 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

2023-01-01 inträffade en händelse där en individ fick för hög dos insulin. Händelsen 
medförde att individen fick föras till sjukhus för behandling av insulinintoxination, vilket hade 
kunnat ge allvarliga konsekvenser. 

MAS redogör för händelseförloppet samt vilka åtgärder som redan är vidtagna samt åtgärder 
som kommer att göras. 

Beslutet skickas till: 

MAS R.A. 

  



 Protokoll 18(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 12/2023  SN 2023/66  
 

§ 12/2023  Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
2023-2026 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att utse följande ledamöter och ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott 2023-2026, samt att Miroslav Milurovic (S) väljs till ordförande och Karin 
Norvall (C) till vice ordförande. 

Ledamöter Ersättare 

Miroslav Milurovic (S) Kaj Torikka (S) 

Karin Nordvall (C) Bertil Thomasson (C) 

Patrik Krupa (M) Sirpa Jensen (M) 

Ola Claesson (S) Fady Al Huseen (S) 

Max Nielsen (SD) Roal Bencic (SD) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har under § 104/2022 utsett ledamöter och ersättare i socialnämnden för 
mandatperioden 2023-2026. Kommunfullmäktige har utsett Miroslav Milurovic (S) till 
ordförande i socialnämnden, Karin Nordvall (C) till 1:e vice ordförande och Patrik Krupa till 
2:e vice ordförande. 

Enligt socialnämndens reglemente ska det inom socialnämnden finnas ett arbetsutskott 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Socialnämnden väljer en ordförande och en 
vice ordförande bland utskottets ledamöter, för den tid nämnden bestämmer. 

Ersättare närvarar endast vid utskottets sammanträde om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra.  

Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet bestämda ordningen. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Arvodessamordnare C.T. 

  



 Protokoll 19(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 13/2023  SN 2023/96  
 

§ 13/2023  Kallelseordning för ersättare i socialnämnden 2023 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ersättare kallas till socialnämnden enligt förslag. 

Kallad ersättare som inte kan närvara ska anmäla förhinder. 

Ärendebeskrivning 

Till varje möte med socialnämnden kallas hälften av ersättarna enligt en beslutad turordning. 
Tjänstgörande ersättare tas i huvudsak från kallad ersättargrupp under förutsättning att 
partilinjen kan hållas. 

1 mars, 26 april, 21 juni, 27 september och 15 november kallas: 

Marita Orvegren (S) 
Fady Al Huseen (S) 
Linnea Jönsson (C) 
Britta Lindgren (M) 
Roal Bencic (SD) 

29 mars, 24 maj, 30 augusti, 25 oktober och 13 december kallas: 

Nedjo Diljkan (S) 
Annika Lande (V) 
Shaza Samman (C) 
Katarina Krupa (M) 
Susanne Sjöberg (SD) 
Lena Wallin (SD) 

Till första mötet den 18 januari har samtliga ersättare kallats. 

Patrik Krupa (M) föreslår att samtliga ersättare kallas till varje sammanträde för att de ska ha 
en möjlighet att hålla sig uppdaterade i ärendena. Han tar upp frågan med 
kommunstyrelsens personalutskott inför kommande år. 

Beslutet skickas till: 

SN 
Nämndsekreterare SN 

  



 Protokoll 20(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 14/2023  SN 2023/80  
 

§ 14/2023  Socialnämndens ledamot samt ersättare i PSVO 2023 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att utse socialnämndens ordförande Miroslav Milurovic (S) till 
ledamot i PSVO samt socialnämndens vice ordförande Karin Nordvall (C) till ersättare vid 
ordinarie ledamots frånvaro. 

Ärendebeskrivning 

Politisk samverkan vård och omsorg i Blekinge – PSVO – stödjer samverkan mellan Region 
Blekinge och länets kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd, samt hur 
parterna vill att samverkan ska fungera i praktiken. Rådet ingår i överenskommelse mellan 
kommunerna i Blekinge län och Region Blekinge/Landstinget Blekinge och regional 
samverkan, 2017/01290-1. 

Rådet ska bestå av ordförande i Region Blekinges hälso- och sjukvårdsnämnd och 
ordförande i vård- och omsorgsnämnder i respektive kommun, eller den som respektive 
kommun utser. 

Region Blekinges hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunernas berörda nämnders 
ordinarie förvaltningar är vid behov rådets tjänstepersonsstöd och beredningsorgan. 
Nämnderna utser det tjänstepersonsstöd som rådet, samt eventuella politiska grupperingar 
behöver. 

Yttrande/Bedömning 

Genom att utse ordföranden till ordinarie ledamot och vice ordförande till ersättare följs 
arbetsordningen för PSVO. 

Finansiering 

Respektive huvudman ansvarar för arvodering. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Arbetsordning för politisk samverkan vård och omsorg i Blekinge – PSVO 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef R.S. 
KS 
Arvodessamordnare 
Region Blekinge 

  



 Protokoll 21(26) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-01-18  

 
Socialnämnden 

SN § 15/2023  SN 2023/76  
 

§ 15/2023  Revidering, ersättning av tidigare delegationsordning 
socialnämnden 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens delegationsordning, som fastställts av socialnämnden under  
§ 132/2021, har reviderats. 

Ändringarna har i delegationsordningen markerats med orange rutor där röd överstruken text 
utgår och grön text är ny. 

De ändringar som gjorts är: 

Kap 1 – Personalfrågor 

 Kapitlet i sin helhet hänvisas till kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kap 4 – Allmänna ärenden 

 Punkt 4.1: ”Datainspektionen” byts ut mot ”Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)” 

 Punkt 4.22 kompletteras med ”§ 11 a Passlagen” som lagrum. 

Kap 5 – Samtliga vht soc förv 

 Punkt 5.11 förtydligas med ”(HVB-hem)” samt kompletteras med en rad för beslut om 
bistånd åt vuxna i form av placering i stödboende. 

Kap 7 – SoL bou 

 Punkt 7.3: Beslut om bistånd åt barn och ungdom för HVB-hem. Tidsperioden ändras 
från 4 till 3 månader, samt delegat ändras från enhetschef till arbetsutskott. 

 Punkt 7.4: Punkten stryks. 

Kap 12 – Soc psyk och äo 

 Kapitlet delas upp i två kapitel, ett för socialpsykiatri och ett för äldreomsorg.  
Socialpsykiatri är kvar i kapitel 12 och här ändras delegat från ”Handläggare” till 
”Socialsekreterare LSS och socialpsykiatri” på samtliga punkter som tidigare hade 
”Handläggare”. 

 Punkt 12.1 Bistånd insatser socialpsykiatri förtydligas med anmärkningen att det 
gäller individer boende i annan kommun som söker bistånd vid inflytt till Olofströms 
kommun. 

 Punkt 12.2 Bistånd sysselsättning och gemenskap. Gemenskap stryks och ersätts av 
daglig sysselsättning. 

 Punkt 12.5: Delegat ändras från ”Adm handläggare” till ”Avgiftshandläggare”. 
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 Punkt 12.10 Bistånd särskilt boende: texten ”enligt 5 kap. 7 § SoL” stryks. 

 Punkt 12.12 stryks då det är samma som punkt 12.1. 

Kap 13 – LSS 

 Punkt 13.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: Tidsbestämmelsen stryks vad 
gäller lägervistelse. Vad gäller vistelse på kommunens egna 
korttidsverksamhet/stödfamilj ändras handläggarens delegation från ”upp till 10 
dygn/månad” till ”upp till och med 8 dygn/månad”. Verksamhetschefens delegation 
ändras från 11-15 dygn/månad till 9-15 dygn per månad. 

 Delegat ”Handläggare” ändrad till ”Socialsekreterare LSS och socialpsykiatri” på 
samtliga punkter som tidigare hade ”Handläggare”. 

Kap 15 - äo: 

 Nytt kapitel för äldreomsorgen när det flyttats från kapitel 12 där det tidigare låg. 

 Punkt 15.3 är förtydligas med anmärkningen att det gäller individer boende i annan 
kommun som ansöker om bistånd vid inflytt till Olofströms kommun. 

 Punkt 15.5: ”Bistånd viss annan heldygnsvård - korttidsvård” ändras till ”Bistånd för 
korttidsvård”. 
Texten ändras från ”Beslut om bistånd i form av hem för viss annan heldygnsvård - 
korttidsboende (upp till och med 7 dygn/år)” till ”Beslut om bistånd i form av 
korttidsvistelse upp till 3 veckor”. 
Texten ändras från ”Beslut om bistånd i form av hem för viss annan heldygnsvård - 
korttidsboende (vid 8 eller fler dygn/år)” till ”Förlängning av korttidsvistelse” och 
delegaten ändras från verksamhetschef till handläggare med kommentaren att beslut 
ska ske i samråd med verksamhetschef. 

 Punkt 15.8: Adm handläggare ändras till Avgiftshandläggare. 

Yttrande/Bedömning 

Regelbundna revideringar är nödvändiga för att säkerställa rättssäkerheten i beslut fattade 
på delegation. 

Finansiering 

Revideringen medför inga kostnader för nämnden. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har inte beaktats 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden. 

Beslutet skickas till: 

Ledningsgrupp och stab  
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§ 16/2023  Meddelanden och rapporter 

Socialnämndens beslut: 

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

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde redovisas: 

 Kommunfullmäktige, protokoll 2022-11-28 
§ 129/2022 Firmatecknare för Olofströms kommun 
Dnr 2022/14 

 Kommunfullmäktige, protokoll 2022-11-28 
§ 132/2022 Investeringsbudget 2023 Olofströms kommun – bilagan 
Dnr 2022/14 

 Kommunfullmäktige, protokoll 2022-11-28 
§ 141/2022 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-12-06 
§ 211/2022 Informationspunkter KS 2023 
Dnr 2022/14 

 Granskningsrapport samt missiv av verkställighet av KF beslut, 2022-12-13 
Dnr 2022/14 

 Samverkansnämnden i Blekinge, protokoll 2022-12-16 samt protokollsutdrag § 57 
Återbetalning Samverkansnämndens överskott 
Dnr 2022/14 

 SKR, meddelande från styrelsen nr. 15/2022 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser 
inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 
Dnr 2022/15 
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§ 17/2023  Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen av delegationsbeslut till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut för perioden 2022-12-01—2022-12-31 har varit utsända tillsammans med 
kallelsen inför dagens möte. 
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