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 Sammanträdesdatum  
 

 2022-06-22  
 Socialnämnden  

 

Plats: Dahlian, Folkets Hus samt via Teams  

Tid: 13:30 - 14:50 

§ 80-90 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Yvonne Andreasson (S)   
Nedjo Diljkan (S) Miroslav Milurovic  
Patrik Krupa (M)   
Marita Orvegren (S) Fredrik Svensson  
Siw Henriczon (S)   
Annika Lande (V)   
Glenn Bengtsson (KD)   
Bengt-Olof Nilsson (C)   
Bertil Thomasson (C) Agneta Andreasson  
Tommy Holmgren (SD) Linda Röman  
 
Övriga närvarande: 
Birgit Johnsson, ersättare (V) 
Robert Schelin, förvaltningschef 
Ingela Colleen, verksamhetschef 
Timmie Mattsson, verksamhetschef 
Janni Hedlin, verksamhetschef 
Pernilla Andersson, förvaltningsekonom 
Johan Ny, förvaltningsekonom 
Lena Olsson, HR-strateg 
Cecilia Roskvist, nämndsekreterare 
 
 
 
Sekreterare: 

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

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Yvonne Andreasson 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Annika Lande 

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

  



Anslagsbevis: Protokollet är justerat den 22 juni och anslaget på kommunens 
digitala anslagstavla mellan den 22 juni och den 15 juli. Förvaras på 
socialkontoret. 
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2022-06-22  

 

 

Ärendelista 

 § 80 Godkännande av ärendelista 13:30/Ordföranden 

 § 81 Ordförandens information Ordföranden 

 § 82 Förvaltningschefens information Förvaltningschefen 

 § 83 Verksamhetschefernas information Resp. verksamhetschef 

 § 84 Förvaltningsekonomernas information Förvaltningsekonomerna 

 § 85 Månadsuppföljning maj 2022 ekonomi 

socialförvaltningen 

Förvaltningsekonomerna 

 § 86 Redovisning av socialförvaltningens 

sjukfrånvarostatistik 

HR-strateg 

 § 87 Socialförvaltningens kvalitetsberättelse för 

2021 

Kvalitetssamordnare 

 § 88 Riktlinjer Våld i Nära Relationer Verksamhetschef IFO 

 § 89 Meddelanden och rapporter Resp. verksamhetschef 

 § 90 Redovisning av delegationsbeslut Resp. verksamhetschef 
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2022-06-22  

 

§ 80/2022  Godkännande av ärendelista 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

Ärendebeskrivning 

Dagordningen har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens möte. 

  



 Protokoll 5(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-22  

 
Socialnämnden 

SN § 81/2022  SN 2022/25  
 

§ 81/2022  Ordförandens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll och att ordföranden och 
förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta facken för att påbörja dialogmöten under 
hösten. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om: 

 Beslut har tagits i KS AU med anledning av underskottet. Inköp över 5000 kr ska 
godkännas av förvaltningschef och ordförande. 

 Förvaltningen har beviljats statsbidrag på ca 14 miljoner. Förvaltningsekonomerna 
informerar om detaljerna under sin punkt. 

 Nämnden har tidigare fått inbjudan från Nuray att följa med en sjuksköterska en dag 
på arbetet. Miroslav Milurovic (S), Yvonne Andreasson (S) och Glenn Bengtsson (KD) 
var med en dag under vecka 24, vilket var mycket givande. 
Patrik Krupa (M) tar upp frågan om dialog med facken och föreslår att ordföranden 
och förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta facken för att påbörja dialogmöten 
under hösten. 

 Bertil Thomasson (C) tar upp frågan om den kylda maten och hur det kommer att 
vara framöver. Även om centralköket kan laga maten så är distributionen ett problem 
då det är personalkrävande. Bertil anser att distributionen ut till brukarna borde gå att 
lösa eftersom andra kommuner klarar av det. Ingela Colleen och Pernilla Andersson 
utreder frågan vidare. 

 Bertil Thomasson (C) tar upp frågan om servering av mat på Brännaregården för 
närboende äldre. Där finns en matsal som inte används som borde kunna fungera för 
detta ändamål. Enligt verksamhetschef säbo är det våningsplanet inte lämpligt för det 
ändamålet, men en annan enhet håller på att ställas om till somatisk enhet och då 
kan det kanske möjliggöras där. 

 Tommy Holmgren (SD) föreslår att områdespolis Niklas Paradis bjuds in till nämnden 
för att informera om arbetet kring droger bland ungdomar som görs inom polisen. 

 Beslutet skickas till: 
Föraltningschef R.S. 
Verksamhetschef hemtjänst 
Förvaltningsekonom P.A. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-06-22  

 
Socialnämnden 

SN § 82/2022  SN 2022/26  
 

§ 82/2022  Förvaltningschefens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om: 

 Väldigt positivt med det godkända statsbidraget, men beslutet ang. inköpsgränsen på 
5000 kr gäller ändå. Arbete för att ta fram en rutin för att verkställa beslutet pågår och 
kontroller kommer att göras fortlöpande för att säkerställa att rutinen följs. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-06-22  

 
Socialnämnden 

SN § 83/2022  SN 2022/27  
 

§ 83/2022  Verksamhetschefernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Ingela Colleen, hemtjänst och hemsjukvård, informerar om: 

 Bemanningen under sommaren: En del vikarier saknas fortfarande inom hemtjänsten 
och även sjuksköterskorna har en del pass som inte är klara, särskilt under andra 
perioden. Rehab är korta på personal under hela sommaren. 

 En del positiva covid-provsvar inom verksamheten. Avvaktar besked om screening 
ska göras i vissa grupper. 

Verksamhetschef Timmie Mattsson, funktionsstöd, informerar om: 

 Ett par semestervikarier saknas fortfarande. 

 Timmie har tillsammans med kommunens fastighetsförvaltare och Olofströmshus 
varit runt och tittat på gruppbostäder för att se om något kan byggas ut för att möta 
behovet av platser. 
  

Verksamhetschef Janni Hedlin, Säbo, informerar om: 

 En ledig demensplats, inga somatiska platser lediga. 13 personer i kö till somatiska 
platser och fyra ansökningar ligger hos handläggare. 

 Semesterrekryteringen är i det närmaste klar. 

 Lex Sarah ang. brand i en blomlåda på Brännaregården. Brandskyddstillsyn är gjord 
till följd av detta, inväntar rapporten från den. 

 Har fått i uppdrag från förra nämnden att se över möjligheterna att genomföra 
röstning på särskilt boende. En plan för detta finns framtagen. Ett par tillfällen för 
förtidsröstning kommer att erbjudas i Jämshög och Kyrkhult och på valdagen kommer 
man att erbjuda hjälp att ta sig till vallokalerna som är belägna nära boendena. Även 
ambullerande bud kommer att erbjudas. Vallokal kommer att öppnas på 
Brännaregården och Västralid och boende på Borggården kommer att erbjudas hjälp 
att ta sig till Västralid. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-06-22  

 
Socialnämnden 

SN § 84/2022  SN 2022/28  
 

§ 84/2022  Förvaltningsekonomernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonomerna informerar om: 

Beviljade statsbidrag: 

 10,3 mkr i prestationsbaserade medel baserat på antal vikarier anställda inom 
äldreomsorgen. 

 2,4 mkr i prestationsbaserade medel baserat på det antal sjuksköterskor anställda vid 
ett visst tillfälle. 

 2,2 mkr för RSS Nära vård är ett samarbete mellan kommunerna i regionen och 
Regionen. Det består av tre delar: Nära vård, Vårdens medarbetare och utveckling 
för dem samt utbildning. 
  

  



 Protokoll 9(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-22  

 
Socialnämnden 

SN § 85/2022  SN 2022/1020  
 

§ 85/2022  Månadsuppföljning maj 2022 ekonomi socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Ärendebeskrivning 

Månadsprognosen består av två delar och är exklusive åtgärder för att nå budget i balans. 
Socialnämndens reserv är ej fördelad. Huvuddelen består av den ordinarie verksamheten 
och den andra delen består av extra ordinära kostnader kopplade till covid-19.  

Generellt är det fortsatt hög sjukfrånvaro i många arbetsgrupper och stora svårigheter med 
rekrytering av vikarier. Restriktioner pga covid-19 råder fortfarande inom vård och omsorg.  

Inom hemvården är det ett fortsatt högt tryck, dels på grund av Regionens förändrade 
arbetssätt, Nära vård, och dels på grund av fler äldre. Detta tillsammans med 
bemanningssvårigheter leder till att alla insatser inte fullt ut kan utföras.  

Inom särskilt boende pågår en omställning för att vara flexibla och möta individernas behov. 
Generellt är det fullt i de särskilda boendena och kö.  

Inom funktionsstöd finns nya och förändrade behov som inte ryms inom befintlig budget. 
Förändringar av scheman utifrån behovskrav och samplanering av verksamheter pågår ute i 
verksamheterna.  

Även inom IFO finns nya behov som inte ryms inom befintlig budget främst avseende 
tvångsvård och familjehemsvård.  

Samtliga verksamheter håller på att ta fram åtgärder för att nå budget i balans.  

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

 
Verksamhet 10:  

Socialnämnden 

Hos socialnämnden finns en reserv på helåret på 1,8 mkr. Inga beslut är tagna avseende 
denna reserv. För övrigt inga avvikelser.  

NETTO: Lika med periodbudget 

PROGNOS: Lika med årsbudget 

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 
och även klara utökningar som uppstår utifrån beviljade insatser. Inom hemtjänsten pågår ett 



 Protokoll 10(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-22  

 
Socialnämnden 

SN § 85/2022  SN 2022/1020  
 

arbete med förändrade arbetssätt avseende hantering av serviceinsatser för att 
resursoptimera och säkerställa att alla insatser kan utföras. 

+0,5 mkr mot periodbudgeten är ersättning för högre sjukkostnader. Prognos +0,6 mkr mot 
årsbudget.  

-1,0 mkr mot periodbudgeten är lönekostnader. Prognos -2,3 mkr mot årsbudgeten.  

-0,2 mkr mot periodbudgeten är högre kostnader för trygghetslarm. Prognos -0,4 mkr mot 
årsbudgeten.  

+0,2 mkr mot periodbudgeten avseende lokalkostnader. Prognos lika med årsbudgeten.  

Bostadsanpassningsbidrag är något lägre än budget.  

0,1 mkr mot periodbudget. Prognos lika med 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. 

0,1 mkr mot periodbudgeten intäkter mat och sjuklöneersättning. Prognos lika med 
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 mot periodbudgeten är ersättning för utförda vaccinationer. Prognos lika med 
helårsbudgeten.  

1,5 mkr mot periodbudgeten är lönekostnader främst sjuksköterskor. Prognos 1,4 mkr mot 
helårsbudgeten.  

-0,7 mkr mot periodbudgeten är kostnad för inhyrd personal. Prognos -1,4 mkr mot 
helårsbudgeten.  

-0,6 mkr mot periodbudgeten är kostnad för hjälpmedel. Prognos är -1,0 mkr mot 
helårsbudgeten.  

NETTO: 0,6 mkr sämre än periodbudget,  

PROGNOS: 4,1 mkr sämre än årsbudget  

Verksamhet 51:  

Äldreomsorg särskilt boende och anhörigstöd (5105, 5115, 5116) 
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 Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 

SN § 85/2022  SN 2022/1020  
 

Inom särskilt boende har inflyttningsstoppet hävts och arbete pågår att omställa 
korttidsplatser till permanenta säbo platser. Vidare kommer en omställning från 
demensboendeplatser till fler somatiska boendeplatser att påbörjas under hösten. 
Jemsegården kommer inte att öppnas som särskilt boende. Generellt har det under de första 
månaderna varit så gott som fullt i särskilt boende. Det har även funnits utökade behov på 
grund av begränsningsåtgärder insatt för enskilda individer. På Västralid har korttidsplatser 
inrättats i avvaktan på särskilt boende.  

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

-0,1 mkr mot periodbudgeten avseende lägre intäkter för mat. Prognos nettokostnad för mat -
1,0 mkr mot helårsbudgeten.  

0,8 mkr mot periodbudgeten avseende intäkter sjuklönekostnader. Prognos 0,8 mkr mot 
helårsbudgeten.  

-0,3 mkr mot periodbudgeten lönekostnader. Prognos 0,2 mot helårsbudgeten. 

-0,6 mkr mot periodbudgeten avseende köpt plats utanför kommunen. Prognos -0,6 mkr mot 
helårsbudgeten.  

0,2 mkr mot periodbudgeten avseende kostnad för trygghetslarm. Prognos 0,4 mkr mot 
helårsbudgeten.  

NETTO: Lika med periodbudget,  

PROGNOS: 0,2 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.  

-0,8 mkr mot periodbudget avseende placeringskostnad socialpsykiatrin. Prognos -2,3 mkr 
mot helårsbudgeten.  

-0,1 mkr mot periodbudgeten avseende lön och hyresintäkter Tellus. Prognos lika med 
helårsbudgeten.  

0,1 mkr mot periodbudget avseende intäkter från Priomedel. Prognos 0,3 mkr mot 
helårsbudgeten.  

Även inom LSS boende har nya placeringar kopplat till skolan skett.  

Inom LSS-boendena är personalkostnaderna högre än budget. Efter införandet av heltid som 
norm och förutsätts en stor flexibilitet och förflyttning av personal inom funktionsstöd för att 
använda resurserna effektivt. Detta har inte fullt ut varit möjligt då man samtidigt i möjligaste 
mån ska förhindra smittspridning.  

-0,3 mkr mot periodbudget avseende placeringskostnad inom LSS. Prognos -1,1 mkr mot 
årsbudgeten.  
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0,3 mkr mot periodbudget ersättning för högre sjuklönekostnader. Prognos 0,3 mkr mot 
helårsbudget.  

-1,2 mkr mot periodbudget lönekostnader LSS-boende. Prognos -2,8 mkr mot årsbudgeten.  

Inom personlig assistans har ett ärende omprövats av Försäkringskassan och gått över till 
kommunen samt två nya ärende tillkommit där kommunen ansvar fullt ut. Dessutom har ett 
tidigare LSS beslut gått över till Försäkringskassan.  

-0,9 mkr mot periodbudgeten ersättning från FK avseende personlig assistans. Prognos -1,2 
mkr mot helårsbudget.  

-0,6 mkr mot periodbudgeten kostnad för personlig assistans i annan regi. Prognos -0,8 mkr 
mot helårsbudget.  

0,1 mkr mot periodbudget avseende kostnad för de första 20 timmarna. Prognos 0,6 mkr mot 
helårsbudget.  

0,1 mkr mot periodbudget intäkter högre sjuklöner. Prognos lika med helårsbudget.  

0,3 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.  

-0,3 mkr mot periodbudget, kostnad för omsorgsresor. Prognos -0,7 mkr mot helårsbudget.  

-0,1 mkr mot periodbudget personalkostnader. Prognos lika med helårsbudget.  

Kostnaderna för övriga insatser vilket främst härrör till barn och tonårskorttids Niklasgården 
är lägre eftersom det är högre kostnader under sommaren när det är fler barn i 
verksamheten. Det samma gäller övriga kostnader i verksamheten. Kostnad för Ledsagning 
enligt LSS är dock något högre än budget p.g.a. fler beslut.  

0,6 mkr mot periodbudget lönekostnader Niklasgården. Prognos lika med helårsbudget.  

NETTO: -2,6 mkr sämre än periodbudget,  

PROGNOS: 7,8 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 lika med helårsbudget.  

NETTO: 0,1 mkr bättre än 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.  

0,3 mkr mot periodbudget, personalkostnader ledning och handläggning hemvård. Prognos 
0,8 mkr mot helårsbudget.  

-0,1 mkr mot periodbudget, it-kostnader hemvård. Prognos -0,1 mkr mot helårsbudget.  

0,1 mkr mot periodbudget, personalkostnader ledning och handläggning funktionsstöd. 
Prognos 0,2 mkr mot helårsbudget.  

0,1 mkr mot periodbudget ersättning högre sjuklönekostnader funktionsstöd. Prognos 0,1 
mkr mot helårsbudget.  

0,4 mkr mot periodbudget, personalkostnader ledning särskilt boende. Prognos 0,5 mkr mot 
helårsbudget.  

-0,1 mkr periodbudget, it-kostnader särskilt boende. Prognos lika med helårsbudget.  

NETTO: 0,6 mkr bättre än periodbudget 

PROGNOS: 1,5 mkr bättre än årsbudget 

Verksamhet 55 - 58:  

Individ och familjeomsorgen 

-1,0 mkr mot periodbudget, kostnad för placeringar missbruk. Prognos -1,0 mot 
helårsbudget.  

-0,3 mkr mot periodbudget, kostnad för placeringar BoU. Prognos -0,5 mkr mot 
helårsbudget.  

-0,4 mkr mot periodbudget, kostnad för familjehem BoU. Prognos -0,7 mkr mot 
helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget erhållna statsbidrag avseende familjehem. Prognos lika med 
helårsbudget.  

0,1 mkr mot periodbudget övriga kostnader för öppenvård - missbruk. Prognos 0,2 mot 
helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget övriga åtgärder / placeringskostnad skyddat boende. Prognos 0,5 
mkr mot helårsbudget.  

-0,2 mkr mot periodbudget ekonomiskt bistånd. Prognos -0,5 mkr mot helårsbudget.  

0,1 mkr mot periodbudget återbetalningar tidigare utbetalt ekonomiskt bistånd. Prognos lika 
med helårsbudget.  

0,5 mkr mot periodbudget löner IFO. Prognos 0,7 mkr mot helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget statsbidrag IFO. Prognos 0,4 mkr mot helårsbudget.  
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-0,2 mkr mot periodbudget övriga personalkostnader så som handledning. Prognos lika med 
helårsbudget.  

NETTO: 0,4 mkr sämre än periodbudget 

PROGNOS: 1,0 mkr sämre än årsbudget  

Verksamhet 59:  

Gemensam adm socialförv 

Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budget då investeringar inte gjorts enligt plan (0,1 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.  

0,4 mkr mot periodbudget, lönekostnader. Prognos 0,5 mkr mot helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget, övriga personalkostnader avseende hela förvaltningen. Prognos 
lika med helårsbudget.  

0,1 mkr mot periodbudget, kostnad för FoU som är betalt i förskott. Prognos lika med 
helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget kapitaltjänstkostnader avseende framtida investeringar för hela 
förvaltningen. Prognos lika med helårsbudget.  

-1,0 mkr mot periodbudget avseende skyddsmaterial – Corona. Prognos -1,5 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 0,2 mkr mot helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget projektkostnader inom arbetsmarknadsenheten. Prognos lika med 
helårsbudget.  

-0,1 mkr mot periodbudget ungdomsanställningar. Prognos lika med helårsbudget.  

0,2 mkr mot periodbudget feriearbete då arbetet ännu ej utförts. Prognos lika med 
helårsbudget.  

0,5 mkr mot periodbudget lönebidrag. Prognos lika med helårsbudget.  

0,1 mkr periodbudget introduktionsjobb. Prognos lika med helårsbudget.  
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-0,6 mkr mot periodbudget extra tjänster. Prognos lika med helårsbudget.  

I prognosen ingår även en intäkt, 0,1 mkr, avseende bidrag Naturnära jobb.  

NETTO: 0,7 mkr bättre än periodbudget 

PROGNOS: 0,3 mkr bättre än helårsbudget  

PERIOD TOTALT: 2,5 mkr sämre än periodbudget, varav kostnader pga covid-19 på 0,8 mkr 

PROGNOS TOTALT: 10,4 mkr sämre än årsbudget, varav kostnader pga covid-19 på 1,0 
mkr.  

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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§ 86/2022  Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

HR-strateg Lena Olsson redovisar socialförvaltningens sjukfrånvarostatistik för maj. 

Den totala sjukfrånvaron i maj uppgår till 7,90% (april 8,69%) 
Sjukfrånvaro dag 1-14 uppgår till 2,71% (april 2,54%) 
Sjukfrånvaro dag 15-90 uppgår till 1,49% (april 2,44%) 
Sjukfrånvaro dag 91 och därutöver uppgår till 3,70% (april 3,71%) 
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§ 87/2022  Socialförvaltningens kvalitetsberättelse för 2021 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen om kvalitetsberättelsen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen redogör för socialförvaltningens kvalitetsberättelse för 2021. 

Tanken är att kvalitetsberättelsen framöver ska redovisas senast 1 mars varje år. 
En stor del av arbetet har bestått av avvikelsehantering. En ny rutin och ett nytt arbetssätt för 
avvikelsehantering är framtagen och arbetet med att implementera arbetssättet pågår. 
Viktigt att också registrera interna synpunkter och klagomål eftersom det är ett bra sätt att se 
om det rör sig om systematiska fel. 
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§ 88/2022  Riktlinjer Våld i Nära Relationer 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att anta Riktlinjer i Våld i Nära Relationer. 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten behöver uppdatera riktlinjerna avseende Våld i Nära Relationer. Därför 
behöver socialnämndens arbetsutskott skicka ärendet vidare till socialnämnden för att de 
skall anta de nya riktlinjerna. 

Yttrande/Bedömning 

Bedömningen är att socialnämnden har behov av nya riktlinjer avseende ViNR. 

Finansiering 

Ingen kostnad. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Dessa riktlinjer tar i beaktande både barnrätts- och jämställdhetsperspektivet då våld skadar 
barn under deras uppväxt och våld är maktmedel att kontrollera någon annan. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjerna 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO 

  



 Protokoll 19(22) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-06-22  

 
Socialnämnden 

SN § 89/2022  SN 2022/34  
 

§ 89/2022  Meddelanden och rapporter 

Socialnämndens beslut: 

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

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde redovisas följande: 

 Kommunstyrelsens personalutskott, protokoll 2022-05-06 
§ 24 Anpassade öppettider i medborgarcenter under renovering 
Dnr 2022/14 

 FÖSAM, protokoll 2022-04-20 
Dnr 2022/11 

 Karlshamns kommun, kommunstyrelsen, protokoll 2022-05-10 
§ 135 Utseende av attestanter för Sörgårdens aktivitetsfond 
Dnr 2022/1306 

 SKR, Cirkulär 22:18, Arbetsdomstolens dom 2022 nr. 29 om frågan om brandmän i 
beredskap enligt RiB har rätt till högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § LAS 
Dnr 2022/15 

 Samverkansnämnden i Blekinge, protokoll 2022-05-20 
Dnr 2022/154 

 Samverkansnämnden i Blekinge, justerat protokoll 2022-05-20 
Dnr 2022/154 

 SKR, Cirkulär 22:19, Ändring i § 26 Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av 
BEA samt redaktionella ändringar i Överenskommelsen 
Dnr 2022/15 

 Utbildningsnämndens arbetsutskott, protokoll 2022-05-23 
§ 32 Jöran och Magdalena Öllers fond utdelning 2022 Utbildningsförvaltningen 
Dnr 2022/14 

 SKR, Cirkulär 22:20, Kompletterande rådgivning gällande projektanställning enligt AB 
20 
Dnr 2022/15 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-05-24 
§ 80 Holjegården redovisning av investeringskalkyl och kostnadskonsekvenser 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-05-24 
§ 81 Investeringsbudget 2023 Olofströms kommun 
Dnr 2022/14 
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 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-05-24 
§ 82 Budget 2023 driftbudget Olofströms kommun/Budgetramar 
Dnr 2022/14 

 SKR, Erbjudande om utvecklingsarbete kring socialtjänstens verksamhetssystem 
Dnr 2022/15 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-05-25 
§ 85 Årsredovisning 2021 Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers fond samt 
information om medel att förfoga över för respektive nämnd 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-05-25 
§ 89 Yttrande över granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen 
Dnr 2022/14 

 SKR, Cirkulär 22:21, Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av 
arbetsvillkorsdirektivet 
Dnr 2022/15 
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§ 90/2022  Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen av delegationsbesluten med godkännande till 
dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut för perioden 2022-05-01--2022-05-31 har varit utsända tillsammans med 
kallelsen till dagens möte. 
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