
 Protokoll 1(18) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2022-04-27  
 Socialnämnden  

 

Plats: Dahlian, Folkets Hus  

Tid: 13:30 - 15:30 

Paragraf 52-63 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Miroslav Milurovic (S)   
Yvonne Andreasson (S)   
Patrik Krupa (M)   
Fredrik Svensson (S)   
Siw Henriczon (S)   
Birgit Jonsson (V) Annika Lande  
Glenn Bengtsson (KD)   
Bengt-Olof Nilsson (C)   
Agneta Andreasson (C)   
Max Nielsen (SD)   
Tommy Holmgren (SD) Linda Röman  
 
Övriga deltagare: 
Ola Claesson, ersättare (S) 
Eva Johnsson, ersättare (S) 
Bertil Thomasson, ersättare (C) 
Katarina Krupa, ersättare (M) 
Robert Schelin, förvaltningschef 
Helen Hagegren, verksamhetschef 
Ingela Colleen, verksamhetschef 
Timmie Mattsson, verksamhetschef 
Janni Hedling, t.f. verksamhetschef 
Pernilla Andersson, förvaltningsekonom 
Johan Ny, förvaltningsekonom 
Lena Olsson, HR-strateg 
Ulf Clang, ANDTS-samordnare 
Lena Nilsson, fritidskonsulent 
Daniel Stjernquist, kvalitetsutvecklare 
Cecilia Roskvist, nämndsekreterare 
 
 
 
Sekreterare: 

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

 
Ordförande: 

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



 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Glenn Bengtsson 

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

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat den 28 april och anslaget på kommunens 

digitala anslagstavla mellan den 28 april och den 23 maj. Förvaras på 
socialkontoret. 
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 Sammanträdesdatum  
 Socialnämnden  2022-04-27  

 

 

Ärendelista 

 § 52 Godkännande av ärendelista 13:00/Ordföranden 

 § 53 Redovisning av genomförande av LUPP- 

enkäten (lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) i Olofström 2021 

ANDTS-samordnare 

 § 54 Ordförandens information Ordföranden 

 § 55 Förvaltningschefens information Förvaltningschefen 

 § 56 Verksamhetschefernas information Resp. verksamhetschef 

 § 57 Förvaltningsekonomernas information Förvaltningsekonomerna 

 § 58 Månadsuppföljning mars 2022 ekonomi 

socialförvaltningen 

Förvaltningsekonomerna 

 § 59 Redovisning av socialförvaltningens 

sjukfrånvarostatistik 

HR-strateg 

 § 60 Investeringsbudget 2023 Socialförvaltningen Förvaltningsekonom 

 § 61 Arkivbeskrivning socialnämnden 2022 Adm. chef 

 § 62 Meddelanden och rapporter Resp. verksamhetschef 

 § 63 Redovisning av delegationsbeslut Resp. verksamhetschef 

 

 



 Protokoll 4(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 52/2022  SN 2022/24  
 

§ 52/2022  Godkännande av ärendelista 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att godkänna ärendelistan. 

Ärendebeskrivning 

Ärendelistan har varit utsänd tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. 

  



 Protokoll 5(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 53/2022  SN 2022/1037  
 

§ 53/2022  Redovisning av genomförande av LUPP- enkäten (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) i Olofström 2021 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Olofströms kommun har sedan 2011 genomfört levnadsvaneundersökningen årligen, vilken 
har syftat till att ge kommunen kunskap om våra ungas vanor och attityder. De första åren 
var undersökningen främst inriktad på ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping och tobak) 
men har under tiden utvecklats till en undersökning med ett bredare folkhälsoperspektiv och 
även ett verktyg för utveckling och kvalitetsarbete i skolan. Enkäten och 
sammanställningarna av resultatet har genomförts i LuvIt (Grade). Grade meddelade under 
hösten 2020 att systemet kommer att stängas ned vid årsskiftet 20/21, vilket innebar att 
kommunen behövde byta system och enkät för att fortsätta undersöka ungdomars 
levnadsvanor, attityder och åsikter.  

Beslut togs då att istället genomföra MUCF’s (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) ungdomsenkät LUPP, vilken erbjuds kommuner, regioner och 
stadsdelar och syftar till att stärka kunskapen om ungas situation, deras erfarenheter och 
synpunkter. LUPP genomförs årligen i målgruppen barn och unga 13-16 år, 16-19 och 19-25 
år. LUPP syftar till att få en bild av ungas levnadsvillkor, där många olika aspekter ingår. Den 
består av cirka 60 frågor och åtta frågeområden:  

 du och din familj 

 fritid 

 skola 

 politik och samhälle 

 trygghet 

 hälsa 

 arbete 

 framtid 

Yttrande/Bedömning/Förslag 

Resultat för LUPP 2021 i Olofström har sammanställts och bearbetats av en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 

LUPP genomfördes i november 2021 med 

 årskurs 7 på högstadiet,  

 årskurs 1 på gymnasiet,  



 Protokoll 6(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 53/2022  SN 2022/1037  
 

 unga vuxna födda 2001 

Vid genomförandet i utvalda årskurser i skolorna inkom cirka 130 svar från årskurs 7 på 
högstadiet cirka 170 svar från årskurs 1 på gymnasiet. Enkäten genomfördes under 
lektionstid, vilket gjorde att svarsfrekvensen blev god. Vid sammanställning görs 
bedömningen att svarsfrekvensen gör att resultatet blir representativt för respektive årskurs. 

Enkäten skickades ut med brev till cirka 140 unga vuxna födda 2001. Tyvärr blev utfallet en 
väldigt låg svarsfrekvensen, endast 4%. Detta gör att det inte är möjligt att använda de 
inkomna svaren som representativt underlag för den åldersgruppen. Inför nästkommande 
undersökning ska vi se över hur vi bättre kan nå målgruppen och motivera dem till att 
besvara enkäten. 

Eftersom beslut tagits att genomföra LUPP-enkäten en gång årligen tillsvidare, har ansökan 
för att delta och genomföra enkäten 2022 skickats in till MUCF. LUPP genomförs i 
oktober/november. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Bedömningen är att LUPP ligger i linje med barnkonventionen och dess innehåll, främst vad 
gäller barns möjlighet till inflytande och delaktighet. Undersökningen har genomförts 
tillsammans med barn och unga, fördjupade dialoger om resultatet har förts tillsammans med 
barn och unga och eventuella åtgärder syftar till att förbättra barn och ungas livssituation 
inom olika områden. 

Resultatet har brutits på kön och därmed synliggör det också eventuella skillnader i 
levnadsvanor och livsvillkor för pojkar och flickor. 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef R.S. 
Kvalitetsutvecklare utbildningsförvaltningen - D.S. 
Fritidskonsulent kultur- och fritidsförvaltningen – L.N. 
ANDTS-samordnare socialförvaltningen – U.C. 
Hållbarhetsstrateg kommunledningsförvaltningen – A.E.Z. 

  



 Protokoll 7(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 54/2022  SN 2022/25  
 

§ 54/2022  Ordförandens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om: 

 Enligt tidigare beslut om att se över möjligheten att leverera varmhållen mat från 
centralköket har förvaltningschef fått i uppdrag att ta reda på kostnaden för maten 
och verksamhetschef hemtjänst har fått i uppdrag att se över bl.a. hur maten ska 
kunna distribueras, vilken utrustning som behövs och hur mycket personal som 
behövs.  

 Yvonne Andreasson (S) poängterar vikten av att se över betalmöjligheterna på 
Återbruket. Idag kan man bara betala med swish, vilket gör att flyktingar som kommer 
hit inte har möjlighet att handla här då de bara har kontanter. Helen Hagegren svarar 
att man håller på att se över det. 

 Dagens sammanträde avslutas med visning av östra hemtjänstens nya lokaler. 

  



 Protokoll 8(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 55/2022  SN 2022/26  
 

§ 55/2022  Förvaltningschefens information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om: 

 Är i sluttampen vad gäller avtalet för ombyggnation av Klinten och arbetet kommer att 
dra igång inom kort. 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 56/2022  SN 2022/27  
 

§ 56/2022  Verksamhetschefernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef Helen Hagegren, IFO, informerar om: 

 Feriearbete: 17- och 18-åringar är berättigade till feriearbete och urval görs bland de 
ansökningar som kommit in. 

Verksamhetschef Ingela Colleen, Hemtjänst och hemsjukvård informerar om: 

 10 personer i kö till särskilt boende samt 7 ansökningar hos handläggare. 

 Växelvårdsplatserna är fullbelagda vilket innebär att nya ärenden inte kan verkställas. 

 Semesterrekryteringen är inte helt klar men det ser betydligt bättre ut nu än vid 
senaste mötet. 

 Det är fortfarande problem att få in vikarier då behov finns. 

Verksamhetschef Timmie Mattson, Funktionsstöd, informerar om: 

 Ser ljust ut med semestervikarierna inom funktionsstöd. 

T.f. verksamhetschef Janni Hedlin, SÄBO, informerar om: 

 10 personer i kö till särskilt boende. 7 tomma lägenheter varav 6 är demensplatser 
och 1 är somatisk. 

 En felsökning är gjord avseende reservkraftstestet som genomförts på 
Brännaregården. Rapport från felsökningen har lämnats över till Janni. 

 Semesterrekryteringen går framåt och i dagsläget saknas endast några vikarier. 

 Individ på extern placering har flyttat hem till Olofström och den externa placeringen 
är avslutad. 

  



 Protokoll 10(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 57/2022  SN 2022/28  
 

§ 57/2022  Förvaltningsekonomernas information 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonomerna informerar om: 

 Ingen särskild information vid dagens möte. 

  



 Protokoll 11(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 58/2022  SN 2022/1020  
 

§ 58/2022  Månadsuppföljning mars 2022 ekonomi socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden tar informationen till dagens protokoll  

Ärendebeskrivning 

Månadsuppföljningen för perioden jan-mars 2022 visar ett överskridande på 2,0 mkr och 
med en helårsprognos på 11,3 mkr sämre än årsbudget. Detta exklusive åtgärder för att nå 
budget i balans.  

Månadsprognosen består av två delar. Dessutom är socialnämndens reserv medtagen i 
prognosen. Huvuddelen består av den ordinarie verksamheten och den andra delen består 
av extra ordinära kostnader kopplade till covid-19.  

Inom hemvården är det ett fortsatt högt tryck från Regionen avseende hemtagning och nära 
vård.  

Inom särskilt boende har inflyttningsstoppet hävts och arbete pågår att omställa 
korttidsplatser till permanenta säbo platser. Jemsegården kommer inte att öppnas.  

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.  

Det är fortsatt hög sjukfrånvaro i många arbetsgrupper och stora svårigheter med rekrytering 
av vikarier. Restriktioner p.g.a. covid-19 råder fortfarande inom vård och omsorg.  

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

Yttrande/Bedömning 

Resultatet redovisades på socialnämndens arbetsutskott i april och beslut togs om att 
genomgång med samtliga enhetschefer och verksamhetschefer ska ske tillsammans med 
socialnämnden den 11 maj på förmiddagen.  

Finansiering 

Åtgärder krävs för att nå budget i balans.  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

Har ej beaktats.  

Beslutet skickas till: 

Förvaltningsekonom socialförvaltningen 
Verksamhetschefer socialförvaltningen 
Enhetschefer socialförvaltningen 



 Protokoll 12(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 58/2022  SN 2022/1020  
 

  



 Protokoll 13(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 59/2022  SN 2022/33  
 

§ 59/2022  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 
mars. 

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 9,93% (februari 12,25%) 
Sjukfrånvaro dag 1-14 uppgår till 4,05% (februari 6,68%) 
Sjukfrånvaro dag 15-90 uppgår till 2,19% (februari 1,57%) 
Sjukfrånvaro dag 91 och därutöver uppgår till 3,70% (februari 4,01%) 

  



 Protokoll 14(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 60/2022  SN 2022/889  
 

§ 60/2022  Investeringsbudget 2023 Socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden godkänner investeringsbudgeten för år 2023 och överlämnar därmed 
förslaget till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Investeringsförslaget är enligt nedanstående tabell: 

Investeringsbeloppen är angivna i Tkr. 

 
175000523 Gemensam adm socialförvaltningen - Hela beloppet budgeteras på ett 
gemensamt projekt. När året startar går vi igenom med respektive område och ser över vad 
som behöver investeras. Det rör sig främst om utbyte av möbler till äldreboenden, 
läkemedelskåp & värdeskåp och något fordon till arbetscenter. 

175110523 Vårdsängar - Vårdsängar till särskilda boenden inom ÄO och FS 

Finansiering 

Investeringar ger en driftpåverkan till nästkommande års driftsbudget 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Har ej beaktats. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till: 

KS 
Förvaltningsekonomerna 
Förvaltningschef 
Verksamhetscheferna 

  



 Protokoll 15(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 61/2022  SN 2022/967  
 

§ 61/2022  Arkivbeskrivning socialnämnden 2022 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade arkivbeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens arkivreglemente och arkivlagen ska bland annat en arkivbeskrivning 
finnas. Sedan 2017-01-01 är Olofströms kommun medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. 
Sydarkivera har tagit fram en mall för arkivbeskrivning till sina medlemmar vilken nu samtliga 
förvaltningar i Olofströms kommun använder. 

Arkivbeskrivningen ska ses över årligen och uppdateras i samband med större förändringar. 
Personalförändringar inom socialförvaltningen gör att arkivbeskrivningen nu måste revideras. 

Beslutet skickas till: 

Arkivansvarig 

  



 Protokoll 16(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 62/2022  SN 2022/34  
 

§ 62/2022  Meddelanden och rapporter 

Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde redovisas: 

 SKR, Cirkulär 22:11, Studentmedarbetaravtalet 
Dnr 2022/15 

 SKR, Cirkulär 22:12, Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 
2022 
Dnr 2022/15 

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

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-04-05 
§ 48 Redovisning av vidtagna åtgärder på avvikelserna i 2020 års internkontroll 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-04-05 
§ 49 Redovisning av 2021 års utfall av internkontrollen i nämnder och bolag 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-04-05 
§ 58 Överföringar från 2021 till 2022 avseende driftsprojekt 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsen, protokoll 2022-04-05 
§ 59 Överföringar från 2021 till 2022 avseende investerings- och exploateringsprojekt 
investeringsbudget 
Dnr 2022/14 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2022-04-12 
§ 62 Projektinformation Holjegården ekonomi 
Dnr 2022/14 

  



 Protokoll 17(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 63/2022  SN 2022/35  
 

§ 63/2022  Redovisning av delegationsbeslut 

Socialnämndens beslut: 

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

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut per 2022-04-27 har varit utsända tillsammans med kallelsen till dagens 
möte. 

  



 Protokoll 18(18) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-04-27  

 
Socialnämnden 

SN § 63/2022  SN 2022/35  
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