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Dnr SN 2022/000002-1

Kallelse och dagordning SN 2022-01-26
Socialnämndens beslut
1. Utskickad kallelse fastställs som dagordning för mötet.
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Dnr SN 2022/000004-1

Bokslut 2021 Socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Redovisning av Bokslut 2021 Socialnämnden inklusive Ekonomiskt bistånd godkännes.
2. Verksamhetsberättelse Socialnämnden 2021 godkännes.

Ärendet
Redovisning av bokslut 2021 för Socialnämnden.
Socialförvaltningens budget har under 2021 varit under fortsatt förändring. Vid sidan om handlingsplan
2021 har fokus varit på arbete med åtgärder för att nå en budget i balans. Förvaltningen har
presenterat åtgärder vid kommunstyrelsens sammanträden och en parlamentarisk grupp startades
under hösten 2021.
Resultat 2021 är ett underskott med – 5302 tkr varav verksamheterna – 7150 tkr och ekonomiskt
bistånd + 1848 tkr. Ekonomiskt bistånd har tilldelats en tillfällig utökning av budget med 8 000 tkr
vilket bidrar till ett förbättrat resultat. Förvaltningen har under perioden januari till september ersatt
högre sjuklönekostnader än normalt, totalt 5047 tkr. Under året har förvaltningen och framförallt
äldreomsorgen tilldelats statliga medel. Ersättning för merkostnader kopplade till pandemin har inte
varit möjliga att söka för året 2021.
Område

Årsbudget

Periodens budget

Periodens utfall

Periodens avvikelse

Individ- och Familjeomsorg

-66 530 660

-66 530 660

-82 937 587

-16 406 927

Ekonomiskt bistånd

-24 000 000

-24 000 000

-22 151 441

1 848 559

-151 451 918

-151 451 918

-151 408 883

43 036

Omr för funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Förvaltningsledning SF
Nämnd SN
Total

-59 745 242

-59 745 242

-58 713 348

1 031 894

-357 787 684

-357 787 684

-351 092 563

6 695 120

-11 396 790

-11 396 790

-10 891 411

505 380

-4 591 464

-4 591 464

-3 610 926

980 538

-675 503 758

-675 503 758

-680 806 160

-5 302 402

IFO -16 406 tkr. Med stöd av 1500 tkr utav nämndens oförutsedda samt överflytt av medel från ÄO
till IFO, 1000 tkr, visas ett bättre resultat än förväntat. Prognosen för året har varit -17 000 tkr kopplat
till tillkomna placeringar. Årsbudget för placeringar, barn, unga och vuxna, uppgår till 10 400 tkr,
kostnad ack december 23 054 tkr. Det ger en genomsnittlig kostnad på närmare 2 000 tkr per
månad. IFO har aktivt arbetat med åtgärder för att nå en budget i balans, bland annat med att hitta
hemmaplanslösningar istället för konsulentstödda placeringar.
Ek. bistånd +1 848 tkr. Den tillfälliga utökningen av budget om 8 000 tkr bidrar till ett positivt
resultat för ekonomiskt bistånd. Fördjupad information om området redovisas separat.

OF + 43 tkr. Budget för placeringar inom LSS och SoL uppgår till 8252 tkr, utfall till och med
december är -12 404 tkr. Det ger en avvikelse på -4 152 tkr. Inom personlig assistans har nya
ärenden tillkommit. Budget för personlig assistans enligt LSS uppgår till 11 427 tkr och kostnaden
har varit 12 129 tkr vilket ger en avvikelse på -701 tkr.

Justerarsignaturer
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Forts.§ 2
HSE: +1 031 tkr. Tillfälligt inhyrd 3 347 tkr. Hjälpmedelsbudgeten för året var 4 502 tkr och
kostnaderna uppgick till 6 156 tkr vilket ger en avvikelse med -1 654 tkr. Orsaken är att behovet av
förskrivna hjälpmedel varierar under året och att det är behovsanpassat.
ÄO +6 695 tkr. Budget har under året varit under förändring, främst kopplat till omställning
äldreboende med flytt från Zafiren till Solbacka. Det statliga bidraget för att säkerställa god vård och
omsorg har fördelats till enheter med underskott som ett stöd i arbetet för att nå en budget i balans.
Betalningsdagar för utskrivningsklara dagar på sjukhus uppgår till 863 tkr ( 2020 1 606 tkr).
Ersättningen för höga sjuklönekostnader har också bidragit till det resultat som ÄO visar, 2021 inkom
3 683 tkr.
Förvaltningsledning +505 tkr. I samband inköp av skyddsutrustning kopplat till pandemin har
kostnaden samlats här, den uppgår till 9 013 tkr (2020 17 048 tkr). Då ersättning för merkostnader
kopplade till pandemin som ansöktes 2020 utbetalades 2021 har kostnader för skyddsutrustning
varit möjlig att täcka.
Nämnd SN +980 tkr. Utav nämndens oförutsedda har 1 500 tkr använts vilket motsvarar det belopp
som avsatts i handlingsplan 2021.
Investeringsbudget
Utav årets budget, 3 045 tkr, har 2 837 tkr använts. Den större utav investeringsprojekten är
ombyggnation äldreboende smittskyddsåtgärder om 1 650 tkr. Medel har också använts för att
möblera personalutrymme i nya hemtjänstlokaler.
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga bedöms inte påverkas av förslaget.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19 § 31 föreslår att Redovisning av Bokslut 2021
Socialnämnden inklusive Ekonomiskt bistånd godkänns samt att Verksamhetsberättelse
Socialnämnden 2021 godkänns.

Dagens sammanträde
Socialchef Anna Lindquist föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ingemar Lennartsson (KD) har önskemål om att ordet ”eventuellt” på sidan två i
verksamhetsberättelsen tas bort. I tredje stycket under Äldreomsorg (ÄO) står det följande: ”En
fördjupad utredning har beslutats inför ett eventuellt öppnande av Ängsbacken äldreboendet”.
En redaktionell ändring kommer göras och ordet ”eventuellt” tas bort ur meningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 Socialnämnden.
Bokslut 2021 Socialnämnden.
Power-Point presentation - Bokslut 2021 Socialnämnden.
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19 §.

Justerarsignaturer
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Dnr SN 2020/000181-14

Projektmedel/statsbidrag inom Socialförvaltningen
2021
Socialnämndens beslut
1. Redovisning av statsbidrag inom socialförvaltningen år 2021 godkännes och läggs till
handlingarna.
2. Kvarvarande statsbidrag 12 777 913 kr överförs till år 2022.

Ärendet
I samband med årsbokslut skall erhållna statsbidrag och förbrukning redovisas.
I bokslutet från 2020 finns 6 034 526 kr på balanskonto för olika projekt. Ny schablon ersättningar för
flyktingar är inte inräknande i dessa medel.
Under år 2021 har socialförvaltningen erhållit 35 871 770 tkr i nya statsbidrag. De största intäkterna
avser Psykisk ohälsa 1 477 tkr, Kvalitet i demensvård och motverka ensamhet 1 983 tkr, God och
nära vård 3 751 tkr, Äldreomsorgslyftet 11 056 tkr, Säkerställa god vård 13 031 tkr.
Projekt
Våld i nära relation
40004
Kunskapssatsning ÄO
och OF 40010
Psykisk hälsa
40011
God och nära vård
40017
Kvalitet demensvård,
motarbeta ensamhet
400418
Teknik med äldre i
fokus 40019
Äldreomsorgslyftet
40021
Habiliteringsersättning
40022
LOV i hemtjänst
40023
BIFF Bättre integration
flyktingar 40024
Psykisk ohälsa
barn/ungdomar 40025
Trauma Pandemi
40026
Ökad bemanning IFO
40027

Medel under
året
637 937

Förbrukat
-637 937

Överförs
till år 2022
0

187 217

-110 800

76 417

2 516 448

-1 581 104

965 344

4 890 324

-4 023 000

867 324

2 572 232

-1 254 594

1 317 638

762 199

-762 199

0

11 464 650

-7 520 046

3 944 604

895 725

-895 725

0

500 000

0

500 000

378 979

-378 979

0

Nya medel under år 2022.
Planering finns
Nya medel under år 2022
Planering finns
Eventuellt nya medel år
2022
Inga nya medel.
Avslutas under år 2022
Avslutat

95 000

-95 000

0

Avslutat

417 512

-31 076

386 436

445 795

-445 795

0

Inga nya medel.
Avslutas under 2023-2024.
Avslutat

Justerarsignaturer
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Nya medel under år 2022.
Planering finns
Inga nya medel.
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Nya medel under år 2022
Planering finns.
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Samordnartjänst OF
40028
Subv. Familjehemsplaceringar 40033
Säkerställa god vård
40034
Återhämtningsbidrag
40035

150 000

-150 000

0

Avslutat

891 186

-891 186

0

Avslutat

13 030 943

-10 380 943

2 650 000

2 070 150

0

2 070 150

Nya medel under år 2022.
Ny planering skall göras.
Eventuellt nya medel.
Troligen återbetalas.

SUMMA i kronor

41 906 297

-29 128 384

12 777 913

De flesta statsbidragen är riktade mot en viss uppgift och en redovisning av vad statsbidraget har
använts till skall lämnas in i början av året efter man har fått statsbidraget till socialstyrelsen. Det kan
betyda att man blir återbetalningsskyldig till socialstyrelsen om medel inte ha använts i enlighet med
angivna villkor i regeringens beslut eller anvisningarna för ansökan.
Socialförvaltningen har ansökt om statsbidrag 2021 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och
omsorg, sk. återhämtningsbonusen, och erhållit 2 070 tkr efter beslut av Socialstyrelsen 2021-11-28.
I anvisningarna står att medlen skall vara förbrukade senast 2021-12-31. Återrapportering till
Socialstyrelsen skall ske senast 31 mars 2022 för att se om socialförvaltningen har följt de villkor
som gäller för statsbidraget. Den utbildning i bemanningsekonomi som förvaltningen har beskrivit i
sin projektansökan har inte påbörjats, vilket innebär att förvaltningen förmodligen kommer att betala
tillbaka hela det erhållna statsbidraget på 2 070 tkr.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19 § 32 föreslår att Redovisning av Bokslut 2021
Socialnämnden inklusive Ekonomiskt bistånd godkänns samt att Kvarvarande statsbidrag
12 777 913 kr överförs till år 2022.

Dagens sammanträde
Nämndsekreterare Monica Karlsson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Redovisning statsbidrag 2021, daterat 2022-01-24.
Protokollsutdrag AU, 2022-01-19, § 32.

Justerarsignaturer
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Dnr SN 2021/000165-14

Parlamentarisk grupp - budget i balans
Socialnämndens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet
Ordförande Rolf Lindström informerar om mötet med den parlamentariska gruppen 2022-01-25.
På mötet informerar förvaltningen om förutsättningarna för budget 2022. Verksamheten behöver
återhämtning efter pandemin. Flera projekt som har pausats ska nu påbörjas igen och även om
många projekt blivit uppskjutna har samtidigt många projekt genomförts trots den extra pressen
under pandemin.
Detta var det sista mötet för den parlamentariska gruppen då förtroendet återgår till socialnämnden
att arbeta med budget i balans. Gruppen har sett att tjänstepersonerna kämpat länge med budgeten
och ger dem mycket beröm för sitt arbete. Utmaningar kvarstår dock eftersom ärendeflödet fortsätter
att öka samtidigt som ärendena blir mer komplicerade och därmed kostsamma.
Socialnämnden kommer fortsättningsvis att följas upp enligt den av Kommunstyrelsen beslutade
rutin, där nämnderna vid en avvikelse på över 1% ska återrapportera en handlingsplan för en budget
i balans till Kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-15 § 179 att en parlamentarisk grupp ska inrättas för att följa
socialnämndens åtgärder för få budget i balans. Gruppen består av samtliga partiers gruppledare i
kommunstyrelsen och socialnämndens arbetsutskott.

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på förslaget att lägga informationen om den parlamentariska gruppen
till handlingarna och finner att socialnämnden bifaller detta.

Justerarsignaturer
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Dnr SN 2022/000004-2

Verksamhetsberättelser 2021 från IFO, OF, ÄO, HSE
samt SF central administration och myndighet
Socialnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelser 2021 från Individ- och familjeomsorgen IFO, Omsorgen för personer
med funktionsnedsättning OF, Äldreomsorgen ÄO, Hälso- och sjukvårdsenheten HSE samt
Socialförvaltningens centrala administration och Myndighet läggs med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Varje område inom socialförvaltningen har gjort en övergripande verksamhetsberättelse för sin
verksamhet.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på barn och unga.

Ärendets behandling
Socialförvaltningen föreslår att verksamhetsberättelser 2021 från Individ- och familjeomsorgen IFO,
Omsorgen för personer med funktionsnedsättning OF, Äldreomsorgen ÄO, Hälso- och
sjukvårdsenheten HSE samt Socialförvaltningens centrala administration och Myndighet läggs med
godkännande till handlingarna.

Dagens sammanträde
Områdeschef IFO Catharina Högstedt, områdeschef OF Rosita Bladh, områdeschefer ÄO Charlotte
Kreutz Lundgren och Karin Torstensson, områdeschef HSE Susanne Klingstedt och stabschef
Cecilia Wahlström redogör för verksamhetsberättelsen för sina respektive området.
Ordförande ställer proposition på förslaget att lägga verksamhetsberättelser 2021 för IFO, OF, ÄO,
HSE och SF central administration med godkännande till handlingarna och finner att socialnämnden
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse IFO 2021.
Verksamhetsberättelse OF 2021.
Verksamhetsberättelse ÄO 2021.
Verksamhetsberättelse HSE 2021.
Verksamhetsberättelse SF central administration och Myndighet 2021.

Justerarsignaturer
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Dnr SN 2022/000003-1

Kvalitet- och Patientsäkerhetsberättelse 2021
Socialnämndens beslut
1. Kvalitet och patientsäkerhetsberättelse 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet
I verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje år upprättas en kvalitet- och
patientsäkerhetsberättelse.
Verksamheten har under år 2021 fortsatt präglats av arbetet med Coronapandemin, men jämfört
med år 2020 har en del projekt och annat utvecklingsarbete kunnat återupptas. Verksamhetens
brukare/klienter/patienter har under år 2021 fått en trygg och säker vård och omsorg. Det finns alltid
områden som har ytterligare behov av utveckling och brister som behöver ses över för att stärka
kvaliteten och patientsäkerheten.
Förbättringsområden som har identifierats är det systematiska kvalitetsarbetet, hanteringen av
avvikelser, synpunkter och klagomål, genomförandeplaner, läkemedelshantering och
informationsöverföring/IT.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2021-01-19 att Kvalitet- och
patientsäkerhetssäkerhetsberättelse 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Jenny G Olsson och stabschef Cecilia Wahlström, föredrar
ärendet och besvarar frågor om kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen.
Medarbetare i socialförvaltningen ska alltid ha brukaren/patienten i centrum och möta denne
professionellt och med respekt.
Verksamheterna har följts upp genom olika egenkontroller, såsom användning av kvalitetsregister,
avvikelserapportering och brukarenkäter. Under året har totalt 2 877 avvikelser, både sociala och
medicinska, inrapporterats av medarbetarna.
3 239 personer har fått stöd från socialtjänstens olika verksamheter. Av dessa är 1 455 brukare inom
Äldreomsorgen, 519 brukare inom Omsorgen för funktionsnedsatta och 1 265 brukare inom Individoch familjeomsorgen. Den 31 december 2021 var 326 personer inskrivna i hemsjukvård, 538
personer för insats av sjukgymnast och 422 av arbetsterapeut.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutar bifalla
detta.

Justerarsignaturer
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Beslutsunderlag
Rapport: Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2021.
Power-Point presentation KOPS 2021.
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-19.

Skickas till
För kännedom:
Verksamhetschef HSL
Områdeschef ÄO
Områdeschef OF
Områdeschef IFO
Stabschef SF central administration
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Dnr SN 2021/000085-8

Ekonomiskt bistånd 2021
Socialnämndens beslut
1. Rapport Ekonomiskt bistånd 2021 läggs till handlingarna.

Ärendet
Arbetslösheten i Oskarshamn har sedan årsskiftet 2020/21 minskat och uppgick i november 2021 till
6,1 %. Arbetslösheten bland ungdomar, 18-24 år, uppgick till 8,8 %.
Av totalt 804 arbetslösa personer är 126 ungdomar mellan 18 – 24 år.
Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har minskat marginellt och i genomsnitt var det 225
hushåll per månad som uppbar ekonomiskt bistånd.
Antalet ungdomar har minskat från 115 hushåll 2020 till 95 hushåll 2021.
I genomsnitt är det 104 barnfamiljer som erhåller ekonomiskt bistånd varje månad
Totalt var det 395 hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd vid något tillfälle 2021.
47 personer har påbörjat någon form av arbetsmarknadsanställning i samverkan med
Arbetsmarknadsenheten under 2021.
Bruttoutbetalningarna av ekonomiskt bistånd uppgick till ca 20 800 000 kronor 2021 och intäkterna
uppgick till ca 900 000 kronor.
Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd, verksamhet 57501, till uppgick till ca 19 900 000 kronor.
Under 2021 utbetalades ca 2 020 000 kronor avseende ekonomiskt bistånd flykting, verksamhet
60001.
Intäkterna minskade marginellt under året till ca 440 000 kronor.
Nettokostnaden, för ekonomiskt bistånd flykting, verksamhet 60001, uppgick under 2021 till ca 1 580
000 kronor
Kostnaderna för projekt växling uppgick till ca 692 000 kronor.
Nettokostnad 2021 kostnadsställe 6211: 22 178 000 kronor (2020: 22 900 000 kronor)
Konsekvenser för barn och unga
Rapporten innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår den 2022-01-19 § 35 att rapporten Ekonomiskt bistånd 2021
läggs till handlingarna.
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Dagens sammanträde
Enhetschef Ekonomi och stöd IFO Michael Edlund föredrar ärendet och svarar på frågor.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 183 att socialnämnden får i uppdrag att årligen avsätta
16 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd och att socialnämnden ska redovisa ekonomiskt bistånd
separat och att eventuella över- och underskott ska regleras i bokslutet. Det beslutet är upphävt
genom beslut av kommunfullmäktige 2021-11-15 § 165. Redovisning behöver inte längre göras
separat utan nämnden kan själva avgöra hur ekonomiskt bistånd ska redovisas.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskotts förslag och finner att socialnämnden beslutar bifalla
detta.

Beslutsunderlag
Rapport Ekonomiskt bistånd 2021.
Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2021.
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-14.
Protokollsutdrag AU, 2022-01-19, § 35.
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Dnr SN 2021/000089-23

Ekonomiskt bistånd 2021 Uppföljning
december/bokslut
Socialnämndens beslut
1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd 2021 december/bokslut 2021 läggs till handlingarna.

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2020-01-29 § 5 att en uppföljning av ekonomiskt bistånd skall redovisas
till nämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 183 att socialnämnden årligen skall
avsätta 16 000 tkr (netto) till ekonomiskt bistånd. I beloppet ingår även medel till projekt Växling.
Under oktober månad påfördes en tilläggsbudget, efter beslut i kommunfullmäktige, om 8 000 tkr
och årsbudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår under 2021 till 24 000 tkr, netto, och 24 800 tkr
brutto.
Utbetalningen av ekonomiskt bistånd uppgick under 2021 till ca 23 511 tkr, inklusive kostnaden för
Växling av försörjningsstöd som uppgick till 692 tkr för perioden.
Bruttoutbetalning ekonomiskt bistånd
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Intäkterna under året uppgick till 1 333 tkr

Antal hushåll
235
1 906 tkr
231
2 010 tkr
251
2 303 tkr
234
1 902 tkr
228
1 867 tkr
235
2 103 tkr
227
1 967 tkr
207
2 221 tkr
213
1 772 tkr
216
1 704 tkr
207
1 809 tkr
215
1 947 tkr

Utbetalning

Nettoförbrukningen för 2021, inklusive kostnad för växlingen, visar ett utfall med 22 178 tkr vilket är
en avvikelse med 1 822 tkr.
Resultat för kostnadsställe 6211: 1 822 tkr i överskott.
Konsekvenser för barn och unga
Rapporten innebär inga konsekvenser för barn.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår den 2022-01-19 § 36 att uppföljning av ekonomiskt bistånd
2021 december/bokslut 2021 läggs till handlingarna.
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Dagens sammanträde
Enhetschef Ekonomi och stöd IFO Michael Edlund svarar på frågor.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Powerpoint Ekonomiskt bistånd jan-dec
Tjänsteutlåtande 2022-01-14.
Protokollsutdrag AU, 2022-01-19, § 36.
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Dnr SN 2022/000017

Information från Emrahus, nytt-LSS-boende i privat
regi
Socialnämndens beslut
1. Information från Emrahus läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde
Företaget Emrahus presenteras av vd Robin Berkhizen och projektledare Elin Videfors. De
informerar om bakgrund till företaget, dess nuvarande bestånd i andra kommuner och vilka
värderingar företaget har. De visar även sin modell för omsorgsboenden LSS, som de sedan hyr ut
till kommuner och privata företag för driften av verksamheter på boendet.
Emrahus planerar att bygga ett LSS boende i två plan i Gröndal. Boendet består av 6 lägenheter
med gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Planeringen är att från byggstart skall
boendet vara klart om ca 10 månader.
Verksamheten på det nya boende skall bedrivas av AP omvårdnadsgruppen (Assistans personlig
omvårdnadsgruppen). Verksamhetschef Johanna Andersson informerar om verksamheten.
Ordförande ställer proposition på förslaget att lägga informationen till handlingarna och finner att
socialnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Power-Point presentation Emrahus och AP Omvårdnadsgruppen, Oskarshamn LSS Gröndal.
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Dnr SN 2019/000039-39

Förfrågningsunderlag LOV 2022
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden fastställer förfrågningsunderlag med bilagor för eget val inom hemtjänst i
Oskarshamn.

Ärendet
Vid sammanträde i kommunfullmäktige 2021-12-06 § 186 godkändes socialnämndens genomförda
utredning om införande av lagen om valfrihet inom hemtjänsten (LOV). Vidare beslutade
kommunfullmäktige att LOV ska införas inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun, i enlighet med
förslaget i socialnämndens utredning. Kommunfullmäktige överlät till socialnämnden att besluta om
förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.
Ett utkast till förfrågningsunderlag presenterades för socialnämnden vid sammanträde 2021-09-22.
En del mindre förändringar har gjorts i materialet sedan dess. Förändringarna är mest av
redaktionell art och påverkar inte någon sakfråga. Ändringarna är i stora drag följande:
- Ett avsnitt om IT-stöd har lagts till under 5.13.
- Det har förtydligats att en utförare inte kan välja att utföra enstaka insatser utan antingen alla
serviceinsatser, alla omvårdnadsinsatser eller båda insatsområdena. (6.6-6.7)
- Avsnitten om ansvar vid fel och brister samt olika sanktioner (6.18–6.21) har förtydligats för
att bli mer avtalsenliga.
Därtill har bilagan 4 om teknisk specifikation färdigställts och bifogats.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer förfrågningsunderlaget med bilagor.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-01-19 § 39 att förfrågningsunderlag med bilagor för
eget val inom hemtjänst i Oskarshamn fastställs.

Dagens sammanträde
Stabschef Cecilia Wahlström och verksamhetsutvecklare Carina Lind informerar och svarar på
frågor. Carina Lind kommer att vara delaktig i arbetet kring att utreda kommande LOV-ansökningar
och sköta kontakter med företagen.
Anbudsgivare lämnar sin ansökan i ett ansökningsformulär som finns på kommunens hemsida.
Ansökan lämnas via e-tjänst med inloggning och signering med e-legitimation.
Ingemar Lennartsson (KD) och Kenny Svahn (L) yrkar att kravet på kollektivavtal tas bort samt att
under 5.8 ”Kunskaps- och erfarenhetskrav” Kompetenskrav för omvårdnadsinsatser i förfrågningsunderlaget texten ”Verksamhetsledaren bör ha högskoleutbildning …osv” samt ”Erfarenhet av
arbetsledning inom vård, omsorg eller socialt arbete” ersätts med ”Verksamhetsledaren ska ha lägst
2-årig sjukvårdsutbildning”.
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Leif Axelsson (SD) ställer sig bakom Ingemar Lennartssons (KD) och Kenny Svahns (L) yrkande i
sin helhet.
Ordförande Rolf Lindström (M) yrkar för majoritetens räkning att under 5.8 ”Kunskaps- och
erfarenhetskrav” Kompetenskrav för omvårdnadsinsatser i förfrågningsunderlaget ändras texten
”Verksamhetsledaren ska ha högskole-utbildning…” till ”Verksamhetsledaren bör ha
högskoleutbildning….”.
Göte Pettersson (M) yrkar bifall till majoritets ändringsyrkande som innefattar socialförvaltningens
förslag inklusive textändring.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla
majoritetens ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag för eget val inom hemtjänst i Oskarshamn – enligt lagen om valfrihetssystem
LOV med tillhörande bilagor:
- Tekniska krav.
- Ersättning inom hemtjänst.
- Karta Oskarshamns Kommuns hemtjänstområden LOV.
- Basal hygien i kommunal vård och omsorg, Region Kalmar län.
- Mall genomförandeplan.
- Socialförvaltningens vid Oskarshamn kommun mål och löftesarbete.
- Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
- Uppförandekod hållbar upphandling.
- Avtal för att utför hemtjänst i Oskarshamns kommun enligt lagen om valfrihetssystem.
- Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19 § 39.

Protokollsanteckning
-

Att kravet på kollektivavtal tas bort.
Att punkt 1 och 2 i förfrågningsunderlaget gällande verksamhetsledare för leverantör av
omsorg tas bort och ersätts med lägst undersköterskeutbildning med 2 års erfarenhet.
Charlotte Sternell (C)
Ej tjänstgörande ersättare
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Dnr SN 2022/000014-1

Tillfällig delegation under pandemin Covid-19
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens arbetsutskott erhåller delegation att fatta beslut enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU, 14 §
2 st. 2 p. LVU, 2 kap 7 § 1 st FB, 4 kap 10 § FB och 6 kap 8a § FB under tiden 2022-01-26 –
2022-12-31, under förutsättning att restriktioner på grund av pandemin samt överenskommelsen
om digitala sammanträden kvarstår.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Enligt 10 kap 4 och 5 §§ Socialtjänstlagen är vissa beslut enligt Lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga, LVU, och Föräldrabalken, FB, inte möjliga att delegera, utan beslut fattas av
Socialnämnden.
Det gäller bland annat

Umgängereglering enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

Barnets vistelseort ej skall röjas för föräldrar enligt 14 § 2 st. 2 p. LVU

Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § 1 st. Föräldrabalken.

Yttrande till Tingsrätten angående adoption enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken.

Stämning till Tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a§
Föräldrabalken
Med anledning av den pågående pandemin Covid-19 kommer olika restriktioner från Regeringen
och Folkhälsomyndigheten vilket bland annat innebär begränsningar i hur många personer som får
vistas i samma lokal. Dessutom har den politiska ledningen i Oskarshamns kommun gjort en
överenskommelse att ledamöter, tjänstgörande ersättare och ersättare deltar på distans.
Beslut med hänvisning till ovan lagparagrafer är sekretess ärende och skickas ej ut på ledamöternas
surfplattor utan delas ut i pappersform vid sittande bord. Under den rådande pandemin är det inte
möjligt att kalla in socialnämndens 11 ledamöter för att fatta beslut i ovan redovisade lagparagrafer.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens arbetsutskott erhåller delegation att fatta beslut
enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU, 14 § 2 st. 2 p. LVU, 2 kap 7 § 1 st. FB, 4 kap 10 § FB och 6 kap 8a § FB
under tiden 2022.01.26 –2022.12.31, under förutsättning att restriktioner på grund av pandemin
samt överenskommelsen om digitala sammanträden kvarstår.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet bedöms påverka situationen för barn och unga i stor utsträckning. Innebörden av samtliga
lagparagrafer är kopplade till barns livssituation och för det bästa för barnen. En fördröjning av beslut
i ett enskilt ärende, innefattande någon av de uppräknade lagparagraferna, kommer att påverka
situationen för det enskilda barnet/ungdomen menligt

Ärendets behandling
Socialförvaltningen föreslår att socialnämndens arbetsutskott erhåller delegation att fatta beslut i
ovanstående ärenden till restriktionerna som införts på grund av pandemin upphör.
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Dagens sammanträde
Nämndsekreterare Monica Karlsson föredrar ärendet.
Socialnämndens arbetsutskott har inte delegation på ovannämnda ärenden men på grund av
pandemin och de restriktionerna som finns är det dock inte möjligt för socialnämnden att träffas
fysiskt i sin helhet. Detta kan medföra fördröjning av vissa beslut som skulle vara till men för de
sökande. Därför är det att föredra att ge delegation till arbetsutskottet i dessa ärenden till dess att
nämnden återigen kan samlas. Delegationen gäller från och med dagens datum och tills årsskiftet,
men kommer att ändras om socialnämndens sammanträde blir fysiska igen.
Ordförande ställer proposition på socialförvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutar
bifalla detta.

Skickas till
För kännedom:
Familjerätten.
Placeringsenheten IFO.
Utredningsenheten IFO.
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Socialchefen informerar SN 2022-01-26
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras som mottagen.

Ärendet
Socialchef Anna Lindquist informerar om aktuella frågor och aktiviteter inom socialförvaltningen.

Hultgårdsvägen 7 i Misterhult (fd. Charlottagården)
En arbetsgrupp från socialförvaltningen och tekniska kontoret arbetar med uppstarten av boendet.
Målbilden är att öppna den 1 april 2022. Tekniska kontoret har påbörjat renoveringen. Rekrytering av
14 personal har påbörjats, 8 dagpersonal och 6 nattpersonal. Samarbeta kommer att ske med
boendena i Figeholm. Socialchef, teknisk chef och områdeschef ÄO har haft ett dialogmöte med
Misterhultsinitiativet (Eva Holm, Edvard Dunge och Mette Munter) kring öppnandet av boendet samt
utredningsuppdraget kring Hultgården.

Sjuksköterskeenheten
Verksamheten är mycket ansträngd med flera vakanser och en missnöjd stämning i sjuksköterskegruppen. Diskussion fördes med arbetsgrupperna samt lokala företrädare för Vårdförbundet. Ett
förslag om tillfälliga löneöverenskommelser inom socialchefens delegation med varje sjuksköterska
har presenterats men godkändes inte. Ärendet har därefter diskuterats med Vårdförbundet centralt.
Vid detta möte beslutades att fortsatt diskussion om eventuell löneöverenskommelse på grund av
nuvarande ansträngda sjuksköterskesituation ska göras mellan Personalutskottet/HR och
Vårdförbundet lokalt. Till sjuksköterskeenheten har rekryterats 3 nya sjuksköterskor samt en
enhetschef, samt 2 undersköterskor på vikariat.

Uppdatering Covid-19
Det pågår hög smittspridning i Kalmar län och även Oskarshamn har hög smittspridning. Det är dock
få smittade på boenden och den smittan som uppstår verkar inte spridas mellan boenden. Detta
tyder på att smittskyddsåtgärderna fungerar.
Antigentester/snabbtester kommer att användas på nyckelpersoner inom kommunen. Testerna
kommer i första hand att ges till sjuksköterskeenheten som har en ansträngd bemanningssituation.
Korttidsboendet för barn och unga, Stångehamnsvägen 139, har varit stängd 21-24 januari pga
sjukdom/smitta. Likaså är Fristad stängd idag pga sjukdom/smitta men beräknas öppna igen
imorgon.

Karlsborgsvägen 60 (fd Zafiren huset)
Ordförande och socialchef har haft samtal med kommunalrådet och kommundirektören, inför deras
ägardialog med Byggebo, för att förankra en samsyn kring en omflytt av verksamheter till gamla
Zafirenhuset. Lokalförändringen är tidigast klar hösten 2023.
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