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§ 67

Dnr SN 2022/000002

Kallelse och dagordning SN 2022-06-22
Socialnämndens beslut
1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 3

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 68

Sida 4

Dnr SN 2022/000026-8

Budgetuppföljning maj 2022
Socialnämndens beslut
1. Budgetuppföljning ack maj godkännes.

Ärendet
Förvaltningens resultat till och med maj visar en avvikelse om -2553 tkr (inkl ekonomiskt bistånd -2052 tkr). Prognos för året är ett underskott om - 5000 tkr inklusive ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt
bistånd redovisas separat vid nämndens arbetsutskott och sammanträde. Inlämning av
budgetuppföljning till kommunstyrelsens sammanträden görs inklusive ekonomiskt bistånd
och inom området individ-och familjeomsorg (IFO)
Prestationsbaserade statliga medel har sökts och besked väntas under kvartal 2. Det avser medel i
syfte att minska andelen timanställda inom vård och omsorg om äldre samt medel till kommuner som
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. Kommunerna får fritt använda medlen
under 2022 och 2023.
Budgetuppföljning redovisas exklusive semesterlöneskuld. Avstämning kommer att göras till
delårsbokslut i augusti.
Sjukfrånvaro och ersättning höga sjuklönekostnader
Sjukfrånvaron ack april uppgår till 11,82 % varav korttidsfrånvaron 7,42%. Jämfört med samma
period 2021 var sjukfrånvaron 10,97 % varav korttidsfrånvaro 5,90 %.De regler som tillfälligt infördes
om ersättning för höga sjuklönekostnader avslutades mars 2022. Förvaltningen har totalt ersatts
med 4805 tkr perioden januari till och med mars.
Fördelning respektive område:
IFO 234 tkr
OF 767 tkr
HSE 202 tkr
ÄO 3576 tkr
Förv. Led 26 tkr
Summa 4805 tkr
Budgetuppföljning januari-maj
(tkr)
Avd*
130 Individ- och Familjeomsorg
131 Omr för funktionsnedsättning
132 Hälso- och sjukvård
133 Äldreomsorg
138 Förvaltningsledning SF
141 Nämnd SN
Total

Budget
ack
-32 724
-62 833
-24 958
-148 031
-5 136
-2 016
-275 697

Utfall
ack
-34 972
-64 074
-24 580
-147 967
-4 986
-1 670
-278 250

Avvikelse
ack
-2 248
-1 242
377
64
150
346
-2 553

Budget
helår

Prognos
helår

-80 572
-153 625
-61 424
-366 462
-12 606
-4 808
-679 496

Avvikelse
helår

-86 572
-154 625
-60 424
-366 462
-12 606
-3 808
-684 496

-6 000
-1 000
1 000
0
0
1 000
-5 000

IFO –2248 tkr. Prognos kvarstår och följer kostnader för placeringar. Utredningsenheten har
tillsammans med OF haft en samfinansierad placering under utredningstid. Placeringen kommer inte
fortsätta att samfinansieras utan kostnaden tillfaller IFO. I väntan på HVB är klienten placerad på
SiS- boende (Statens institutions styrelse) med 6 tkr i dygnskostnad.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 68
En ny familjehemsplacering har verkställts och för ett barn som varit i jourhem har placeringen
avslutats. Det finns vakanta tjänster inom Råd och stöd som kommer att tillsättas efter sommaren.
Samtliga enheter förutom placeringsenheten beräknas ha en budget i balans.
Arbetet med att nå en budget i balans är långsiktigt och enligt handlingsplan 2022 har 4000 tkr flyttats
från ÄO till IFO och budgeten har tillfälligt ökats med 6500 tkr. Den tillfälliga utökningen kommer
successivt att minska för att upphöra 2026.

OF: -1242 tkr.

Prognos kommer att se över då förändring kommer att ske gällande personlig
assistansärende. Förändringen befaras påverka budgeten negativt i form av intäktsbortfall.
Ytterligare ett SFB- ärende övergår från personlig assistans till särskilt boende inom äldreomsorgen.
Ärendet har haft extern anordnare och påverkar med minskad kostnad på 20 första timmar, ca 25 tkr
per månad. Ökade personalkostnader ses i enstaka grupper, främst kopplat till brukares behov av
stöd men också korttidsfrånvaro. Utökning av bemanning på daglig verksamhet kommer ske under
begränsad tid för att se över brukarens behov av stöd.

HSE: +377 tkr

Arbetet med rekrytering och introduktion av sjuksköterskor fortgår.
Sjuksköterskeenheten erbjuder en skräddarsydd introduktion och det finns ett program som följs när
en ny sjuksköterska börjar sin anställning. Ansökningar har inkommit och intervjuer pågår. Under
hösten förväntas samtliga fem vakanta tjänster vara tillsatta och behovet av sjuksköterskor från
bemanningsföretag minska. Det finns i maj fem bemanningssjuksköterskor som kommer att vara
kvar till och med augusti, Kostnad för bemanningssjuksköterskor uppgår till 2424 tkr för perioden
januari- maj. Budget för inköp av hjälpmedel 4 252 tkr och har en avvikelse om – 200 tkr för maj.
Kostnaderna varierar efter brukarnas behov av hjälpmedel

ÄO: + 64 tkr. Statliga satsningen säkerställa god vård och omsorg om äldre personer samt
ersättning för höga sjuklönekostnader förbättrar resultatet. Planering är gjord för öppnande av
Hultgårdsvägen 7A slutet av augusti. Boendet finansieras genom utökad driftram beslutad i KF 202111-15, 7250 tkr 2022 och 1450 tkr 2023, totalt 8700 tkr. Beloppet bygger på den uträkning av
driftkostnader som låg till grund för skattehöjningen om 9 öre. Fortsatt hög sjukfrånvaro 13,08% tom
april vilket genererar övertid om 400 tkr för april månad. Totalt perioden januari-maj är kvalificerad
övertid 2500 tkr. Sommaren befaras bli kostsam, åtgärder är serviceinsatser såsom färdiglagade
måltider till säbo, erbjudande om att avstå semester, pensionärer ges ersättning utöver ordinarie lön.
Betalningsdagar sjukhuset uppgår till totalt 1522 tkr för perioden januari till april. Oklart vilken
kostnaden blir i maj då det varit möjligt att verkställa korttidsplatser. Möte har genomförts med
regionen där fokus är att förbättra dialog kring utskrivningsklara dagar. Diskussion har förts om fyra
till sex platser för färdigbehandlade patienter.

Förvaltningsledning +150 tkr. Enligt överenskommelse om finansiering av insatser inom
socialnämndens verksamhet 2022 med anledning av Covid-19, KS §12 2022-01-25 ges 200 tkr till
stöd för anställning av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS).Timanställning görs efter behov,
kostnad hittills 165 tkr.

SN nämnd: +346 tkr. Inom denna budget ryms, utöver nämndens oförutsedda budget, löner
och arvode för nämndsekreterare och förtroendevalda. Nämndens oförutsedda uppgår till 2 413 tkr.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 68
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte ha konsekvenser för barn och unga. Diskussion pågår om
ekonomiavdelningen ska vara del av SKR:s lärande exempel för barnrätt i budgetprocessen
och implementerande av barnrättsperspektivet i kommunens beslutsprocesser.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08 § 234 att budgetuppföljning ack maj 2022
godkänns.

Dagens sammanträde
Matilda Gren föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Beslutsunderlag
Powerpoint presentation månadsuppföljning maj.
Tjänsteutlåtande 2022-06-07.
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08, § 234.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/000027-8

Uppföljning ekonomiskt bistånd maj 2022
Socialnämndens beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2020-01-29 § 5 att en uppföljning av ekonomiskt bistånd skall redovisas
till nämnden. Kommunstyrelsen beslutade under 2021 att kostnader för ekonomiskt bistånd ska ingå
i redovisningen för Individ- och familjeomsorgen, IFO, och ej redovisas separat som tidigare.
Socialnämnden avsatte 22 000 tkr (netto) avseende kostnader för ekonomiskt bistånd under 2022. I
beloppet ingår även medel till projekt Växling.
Bruttoutbetalningen av ekonomiskt bistånd uppgår till ca 9 069 tkr, inklusive kostnad för Växling av
försörjningsstöd med 305 tkr för perioden januari-maj 2022.
Bruttoutbetalning ekonomiskt bistånd
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj

Antal hushåll
220
220
229
211
206

Utbetalning
1 762 tkr
1 850 tkr
1 997 tkr
1 644 tkr
1 816 tkr

Intäkterna under jan-maj uppgår till 407 tkr.
Nettoförbrukningen per sista maj, inklusive kostnad för växlingen, visar ett utfall med 8 662 tkr vilket
är en avvikelse med 500 tkr.
Årsprognos kostnadsställe 6211: 0 kr.
Under 2022 har 4 hushåll som tidigare haft en extratjänst och 1 hushåll som tidigare haft anställning
inom projekt Växling åter ansökt om ekonomiskt bistånd.
Konsekvenser för barn och unga
Rapporten innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08 § 235 att rapporten läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde
Michael Edlund föredrar ärendet.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2022 jan-maj.
Tjänsteutlåtande 2022-06-07.
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08 § 235.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2022/000025-7

Budget och handlingsplan 2023 och verksamhetsplan
2024-2025
Socialnämndens beslut
1. Information om handlingsplan 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 noteras som delgiven.
2. Information om taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter noteras som delgiven.

Ärendet
Information om budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 innehållande handlingsplan samt
taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden har tilldelats följande budgetram för åren 2023-2025:
2023
2024
2025
-709 931 -714654 -713284
(tkr inklusive kapitalkostnader)

Handlingsplan
Socialnämnden och förvaltningen har över tid arbetat med målet om en budget i balans och
förvaltningen har identifierat åtgärder i arbetet med fokus på styrning och kontroll. Styrning syftar till
att nämndens löften och finansiella mål ska nås samt att de processer som är nödvändiga för
måluppfyllelse optimeras. Med styrning avses generellt planering, samordning samt uppföljning och
kontroll. Den interna kontrollen har en central funktion. Arbetet är långsiktigt och förväntas leda till en
effektiv verksamhet som skapar värde för den enskilde brukaren, klienten och patienten. Arbetet med
brukaren i centrum är grundläggande, både inom ramen för Nära vård och Hållbart arbetsliv. För mer
detaljerad uppföljning har förvaltningen arbetat fram nyckeltal inom respektive område
Förvaltningens nuvarande prognos visar 2022 ett budgetunderskott om 5000 tkr. Prognos uppdateras
vid delårsbokslut. För att nå en budget i balans kommer förändring av befintlig verksamhet att
genomföras 2023 motsvarande förvaltningens underskott 2022. I handlingsplanen har det beräknats
att projektet Hållbart arbetsliv förväntas ge en besparing om sammanlagt 4000 tkr, enligt beslut i
socialnämnden 2021-09-08 § 70. Vidare förväntas arbetet med strukturerade hemmaplanslösningar
inom IFO ge en besparing om 1000 tkr kronor.
Inför 2023 har nämnden tilldelats 5000 tkr i utökad budgetram. Prishöjningar har skett under 2022 och
förväntas fortgå 2023. Förvaltningen beräknar att prishöjningar för livsmedel, internhyror, bilar, energi,
dygnskostnad för placeringar samt skyddsutrustning inför 2023 uppgår till 5000 tkr. Den utökade
budgetramen kommer täcka prishöjningar.
Uppskattade prishöjningar till 2023:
Livsmedelsbudget (räkneexempel 5%)
Färdiglagade måltider till särskilt boende och hemtjänst
Internhyror
Bilar
Energipriser (räkneexempel 5 %)
Prishöjning placeringar (enligt OPI 1,9 % 2022)
Skyddsutrustning
Summa

500 tkr
400 tkr
700 tkr
900 tkr
100 tkr
400 tkr
2000 tkr
5000 tkr

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 70
Investeringsmedel
För åren 2023-2025 har förvaltningen beviljats följande investeringsmedel:
Investering
Gemensamhetsutrymme nytt trygghetsboende
Inventarier ÄO och OF
Ombyggnation smittskyddsåtgärder
E-Hälsa
Elcyklar
SN investeringspåse
Summa

2023
300
0
4000
700
200
1000
6200

2024
0
2500
6000
1000
200
1000
10700

2025
0
2500
0
3000
200
1000
6700

Taxor och avgifter 2023
I dokumentet taxor och avgifter 2023 framgår förändringar och förtydligande med röd text.
Hälso-och sjukvårdsenheten
Förändrade taxor och avgifter
Rollator
Avgift för rollator 2022 uppgår till 250 kr i engångsavgift. Ändring föreslås gå från engångsavgift till
månadsavgift om 25 kr per månad, 300 kr per år, vid nya förskrivningar. Avgiften ska inte ingå i
maxtaxan. Avgiften avser per patient då vissa patienter har behov av två rollatorer för att minimera
risk för fallolyckor. Det förskrivs närmare 200 rollatorer per år och inkommen intäkt täcker löpande
kostnader för service och reparationer.
Nya taxor och avgifter
Rehabenheten har identifierat egenvårdsprodukter där avgift kan införas. Egenvårdsprodukterna
beskrivs i bilaga kostnader hjälpmedel Rehabenheten.
Egenvårdsprodukter
Eldriven rullstol med manuell direktstyrning (Elscooter)
Hjälpmedel inför höft och knä operation
Tyngdtäcken
Höftskyddsbyxor
Individ- och familjeomsorgen
Förändrade taxor och avgifter
Dygnsavgift för externa placeringar på Gården
Gården har 2022 en dygnsavgift på 1000 kr per dygn. Avgiften föreslås inför 2023 höjas enligt
omsorgsprisindex. I avgiften ingår, boende, frukost, personalstöd varje dag, sysselsättning,
aktiviteter, gemensamma måltider två dagar per vecka samt kontakt med behandlare, som arbetar
utifrån evidensbaserade metoder, en gång per vecka.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning
Förändrade taxor och avgifter

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 70
Annan kommun köper plats inom daglig verksamhet avser kostnad per plats exklusive
måltidskostnader. Höjning från 421 kr per dag till 456 kr per dag. Därefter uppräkning enligt löneutfall
inom Kommunals avtalsområde. Kostnad per dag avser kostnad per plats exklusive
måltidskostnader vilket debiteras den enskilde brukaren.
Förtydligande taxor och avgifter
Boendestöd avgiftsfri insats som beviljas enligt Socialtjänstlagen.
Sysselsättning avgiftsfri insats som beviljas enligt Socialtjänstlagen.
Elevhem/korttidsvistelse i annan kommun avser samma kostnad som brukare med vistelse inom
kommunen det vill säga avgift för måltider debiteras vårdnadshavaren.
Hyra särskilt boende extern placering avser brukare som inte omfattas av hyreslagen och har
eget hyreskontrakt.
Bårtransport avser från 2023 samtliga kommunens boenden.
Äldreomsorg
Förändring av taxa och avgift
Avgift för matdistribution 10 kronor per leverans utgår då avgift inte tas ut.
Förtydligande taxor och avgifter
Bårtransport avser från 2023 samtliga kommunens boenden.
Telefontjänst avgiftsfri insats som beviljas brukare med hemtjänst.
Avlösning i hemmet för anhörigvårdare avgiftsfritt upp till 10 timmar per månad utan
biståndsbeslut.
Konsekvenser för barn och unga
Förvaltningen möter brukare, klienter och patienter i alla åldrar. Barn och unga kan ha stöd från flera
av förvaltningens områden. Vid minskning av budgetram finns en risk att förvaltningen behöver minska
service till medborgarna och det kan drabba barn och unga på ett negativt sätt.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08 § 236 att information om handlingsplan
2023 och verksamhetsplan 2024-2025 noteras som delgiven samt att information om taxor och
avgifter inom socialnämndens verksamheter noteras som delgiven

Dagens sammanträde
Matilda Gren föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Handlingsplan budget 2023 VP 2024 -2025.
Sammanfattning handlingsplan 2023 VP 2024-2025.
Taxor och avgifter 2023.
Kostnader hjälpmedel Rehabenheten.
Tjänsteutlåtande 2022-06-07.
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08 § 236.

Skickas till
För kännedom:
Förvaltningsekonomen
Områdeschefer socialförvaltningen

Justerarsignaturer
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Dnr SN 2022/000109-1

Fördelning av medel från Anita Larssons
donationsfond 2022
Socialnämndens beslut
1. Information om fördelning av medel från Anita Larssons donationsfond 2022 läggs till
handlingarna.

Ärendet
Utdelning från Stiftelsen Anita Larssons donationsfond under år 2022.
Beslut om utbetalning av stöd och bidrag ur Stiftelsen Anita Larssons donationsfond ska enligt
stadgarna fattas av en grupp bestående av särskild förvaltare, föreståndare för gruppboenden inom
psykiatrin i Oskarshamns kommun och en av socialnämnden utsedd representant. Särskild
förvaltare är en namngiven person från den bank som kommunen anlitar för stiftelseförvaltning.
Föreståndare för gruppboenden likställs med de tre enhetschefer som ansvarar för kommunens
gruppboenden inom psykiatrin. Socialnämnden har utsett områdeschef Harriet Hveen Hugosson
som Socialnämndens representant till gruppen.
Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-05-21 tar den särskilt utsedda gruppen för fonden beslut om
utbetalning av medel och bidrag, vilket sedan ska anmälas till kommunstyrelsen.
Den särskilt utsedda gruppen har beslutat att 150 000 kr ska utbetalas under 2022, fördelade mellan
Pilbacken, Eriksgatan, Kristinebergsvägen 6 och Marieborg och godkänner önskemål om aktiviteter.
Under 2021 kunde inte alla medel som tilldelades användas på grund av Covid 19, så summan som
tilldelas under 2022 är samma som för 2021.
Önskemål om aktiviteter från de boende är följande:

Pilbacken: Utflykter, restaurangbesök, inköp av bingovinster, köpa hämtmat, trubadur på besök
Eriksgatan: Kolmården, älgsafari, biobesök, konsertbesök, övernatta på hotell, hyra stuga på
Öland

Kristinebergsvägen 6: Hyra bil över sommaren, restaurangbesök, utflykter, åka till Gotland.
Marieborg: Restaurangbesök, hämta hem mat från restauranger, hyra en bil över sommaren, olika
utflykter och resor, cykel för två, trivsel innemiljö på boendet

Bakgrund
Genom advokatbyrån Juristbyrån har Kommunkontoret informerats om en testamenterad gåva från
Anita Larsson. Hon tilldelade i sitt testamente Oskarshamns kommun ett belopp om 1 000 000 kr
som ska förvaltas i en stiftelse kallad ”Stiftelsen Anita Larssons donationsfond”. Enligt önskemålen i
testamentet föreslås följande stadgar:
Stadgar
1. Förvaltningen av stiftelsen ska handhas av kommunstyrelsen i Oskarshamn, vilken
styrelsehandhar kommunens förmögenhetsförvaltning i dess helhet. Placeringen av stiftelsens
medel ska ske enligt kommunens finanspolicy inom ramarna för stiftelselagens bestämmelser så
att betryggande säkerhet och god avkastning erhålls.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22

Sida 14

Forts. § 71
2. Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till resor, utflykter, aktiviteter och trivsel för boende
och personal på gruppboenden inom psykiatrin i Oskarshamns kommun.
3. Beslut om utbetalning av stöd och bidrag ur stiftelsen fattas av en grupp bestående av särskild
förvaltare, föreståndare för gruppboenden inom psykiatrin i Oskarshamns kommun och en av
socialnämnden utsedd representant. Med särskild förvaltare avses representant från den bank som
kommunen anlitar för stiftelseförvaltning.
4. Till utbetalning av stöd och bidrag ur stiftelsen får användas såväl avkastning som kapital, vilket
bör vara förbrukat under en15-års period.
Kommunstyrelsen tog beslut 2018-02-27 att ta emot den testamenterade gåvan enligt önskan i Anita
Larssons testamente och antog också förvaltningsuppdraget. Länsstyrelsen tog 2019-02-11 beslut
om att registrera Stiftelsen Anita Larssons donationsfond.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08 § 240 att information om fördelning av
medel från Anita Larssons donationsfond 2022 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2022.
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-08, § 240.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 72

Sida 15

Dnr SN 2022/000052-4

Plan för statsbidrag - teknik, kvalitet och effektivitet
med den äldre i fokus 2022
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom planen för statsbidrag – teknik, kvalitet och effektivitet med den
äldre i fokus 2022.

Ärendet
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en överenskommelse som
syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom
digitalisering. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Kommunen erhåller
statsbidrag genom en fördelningsnyckel och för Oskarshamns del innebär det 523 026 kronor för år
2022. Medlen får användas till personella resurser för digitalt utvecklingsarbete samt för
investeringar i teknik eller andra investeringar som ökar förutsättningarna för att använda
välfärdsteknik och andra tekniska lösningar.
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar då antalet äldre och behov av vård och omsorg förväntas
öka. Verksamheten behöver utvecklas för att kunna möta behoven. Parallellt med den demografiska
förändringen bedöms framtida rekryteringsbehov till äldreomsorgen som omfattande. Personalens
tid och kunskaper behöver då läggas på de insatser där de behövs som bäst och tekniska lösningar
kan vara ett komplement.

Utförda och planerade aktiviteter
År 2020: Inköp av moduler samt nyttjanderätt (1 år) för digital dokumentation samt
läkemedelssignering.
År 2021: Nyttjanderätt (1 år) för mobil dokumentation, implementeringskostnader, säkerhetsnycklar
År 2022: Implementeringskostnader för mobil dokumentation samt digital signering av delegerade
insatser.
Hösten 2021 kunde implementeringen återupptas efter att ha varit delvis pausad på grund av
Coronapandemin. Samtliga hemtjänstgrupper har tillgång till mobil dokumentation och nu fortsätter
implementeringen på våra särskilda boenden, personlig assistans och boendestöd. Under våren
2022 har enstaka grupper testat funktionen digital signering av delegerade insatser som exempelvis
läkemedel och sårvård. En grupp som arbetar med både hemtjänst och särskilt boende har valts ut
och en utmaning i området är bristande mobiltäckning. Testperioden kommer att löpa fram till hösten
2022 och vid positivt utfall kommer fortsatt implementering att påbörjas.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte medföra några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08 § 237 att socialnämnden ställer sig
bakom planen för statsbidrag – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2022.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22

Sida 16

Forts. § 72

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-06-07.
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08, § 237.

Skickas till
För kännedom:
Områdeschefer ÄO och OF

För åtgärd:
Systemförvaltare

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 73

Sida 17

Dnr SN 2022/000056-9

Statsbidrag för satsningen Äldreomsorgslyftet 2022
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom slutredovisningen av satsningen Äldreomsorgslyftet 2022.

Ärendet
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning
för att höja kompetensen för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg.
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen genom att ge möjligheten till studier på betald
arbetstid. Utbrottet av Covid-19 har synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står
inför och inte minst vården och omsorgen om äldre. Regeringen bedömer att det finns behov av att
stödja kommunerna i syfte att höja kompetensen. Staten finansierar kostnaden för den tid den
anställde är frånvarande på grund av studier. För 2022 används statsbidraget till att slutföra studier
för de som påbörjat utbildning 2021. I vissa grupper ser vi också att för lite kompensation utbetalats
och även detta kommer ses över och rättas till. Kommunen har via satsningen Äldreomsorgslyftet
sammanlagt erhållit 18 000 010 kronor.
2020 – 1 408 656 kronor
2021 – 11 056 014 kronor
2022 – 5 535 340 kronor
Förvaltningen har utifrån samverkan med Kommunal riktat erbjudandet till följande målgrupper:
 Medarbetare som under 2020 startade upp med studier på betald arbetstid utifrån
Äldreomsorgslyftet 2020.
 Tillsvidareanställda medarbetare, inom vård och omsorg om äldre, som inte innehar en
undersköterskeutbildning.
 Tillsvidareanställda medarbetare som under våren 2021 startade upp med studier i
Välfärdsteknik på Nova.
Redovisning av slutförda samt pågående studier till undersköterska perioden 2020-2023:

Antal
medarbetare

Planerat färdigdatum

7
4
9
4
5
29

hösten 2020
vårtermin 2022
december 2022
januari 2023
juni 2023
Sammanlagt

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22

Sida 18

Forts. § 73
Redovisning av slutförda samt pågående studier inom Välfärdsteknik 2021-2022:

Antal medarbetare Planerat färdigdatum
4

våren 2021

2

våren 2022

6

Sammanlagt

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08, § 238, att Socialnämnden ställer sig
bakom slutredovisningen av satsningen Äldreomsorgslyftet 2022.

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-06-07.
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-08, § 238.

Skickas till
För kännedom:
Områdeschefer ÄO

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 74

Sida 19

Dnr SN 2022/000064-2

Socialnämndens utredningsuppdrag
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens utredning och överlämnar tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen som nämndens svar på utredningsuppdraget.

Ärendet
Vid sammanträde i kommunstyrelsen 2022-03-22 § 77 gavs ett uppdrag till socialnämnden att ta
fram förslag på hur samverkan kan utvecklas med Arbetsförmedlingen för att erbjuda timanställda
vikarier utbildning i svenska. Uppdraget var en del av ett större utredningsuppdrag inför beslut om
särskilda satsningar som riktades till flera nämnder.
Socialförvaltningen har en väl upparbetad samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer för
att säkra framtida kompetensförsörjning och flera projekt bedrivs med fokus på språkkunskaper. När
det gäller specifikt samverkan rörande timanställda med behov av utbildning i svenska så omfattas
inte det av Arbetsförmedlingens uppdrag, eftersom de personerna redan har en anställning.
Socialförvaltningen ser därför att möjligheten att ytterligare utöka samverkan specifikt kring den
nämnda målgruppen är begränsad och förespråkar därför att samverkan med andra aktörer kan
utvecklas och förstärkas.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08, § 241, att Socialnämnden godkänner
förvaltningens utredning och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens svar
på utredningsuppdraget.

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Beslutsunderlag
Utredningsuppdrag våren 2022 inför beslut om särskilda satsningar, KS 2022/000371.
Tjänsteutlåtande, 2022-06-07.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08, § 241.

Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 75

Sida 20

Dnr SN 2022/000067-4

Socialnämndens svar på revisionsrapport
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten och överlämnar
tjänsteutlåtandet till kommunens revisorer som nämndens svar på revisionsrapporten.

Ärendet
På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en grundläggande
granskning av styrelse och nämnder. Den övergripande fråga som skulle besvaras i revisionen var
om kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning har skett på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Den översiktliga
granskningen skedde genom dokumentanalys och i tid avgränsades granskningen i huvudsak till år
2021.
För att utveckla verksamheten lämnades ett flertal rekommendationer till kommunstyrelsen och
nämnderna. Kommunens revisorer har begärt svar på rapporten och önskar att bland annat
socialnämnden redogör för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den
revisionella bedömningen.
Rekommendationer utifrån revisionsfrågor och redogörelse för åtgärder
Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltningens synpunkter.
1. Socialnämnden rekommenderas att tydliggöra kriterier och värden att använda för
bedömning av löftena.
För socialförvaltningen är löftesarbetet ett löpande kvalitetsarbete i vardagen för den enskildes
bästa. Ett kvalitetsarbete som värnar brukarens behov i centrum, kontinuitet, respekt, tillgänglighet,
trygghet, professionellt bemötande, vilja, tillit och delaktighet. Uppföljningen/mätningen ska följa upp
om löftena avseende brukarens behov uppfylls. Aktiviteter kopplade till måluppfyllelsen finns
verksamhetsnära i alla socialförvaltningens verksamheter. De aktiviteter som har identifierats i syfte
att uppnå löftena, inkomna avvikelser och synpunkter samt enkäter som riktar sig mot förvaltningens
målgrupper bedöms ge lämplig vägledning kring löftesuppfyllelse.
För att mer tydligt koppla löftena till det systematiska kvalitetsarbetet över tid kommer förvaltningen
att fortsätta arbetet med att utveckla konkreta mätetal och tydliggöra kriterier för bedömning av
löftesuppfyllelse. Socialförvaltningen kommer att arbeta för ökad transparens gällande mätetal
kopplade till aktiviteter för tydligare koppling till verksamhetens utfall och förbättringsarbete.
Som ett stöd i arbetet har områdenas verksamhetsutvecklare tagit fram en handlingsplan för den
fortsatta processen och handlingsplanen bifogas som bilaga.
2. Socialnämnden rekommenderas att fortsätta arbetet med åtgärder avseende de finansiella
målen så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen och därigenom säkerställer en
budget i balans.
Socialnämndens finansiella mål är att tilldelad driftbudget hålls inom ram samt god ekonomisk
hushållning för investeringar. Förvaltningen avser att fortsätta fokusera på styrning och ledning där
intern kontroll har en central funktion.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22

Sida 21

Forts. § 75
Styrning syftar till att nämndens löften och finansiella mål ska nås samt att de processer som är
nödvändiga för att nå måluppfyllelse optimeras. Med styrning avses generellt planering, samordning,
uppföljning och kontroll. En konkret åtgärd som har vidtagits är att förvaltningen har arbetat fram
nyckeltal inom respektive område med koppling till ekonomi. Nyckeltalen har presenterats för
nämnden under våren och uppföljning kommer att ske vid delårs- och helårsbokslut med start
hösten 2022.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2022-06-08, § 242 att Socialnämnden godkänner
förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunens
revisorer som nämndens svar på revisionsrapporten.

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på utskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Beslutsunderlag
Missiv – Grundläggande granskning.
Revisionsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021.
Handlingsplan för bedömning av löftesuppfyllelse.
Tjänsteutlåtande, 2022-06-02.
Socialnämndens arbetsutskott, 2022-06-08, § 242

Skickas till
För kännedom:
Kommunens revisorer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 76

Sida 22

Dnr SN 2019/000003-63

Val av ersättare, ledamot och 2:e vice ordförande till
socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens beslut
1. För tiden 2022-06-22 – 2022-12-31 väljs Eva-Maria Strömqvist (L) som ersättare i
socialnämndens arbetsutskott.
2. För tiden 2022-06-22 – 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) som ledamot i socialnämndens
arbetsutskott.
3. För tiden 2022-06-22 – 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny 2:e vice ordförande i
socialnämndens arbetsutskott.

Ärendet
Kenny Svahn (L) och Ingemar Lennartsson (KD) har avsagt sig sina uppdrag inom socialnämnden
och socialnämndens arbetsutskott. Det innebär att en ersättare, en ledamot och en 2:e vice
ordförande till socialnämndens arbetsutskott ska utses. Kommunfullmäktige utsåg 2022-06-13
Pontus Welin (L) som ny ledamot i socialnämnden efter Ingemar Lennartsson (KD) och Eva-Maria
Strömqvist (L) som ny ledamot efter Kenny Svahn (L) fram till och med 2022-12-31.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser på barn och unga.

Ärendets behandling
Liberalerna föreslår att Eva-Maria Strömqvist (L) väljs som ny ersättare i socialnämndens
arbetsutskott för tiden 2022-06-22 – 2022-12-31.
Liberalerna föreslår att Pontus Welin (L) väljs som ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott för
tiden 2022-06-22 – 2022-12-31.
Liberalerna föreslår att Pontus Welin (L) väljs som ny 2:e vice ordförande i socialnämndens
arbetsutskott för tiden 2022-06-22 – 2022-12-31.

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på Liberalernas förslag och finner att nämnden beslutar bifalla detta.

Skickas till
Eva-Marie Strömqvist
Pontus Welin
Kommunstyrelsens kansli

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 77

Sida 23

Dnr SN 2019/000003-62

Förordnande enligt LVU, LVM och SoL till 2:e vice
ordförande i socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens beslut
1. 2:e vice ordförande Pontus Welin (L) förordnas till rätten att fatta beslut enligt 6 § LVU, 8 §
LVU, 11 § LVU, 27 § LVU ,43 § 1 p. och 31 D LVU, då arbetsutskottet beslut ej kan avvaktas.
2. 2:e vice ordförande Pontus Welin (L) förordnas rätten att fatta beslut enligt 13 § LVM, då
arbetsutskottet beslut ej kan avvaktas.
3. 2:e vice ordförande Pontus Welin (L) förordnas rätten att fatta beslut enligt 4 kap 1 § SoL
och 6 kap 1 § SoL, då arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas.

Ärendet
Ordförande eller någon annan ledamot som socialnämnden har förordnat har rätt att fatta vissa
beslut enligt LVU - Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVM - Lagen om vård av
missbrukare i vissa fall och SoL – Socialtjänstlagen, då arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas.
Ingemar Lennartsson (KD) är entledigad från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i Socialnämnden och dessa arbetsutskott från och med 2022-06-13 och då upphör även förordnandet.
Ny 2:e vice ordförande i Socialnämndens arbetsutskott för tiden 2022-06-13 – 2022-12-31 är Pontus
Welin (L) som skall förordnas till att fatta beslut enligt nedanstående lagparagrafer, då AU:s beslut ej
kan avvaktas:

LVU – lagen med särskilda bestämmelser om vår av unga









Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.
Ansökan till förvaltningsrätten om förlängning av utredningstiden enligt 8 § LVU.
Hur vården av den unge ska ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden samt
medge att den unge får vistas i sitt efter hem under vårdtiden enligt 11 § LVU.
Tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU.
Begäran om biträde av polis för att bereda läkare tillträde till den unges hem eller för att
inställa den unge till läkarundersökning enligt 43 § 1 p. LVU.
Beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 D LVU.

LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall


Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM

SoL – Socialtjänstlagen


Bistånd i form av plats på konsulentstött hem och plats på HVB-hem, hem för vård och
boende, samt externt köp av skyddat boende enligt 4 kap 1 § SoL och 6 Kap 1 § SoL.

Konsekvenser för barn och unga
Beslutet bedöms inte har några konsekvenser för barn och unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22

Sida 24

Forts. § 77

Ärendets behandling
Socialförvaltningen föreslår att 2e vice ordförande Pontus Welin (L) förordnas till rätten att fatta
beslut enigt 6 § LVU, 8 § LVU, 11 § LVU, 27 § LVU, 43 § 1 p LVU och 31 § D LVU, då
arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas; enligt 13 § LVM, då arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas,
samt enligt 4 kap 1 SoL och 6 Kap 1 § SoL, då arbetsutskottet beslut ej kan avvaktas.

Dagens sammanträde
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.

Skickas till
För kännedom:
Pontus Welin (L)
Områdeschef IFO
Utredningsenheten
Placeringsenheten
Vuxenenheten
Sydostjouren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 78

Sida 25

Dnr

Umgängesreglering enligt 14 § 2 st 1 p LVU.
Socialnämndens beslut
1. Med stöd av 14 § 2 st 1 p LVU inskränks föräldrarnas rätt till umgänge med barnet helt.

Ärendet
Umgängesreglering enligt 14 § 2 st 1 p LVU.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-06-13.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-22
§ 79

Sida 26

Dnr

Beslut enligt 14 § 2 st. 2 p. LVU att barnets vistelseort
ej skall röjas för föräldrar.
Socialnämndens beslut
1. Med stöd av14 § 2 st 2 p LVU ska vistelseorten för barnet ej röjas för föräldrarna.

Ärendet
Beslut enligt 14 § 2 st. 2 p. LVU att barnets vistelseort ej skall röjas för föräldrar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-06-13.
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Socialchefen informerar SN 2022-06-22
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras som delgiven.

Ärendet
Cecilia Wahlström, tillförordnad socialchef, informerar om händelser och aktuella frågor inom
socialförvaltningens område.
Covid-19
Smittspridning pågår fortfarande i samhället så personal ombeds följa utsatta riktlinjer för smitta.
Det har inte noterats någon onormal sjukfrånvaro på grund av detta dock. Den 1 juni upphör
besöksrestriktioner på särskilda boenden och munskydd krävs inte längre för personal annat än vid
patienter med nedsatt immunförsvar.
Bemanning sommaren
För ÄO kvarstår en del olöst period 2. Det har varit ett litet inflöde av ansökningar och låg
arbetslöshet i Oskarshamn vilket har försvårat bemanningen för sommaren. OF ser bättre ut. HSE är
under kontroll. Arbete pågår kontinuerligt och flera åtgärder har vidtagits; bemanningssjuksköterskor
täcker upp, förlängda feriearbetare, personal får ersättning för att flytta semestrar osv.
Samarbete med sjukhuset
En dialog är påbörjad och man kommer att börja ha täta möten för att diskutera samarbetet mellan
Regionen och kommunen. Diskussionen gäller samarbetet kring en avdelning för utskrivningsklara
med gemensam bemanning. Det är dock inte aktuellt denna sommar.
LOV
En ansökan har kommit in från ett företag som har möjlighet att, om de godkänns, kunna erbjuda
både omsorg och service i kommunen. Ytterligare ett företag har visat intresse men har ännu inte
lämnat in en officiell ansökan. Beslut om LOV är delegerat till socialchef. Återkoppling kommer dock
givetvis att ske till nämnden.
Tack till förvaltningen
Leif Axelsson (SD) med nämnden vill tacka förvaltningen för sitt fantastiska arbete den här våren
och önskar samtliga en glad sommar.

Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att informationen noteras som delgiven och finner att nämnden beslutar bifalla
detsamma.
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