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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla. 
Beslutsinstans: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2023-02-22 
Anslaget sätts upp: 2023-03-03  Anslaget tas ned: 2023-03-25 
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn 
 
Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Åsa Strömberg   

Plats och tid 

Oskarshamnssalen, 2023-02-22 kl. 09:00– 14:45, ajournering kl 10:30 – 10:45 och kl 11:20 – 11:25 

Beslutande 

Rolf Lindström (M), Ordförande 

Anita Hultgren (S) 1:e vice ordförande 

Andreas Englund (KD) 2:e vice ordförande 

Kerstin Johnsson (S) 

Rickard Bäck (S) § 29 – 44, 46                      ersätts av Anne-Lie Simonsson (S) §§ 45, 47 

Marie-Louise Örn-Lagerqvist (S)                                          ersättare för Elin Ljunggren (S) 

Connéelia Lundin (M) 

Pontus Welin (L) § 29 – 42,                              ersätts av Chahanna Olsson (SD) § 43 – 47 

Christer Banevi (SD) 

Lena Fyhr (V) 
Hanna Anderstedt (C) § 29 – 47, jävig § 48 och deltar inte i det beslutet. 

Icke tjänstgörande ersättare 

Lars-Olof Jonsson (S) § 29 - 47, Anne-Lie Simonsson (S) § 29 - 44, Göte Pettersson (M), § 29 - 47, 
Joel Rönnfjord (M) § 29 - 47, Chahanna Olsson (SD) § 29 -42. 

Övriga deltagare 

Cecilia Wahlström, socialchef. Åsa Strömberg, nämndsekreterare, Catharina Högstedt, IFO-chef, 
Karin Torstensson, områdeschef ÄO § 29 – 47, Charlotte Kreutz Lundgren § 29 – 47, Susanne 
Klingstedt, områdeschef § 29 – 47, Olof Svensson områdeschef § 29 – 47, Anja Legneteg, 
verksamhetsutvecklare, § 29 – 46, Ulrika Karlsson, verksamhetsutvecklare§ 29 – 46, Carina Lind, 
verksamhetsutvecklare, § 29 – 46, Matilda Gren, förvaltningsekonom, § 29 – 44, Susanne Naucler, 
verksamhetsutvecklare, § 29 – 44, Jenny Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) § 34 -
44, Cecilia Hällblad, enhetschef OF, § 46, Stephanie Jovanovska, enhetschef OF, § 46, Ann-Catrin 
Fransson, enhetschef OF § 46,  Elisabeth Lehtonen, enhetschef OF, § 46. 

Paragrafer 

§§ 29 – 48 
§ 48 förklaras omedelbart justerad. Eftersom protokollet justeras med elektronisk signering saknas 
namnunderskrifter. Dessa ersätts med en signaturlista på sista sidan av protokollet.  

Justeringens plats och tid 

Digital justering 2023-03-01.  

Underskrifter      

Rolf Lindström (M)   Lena Fyhr (V) 
Ordförande   Justerare 
 
Åsa Strömberg, Nämndsekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

§ Rubrik Sida 

§ 29 Kallelse och dagordning SN 2023-02-22 3 

§ 30 Ändring av mötestid SN 2023-09-19 4 

§ 31 Bokslut 2022 reviderad 5 

§ 32 Tidsplan 2023 för budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 9 

§ 33 Åtgärder för budget i balans - SN 2023 11 

§ 34 Statsbidrag inom socialförvaltningen 2022 12 

§ 35 Ekonomiskt bistånd 2022 14 

§ 36 uppföljning ekonomiskt bistånd dec 2022 15 

§ 37 Råd och stödenheten, Barn och familj–Ekonomisk uppföljning–kvartal 4 2022. 17 

§ 38 Redovisning av riktade insatser på hemmaplan 2022 19 

§ 39 Ej verkställda beslut inom 3 mån för perioden okt-dec 2022, IFO 20 

§ 40 Boende och utskrivningsklara dagar 2023-01-31 21 

§ 41 Ej verkställda beslut inom 3 månader 2022 period 4, oktober - december. 22 

§ 42 Helårsuppföljning av socialförvaltningens löften 2022 24 

§ 43 Kvalitét- och Patientsäkerhetsberättelse 2022 26 

§ 44 Uppdrag utreda ett öppnande av det särskilda boende Ängsbacken 27 

§ 45 Uppdrag - djupanalys boendebehov, särskild service, OF 29 

§ 46 Information om OF - omsorg för personer med funktionsnedsättning. 31 

§ 47 Socialchefen informerar SN 2023-02-22 32 

§ 48 Umgängesreglering enligt 14 § 2 st 1 p LVU. 33 
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§ 29  Dnr 2023/000005 

Kallelse och dagordning SN 2023-02-22 

Socialnämndens beslut 
1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med ändringen att ärende 48 - 

Umgängesreglering enligt 14 § 2 st 1 p LVU, läggs till dagordningen. 
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§ 30  Dnr SN 2022/000212-4 

Ändring av mötestid SN 2023-09-19 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämndens sammanträde den 19 september 2023 utgår. 

Ärendet 
Socialnämndens sammanträdesplan och budgetprocessen är i fas för 2023 och socialnämndens 
budget kan därmed beslutas på det ordinarie mötet den 27 september. Socialnämndens extra-
insatta budgetmöte den 19 september är därmed inte nödvändigt och ska utgå från 
sammanträdesplanen. 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-02 § 23 att socialnämndens sammanträde den 19 
september 2023 utgår. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 23. 

Skickas till 

För kännedom: 

Socialnämnden. 
Områdeschefer. 
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§ 31  Dnr SN 2022/000281-10 

Bokslut 2022 reviderad 

Socialnämndens beslut 
1. Årsredovisning 2022 med tillhörande bilagor för socialförvaltningens verksamheter godkänns.  

2. I enlighet med kommunstyrelsens beslut, 2022-12-14, § 309, beslutar socialnämnden att göra en 
avsättning om 1799 tkr mot balansen för att möta kommande års utmaningar.  

Ärendet 
Redovisning av bokslut 2022 för Socialnämnden.  
 
Socialförvaltningen visar för året 2022 resultatet -14 961 tkr fördelat på ett underskott för 
verksamheterna med -17 898 tkr och ett överskott på ekonomiskt bistånd med +2937 tkr. 
Semesterlöneskulden uppgår till -498 tkr och är ett resultat av ökat antal uttag av semesterdagar för 
att nå målet om max 30 sparade semesterdagar. Vid 2022 års början visade förvaltningen en prognos 
om -5000 tkr men oförutsett intäktsbortfall, ökade placeringskostnader och kostnad för 
semestererbjudande medförde försämring av prognos.  
 
Investeringsmedel  
Utav förvaltningens investeringsmedel 5250 tkr, har 3519 tkr använts. Ansökan om överflytt av medel 
från 2022 och 2023 har gjorts och avser 1000 tkr Smittskyddsåtgärder ombyggnation äldreboende 
och 376 tkr för elcyklar då kostnaden hamnade på året 2023.  
 
Åtgärder för budget i balans 
Då förvaltningen redovisar en avvikelse som överstiger 1 % (2,1 %) har åtgärder för budget i balans 
redovisats vid KSAU och KS. Särskild uppföljning av nämnden och förvaltningens budget har gjorts 
under senare delen av året 2022 och kommer att fortgå 2023.  
 
Balansering av medel  
KS har fattat beslut om balansering av medel i samband med årsbokslut § 309 för att föra över medel 
mot balansen och kommande års utmaningar. Utav tidigare intäktsförda medel har 1799 tkr återförts 
till balanskontot. Medlen kommer att användas under 2023 för att finansiera del av verksamhet inom 
HSE, främst kostnader för inhyrd personal.  
 
Sjuktal  
Sjukfrånvaron ack december månad uppgår till 9,51 %. Målet enligt handlingsplan är en sjukfrånvaro 
om 5 %. Pandemin har bidragit till försvårad måluppfyllelse. 
 
Individ-och familjeomsorgen 
Visar resultatet – 7472 tkr inklusive semesterlöneskuld, prognos för året var -7500 tkr. Prognosen 
följer kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna. Under året har vakanta tjänster inte tillsatts 
vilket resulterat i en avvikelse om + 2600 tkr i kostnader för arbetskraft. För att begränsa IFO:s 
underskott har konsulter inte använts. Kostnaden för konsult beräknas till 700 kronor per timme. 
 
Budget för placeringar missbruk är för perioden helåret 2800 tkr kostnader uppgår till 5027 tkr, det ger 
en avvikelse om -2227 tkr.  
 
Budget för placeringar våld i nära relationer (VNR) uppgår helåret 2022 till 700 tkr och kostnader 915 
tkr, det ger en avvikelse om -215 tkr.  
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Forts. § 31  
 
Budget för HVB- placeringar uppgår helår 2022 till 5776 tkr och kostnaden 14 205 tkr. Det ger en 
avvikelse om -8429 tkr.  
 
Budget för familjehem uppgår helår 2022 till 9423 tkr, kostnader 14 761 tkr. Det ger en avvikelsen om 
-5338 tkr. Budget för konsulentstödda familjehem uppgår totalt till 5200 tkr helår 2022 och kostnader 
4540 tkr, det ger en avvikelse om + 660 tkr.  
 
Medel från nämndens oförutsedda budget förbättrar resultatet med +300 tkr per månad under 
perioden augusti- december, totalt 1500 tkr. 
 

Åtgärder för budget i balans 
En första redovisning av nyckeltal har gjorts för att se andel av placeringarna som sker i familjehem, 
konsulentstött familjehem och HVB. Jämförelse görs med kommunerna Kalmar och Västervik för att 
se om IFO ligger i linje med andra kommuner. Ytterligare ett nyckeltal är att följa utvecklingen av 
dygnskostnaden för de olika placeringsalternativen gällande barn och ungdomar. Det bidrar till att följa 
kostnadsutvecklingen inom området över tid. Det ses en ökning av snittkostnaden per dygn vilket 
bidrar till IFO:s underskott. Ökningarna beror på att priserna blivit dyrare och konsulentstödda 
familjehem som övergått till egen regi har en högre ersättning som de inte vill sänka. En del i 
socialförvaltningens handlingsplan är fortsatt arbete med riktade insatser på hemmaplan för att 
undvika placeringar. Riktade insatser syftar till att fler barn ska kunna bo kvar hemma under trygga 
förhållanden och att undvika placeringar. Under 2022 har enheterna inom barn och familj kunnat 
undvika kostnader under utredningstid med ca 460 tkr, gällande fyra barn. Ärendena hade därefter 
resultera i fyra stadigvarande placeringar med en total kostnad på ca 210 tkr per månad. I ett annat 
ärende har en extern utredare haft i uppdrag att utreda ett barn, boende på annan ort, för att undvika 
placering på utredningshem. Kostnader på ca 330 tkr har på så sätt undvikits under utredningstiden.  
 
Omsorg för personer med funktionsnedsättning 
Visar resultatet -9583 tkr inklusive semesterlöneskuld, prognos för året var -10 000 tkr. Budget för 
placeringar helår 12 195 tkr och kostnaderna uppgår till 17 732 tkr vilket är en avvikelse om - 5537 
tkr. Avvikelser för personalkostnader ack december -10 322 tkr jämfört med ack november - 9896 tkr 
Det statliga prestationsbaserade bidraget för minskat antal timvikarier bidrar med 1652 tkr i generellt 
statsbidrag.  
 

Åtgärder för budget i balans 
OF redovisade vid arbetsutskottets sammanträde 2022-12-07 åtgärder för budget i balans. Arbetet 
pågår med fördjupning av identifierade områden såsom kvalificerad övertid. Enhetschefer inom OF 
kommer att påbörja arbete med att på enhetsnivå identifiera åtgärder för budget i balans och vilken 
effekt det beräknas få i budget.  
 
Hälso-och sjukvårdsenheten 
Visar resultatet -71 tkr inklusive semesterlöneskuld, prognos för året var +1500 tkr. Enligt beslut från 
KS § 309 om balansering av resultat inför kommande budgetår har intäktsförda medel motsvarande 
1799 tkr återförts till balanskontot. Kostnader för bemanningssjuksköterskor uppgår ack december till 
5368 tkr. Kostnad enbart december 275 tkr jämfört med november 195 tkr. Rehab Oskar projekt pågår 
till sista december och därefter ska projektet utvärderas. Kostnad hittills är 60 tkr och finansieras med 
statliga bidraget God och nära vård. Hjälpmedelskostnader fortsatt höga i förhållande till budget 
(nyckeltal). Budget för inköp av hjälpmedel uppgår till 4252 tkr och visar en avvikelse om -1076 tkr. 
Kostnaderna är svåra att förutse och beror dels på patienter med omfattande behov eller behov av 
specialanpassningar. Det statliga prestationsbaserade bidraget för ökat antal sjuksköterskor på 
särskilt boende bidrar med 1885 tkr i generellt statsbidrag. 
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Forts. § 31 
 

Åtgärder för budget i balans 
Med stöd av nyckeltal har områden identifierats som bidrar till en budget i balans. Köp av hjälpmedel 
följs med stöd av friakoder. Rehabs arbete med arbetsfördelning och områdesfördelning fortgår och 
är relaterat till vakanser inom Rehab. Antalet bemanningssjuksköterskor bedöms fortsatt vara två och 
begränsas tack vare rekrytering av sjuksköterskor.  
 
Äldreomsorgen 
Visar resultatet -2488 tkr inklusive semesterlöneskuld, prognos för året var -1000 tkr. Kostnad för 
utskrivningsklara dagar från Regionen uppgår till 4511 tkr. De medarbetare som valde att avstå 
semester under sommaren i utbyte mot kompensation tar fortsatt ut sin huvudsemester vilket 
resulterar i höga vikariekostnader och även påverkar övertidsuttaget då vikarier inte finns att tillgå. 
Flera vakanta rader som medför ökat övertidsuttag för att täcka upp. Kvalificerad övertid uppgår till 
8015 tkr helåret 2022 jämfört med 2021 6032 tkr. Det statliga prestationsbaserade bidraget för minskat 
antal timvikarier bidrar med 6615 tkr i generellt statsbidrag.  
 

Åtgärder för budget i balans 
Även äldreomsorgen har arbetat fram nyckeltal för att följa utvalda delar av verksamheten. Områdets 
resultat är påverkat att statliga bidraget för att säkerställa god vård och omsorg, det har använts för 
att bland annat ekonomiskt förstärka bland annat hemtjänstens kostnader. Fortlöpande utbildning för 
enhetschefer med fokus på ekonomi i form av planeringsdagar, uppföljningar och redovisningar 
tillsammans med ekonom. Gemensamma budgetuppföljningar kommer att genomföras med 
enhetschefer uppdelat mellan särskilt boende och hemtjänst.  
 
Förvaltningsledning 
Visar resultatet +758 tkr inklusive semesterlöneskuld, prognos för året var +1500 tkr. Med anledning 
av covid-19 och överenskommelse om finansiering av insatser inom socialnämndens verksamhet 
2022 har 200 tkr utbetalas som ersättning för användande av extra medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Sent inkomna fakturor försämrar resultatet.  
 
SN nämnd  
Visar resultatet +958 tkr, prognos +1000 tkr. Inom denna budget ryms, utöver nämndens oförutsedda 
budget, löner och arvode för nämndsekreterare samt förtroendevalda. Nämndens oförutsedda uppgår 
till 2 413 tkr varav 1500 tkr utav nämndens oförutsedda omfördelas till IFO vilket innebär att 913 tkr 
av budget kvarstår.  
 
Konsekvenser för barn och unga  
En ansträngd ekonomisk situation kräver prioriteringar och dessa behöver prioriteras och bedömas 
utifrån ett barnperspektiv. Förvaltningen möter brukare, klienter och patienter i alla åldrar. Barn och 
unga kan ha stöd från flera av förvaltningens områden. 

Ärendets behandling 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-15 att årsredovisning 2022 med tillhörande 
bilagor för socialförvaltningens verksamheter godkänns samt att, i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut, 2022-12-14, § 309, beslutar socialnämnden att göra en avsättning om 1799 tkr mot balansen 
för att möta kommande års utmaningar.  

Dagens sammanträde 
Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor. 
Matilda Gren föredrar ärendet och svarar på frågor. 
Respektive områdeschef föredrar sin verksamhetsberättelse. 
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Forts. § 31 

Beslutsunderlag 
SN Verksamhetsberättelse 2022 slutlig. 
Power-point presentation: Bokslut 2022 SN slutlig. 
Balansering av resultatet- sammanställningsform. 
Balansering av resultat- fördjupad redovisningsform God och nära vård. 
Tjänsteutlåtande 2023-02-15. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 §§ 24 och 26. 
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§ 32  Dnr SN 2023/000031-1 

Tidsplan 2023 för budget 2024 och verksamhetsplan 
2025-2026 

Socialnämndens beslut 
1. Tidsplan 2023 för budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 noteras som delgiven.  

Ärendet 
Tidsplan för budgetprocessen 2023 gällande budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 avser 
både driftsbudget och investeringsbudget. Tidplan för budgetprocess hanteras som ärende vid 
kommunstyrelsens sammanträde 31 januari 2023.  
 
Datum för Socsam finns i anslutning till inlämning av handlingsplan och budgetpaket då 
samverkansprotokoll ska bifogas handlingarna.  

 
Februari 
7/2 Budgetberedning och budgetforum med information från förvaltningarna. 
 
17/2 Budgetberedning med genomgång av nämndernas förslag på investeringsbudget 2024-2027.  
 

Mars 
8/3 Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) med dialog om handlingsplan 2024 och verksamhetsplan 
2025-2026. 
 
16/3 Politik, med inlämning av majoritetens förslag till investeringsbudget 2024-2027 och ramar för 
driftbudget åren 2024-2026. 
 
27/3 Politik med inlämning av oppositionens förslag till investeringsbudget 2024-2027 och ramar för 
driftbudget åren 2024-2026. 
 

April 
18/4 Kommunstyrelsens sammanträde (KS) med beslut om investeringsbudget 2024-2027 och 
ramar driftbudget 2024-2026.  
 

Maj 
8/5 Beslut om investeringsbudget 2024- 2027 (KF). 
 
Tid för nämndernas arbete med handlingsplaner med utgångspunkt från KS beslut om driftramar. 
Förvaltning - arbete med handlingsplan utifrån beslutade budgetramar 
 

Juni 
7/6 SNAU information handlingsplan 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 samt taxor och avgifter 
2024. 
 
21/6 Socialnämnd (SN) information handlingsplan 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 samt taxor 
och avgifter 2024.  
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September  
13/9 SNAU presentation av handlingsplan 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 samt taxor och 
avgifter 2024. Presentation av budgetpaket 2024.  
 
27/9 SN beslut om handlingsplan 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 samt taxor och avgifter 
2024. Presentation och beslut budgetpaket 2024.  
 
27/9 Förvaltning, inlämnande av budgetpaket, handlingsplan, taxor och avgifter samt särskilda 
satsningar 
 

Oktober 
Datum för budgetberedning i oktober saknas. Vid detta sammanträde sker rapportering av 
respektive förvaltnings handlingsplan.  
 
11/10 SNAU med diskussion om investeringsbudget 2025-2028. 
 
19/10 Politik, med inlämning av majoritetens justeringar av drift 2024-2026 och investeringsbudget 
2024-2027.  
 
30/10 Politik, med inlämning oppositionens justeringar av drift 2024-2026 och investeringsbudget 
2024-2027.  
 

November  
8/11 SNAU genomgång av investeringsbudget 2024-2027 samt 2025-2028.  
21/11 KS med beslut om driftbudget 2024-2026 och revidering av investeringsbudget 2024-2027.  
22/11 SN beslut om investeringsbudget 2024-2027 samt 2025-2028.  
27/11 Kommunfullmäktige (KF) med beslut om driftbudget 2024-2026 och revidering av 
investeringsbudget 2024-2027.  
 

December 
1/12 Inlämning av investeringsbudget 2025-2028.  
Datum för återrapportering av handlingsplan budget 2024 och verksamhetsplan 2025-2026 saknas. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga bedöms inte påverkas av beslutet.    

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 25 att tidsplan 2023 för budget 2024 och 
verksamhetsplan 2025-2026 noteras som delgiven. 

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

Beslutsunderlag 
Tidsplan 2023. 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 25 
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§ 33  Dnr SN 2023/000067-1 

Åtgärder för budget i balans - SN 2023 

Socialnämndens beslut 
1. Detaljerad handlingsplan ska upprättas som tydligt beskriver beslutade åtgärder och uppföljning 

av dessa. Redovisning av handlingsplan ska ske vid nämndssammanträdet i mars. 

Ärendet 
Under 2023 och 2024 spås kommunerna få extra svårt att klara sin ekonomi och en budget i balans. 
Stor del av verksamheterna kan påverkas negativt av neddragningar och uteblivna satsningar. 
Frågan har därmed ställts och uppdrag givits i samband med delårsbokslutet för augusti 2022 om 
hur, var och när det är möjligt och tillåtet att boka upp mot balansen eller föra medel med sig från ett 
år till ett annat. 

Dagens sammanträde 
Matilda Gren och Cecilia Wahlström föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Åtgärder vid avvikelser i budgeten kommer framöver att redovisas i den månatliga 
budgetuppföljningen och kommer att hållas uppdaterad från möte till möte. Det övergripande målet 
är att få en budget i balans men även att få medarbetare och chefer att vara delaktiga i 
budgetarbetet. Det kräver dock att man skapar förutsättningar för detta, 
 
Ordförande yrkar att en detaljerad handlingsplan ska upprättas som tydligt beskriver beslutade 
åtgärder och uppföljning av dessa. Redovisning av handlingsplanen ska ske vid 
nämndssammanträdet i mars. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar bifalla detsamma. 

Skickas till 
Socialchef 
Förvaltningsekonom 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 12 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34  Dnr SN 2022/000104-6 

Statsbidrag inom socialförvaltningen 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Redovisning av statsbidrag i samband med årsbokslut godkännes. 

Ärendet 
I samband med årsbokslut 2022 redovisas kvarvarande och erhållna statsbidrag samt användande 
av statsbidrag.  
 

 Från året 2021 har fleråriga bidrag motsvarande 12 778 tkr förts över till året 2022.   

 Beviljade och mottagna statsbidrag 2022 uppgår till 55 749 tkr. 

 Det har intäktsförts 38 617 tkr. 

 Kvarvarande belopp är 29 910 tkr.  
 
Klassificeringen av statsbidrag styrs av om bidraget innehåller villkor. Om ett bidrag inte är förenat 
med villkor klassificeras bidraget som generellt. För dessa bidrag finns inte villkor i form av 
återbetalningskrav. Ett statsbidrag som är specialdestinerat till visst ändamål kan medföra krav om 
återbetalning om förvaltningen redovisar att beviljat belopp inte är använt till fullo. Ett beslut från 
nämnd om användande av statsbidrag väger inte tyngre än beslutet från den instans som beviljat och 
utbetalat bidraget.  
 
Generella statsbidrag 
Prestationsbaserade statsbidraget för minskat antal timanställda inom vård och omsorg om äldre gav 
förvaltningen 22 460 tkr i form av generellt statsbidrag. Fördelning har gjorts enligt Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och hantering av generellt statsbidrag med jämn fördelning under perioden juni 
2022 till december 2023. Medlen fördelas till äldreomsorgen (6620 tkr) och omsorg för personer med 
funktionsnedsättning (1655 tkr), totalt 8275 tkr 2022. Kvarvarande belopp till är 2023 14 185 tkr. Enligt 
majoritetens budget 2023 och VP 2024-2025 ska planering göras för statliga bidrag överstigande 
10 000 tkr.  
 
Prestationsbaserade statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden gav 
förvaltningen 3929 tkr. Bidraget klassas också som generellt bidrag och har fördelats enligt RKR i två 
delar. Beslutet för bidraget innehöll en preliminär fördelning och det belopp utgjorde en garanterad 
grundnivå för de kommuner som ansökt och uppfyllde villkoren. Grundnivån motsvarade 3321 tkr. Den 
garanterade delen har intäktsförts med en jämn fördelning från och med januari 2022 till och med 
december 2023. Förvaltningen tilldelades även tillkommande medel utöver grundbeloppet, 
motsvarande 608 tkr. Detta medel har intäktsförts med jämn fördelning från juni 2022 till och december 
2023. Under året 2022 har det intäktsförs 1885 tkr. 
 
Specialdestinerade statsbidrag 
Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är riktade till ett visst ändamål och behöver sökas av 
förvaltningen, främst via Socialstyrelsen eller Kammarkollegiet. Exempel på bidrag som förvaltningen 
beviljats är teknik med äldre i fokus, återhämtningsbonus för att främja ett hållbart arbetsliv, säkerställa 
god vård och omsorg samt äldreomsorgslyftet. Vid beviljande av medel har beslut tagits i nämnden 
för användande av bidrag. Beviljade specialdestinerade bidrag 2022 uppgår till 29 360 tkr varav 
28 457 tkr har intäktsförts.  
 
 
 



     

    PROTOKOLL Sida 13 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 34 
 
Kvarvarande medel 
Till året 2023 återstår 29 910 tkr till fortsatt finansiering av pågående projekt. De generella 
statsbidragen står för 16 230 tkr utav kvarvarande belopp vilket innebär att 13 680 tkr återstår till 
pågående projekt såsom äldreomsorgslyftet, kvalitet i demensvården, området psykiskt hälsa samt 
god och nära vård.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Vid planering för användande av beviljade statliga bidrag tas hänsyn till de verksamheter som ger stöd 
och omsorg till barn och unga.  

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 27 att redovisning av statsbidrag i samband 
med årsbokslut godkännes. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 27. 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 14 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 35  Dnr SN 2022/000032-7 

Ekonomiskt bistånd 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendet 
Arbetslösheten i Oskarshamn är i princip oförändrad sedan årsskiftet och uppgick i december 2022 
till 6,2 %. Arbetslösheten bland ungdomar, 18-24 år, uppgick till 9 %. 
Av totalt 788 arbetslösa personer är 117 ungdomar mellan 18 – 24 år. 
Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd har sjunkit och i genomsnitt var det 181 hushåll per 
månad som uppbar ekonomiskt bistånd. 
Antalet ungdomar har minskat från, i genomsnitt, 43 hushåll 2021 till 31 hushåll 2022.  
I genomsnitt är det 83 barnfamiljer som erhåller ekonomiskt bistånd varje månad, minskning från 
104 hushåll 2021. 
Totalt var det 339 hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd vid något tillfälle 2022. 
46 personer har påbörjat någon form av arbetsmarknadsanställning i samverkan med 
Arbetsmarknadsenheten under 2022 och ytterligare 58 har haft en extratjänst. 
Bruttoutbetalningarna av ekonomiskt bistånd uppgick till ca 17 356 000 kronor 2022 och intäkterna 
uppgick till ca 656 000 kronor. 
Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd, verksamhet 57501, till uppgick till ca 16 700 000 kronor.  
Under 2022 utbetalades ca 2 120 000 kronor avseende ekonomiskt bistånd flykting, verksamhet 
60001.  
Intäkterna ökade under året till ca 570 000 kronor. 
Nettokostnaden, för ekonomiskt bistånd flykting, verksamhet 60001, uppgick under 2022 till ca 1 550 
000 kronor  
Kostnaderna för projekt växling uppgick till 837 000 kronor. 
Nettokostnad 2022 kostnadsställe 6211: 19 063 000 kronor (2021: 22 130 000 kronor) 

Konsekvenser för barn och unga 

Rapporten innebär inga konsekvenser för barn och unga 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 29 att rapporten läggs till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Rapport Ekonomiskt bistånd 2022. 
Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2022. 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-01. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 29. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 15 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36  Dnr SN 2022/000027-24 

uppföljning ekonomiskt bistånd dec 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 20 288tkr, inklusive kostnad för Växling av 
försörjningsstöd med 837 tkr för 2022.  
 
Bruttoutbetalning ekonomiskt bistånd  
Månad  Antal hushåll  Utbetalning  
Januari  220   1 762 tkr  
Februari 220  1 850 tkr 
Mars 229  1 997 tkr 
April 211  1 644 tkr 
Maj 206  1 816 tkr 
Juni 204  1 739 tkr 
Juli 189  1 690 tkr 
Augusti  175  1 571 tkr 
September 168  1 475 tkr 
Oktober 169  1 496 tkr 
November 177  1 556 tkr 
December 183  1 703 tkr 
 
Intäkterna under 2022 uppgår till 1 226 tkr 
 
Resultatet för 2022, inklusive kostnad för växlingen, visar ett utfall med 19 063 tkr vilket är en 
avvikelse med ca 2 937 tkr i förhållande till budget.  
 
Resultat kostnadsställe 6211: 2 937 tkr. 
 
Under 2022 har 15 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 



     

    PROTOKOLL Sida 16 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 36 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 30 att rapporten läggs till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Powerpoint Ekonomiskt bistånd 2022 jan-dec. 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 30. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 17 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37  Dnr SN 2022/000066-7 

Råd och stödenheten, Barn och familj–Ekonomisk 
uppföljning–kvartal 4 2022. 

Socialnämndens beslut 
1. Information om kostnader för öppenvårdsinsatser 2022 läggs till handlingarna. 

2. Att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 redovisa kostnaderna för 
öppenvårdsinsatser vid två tillfällen. 

Ärendet 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa en ekonomisk uppföljning av 
öppenvårdsinsatser gällande barn och unga kvartalsvis. Detta är den fjärde rapporten i den 
ekonomiska uppföljningen gällande kostnader för öppenvårdsinsatser barn och familj för 2022. 
Verksamheten Råd och stöd består av familjebehandlare, ungdomsbehandlare och 
familjerättssekreterare. Familjerätten inkluderas ej i detta ärende. Familjebehandlare och 
ungdomsbehandlare arbetar både på uppdrag från socialsekreterare samt med serviceärenden. 
Under 2022 blev 170 familjer aktuella på Råd och stöd, 117 som serviceärenden och 53 familjer på 
uppdrag. 
 
Råd och stöd har sedan 220101 börjat följa vilken mötestid som läggs på uppdragsinsatser, 
serviceinsatser och generellt förebyggande arbete för att kunna beräkna vilka ungefärliga kostnader 
respektive post har. Sett till resultatet i verksamhetsuppföljningen fördelas kostnaden på följande vis 
gällande öppenvården 2022: 
 
Kostnader för uppdragsärenden: 4 758 323 kronor  
Kostnader för serviceärenden 2 661 435 kronor 
Kostnader för gruppverksamhet: 161 299 kronor 
Kostnader för generellt förebyggande möte: 483 897 kronor 
 
På grund av otillsatta tjänster samt utlån av personal till annan enhet fick verksamheten ett överskott 
om drygt 1 300 000 kronor för 2022.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget bedöms inte påverka barn och unga.  

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 32 att information om kostnader för 
öppenvårdsinsatser 2022 läggs till handlingarna samt att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag 
att under 2023 redovisa kostnaderna för öppenvårdsinsatser vid två tillfällen. 

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



     

    PROTOKOLL Sida 18 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 37. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Information om RoS till AU 2023-02-08. 
PP Råd- och stödenheten 230208. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 32. 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 19 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38  Dnr SN 2022/000108-6 

Redovisning av riktade insatser på hemmaplan 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Information om riktade insatser på hemmaplan läggs till handlingarna. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultat gällande riktade insatser på hemmaplan vid två 
tillfällen 2023. 

Ärendet 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa åtgärder för utökade  
hemmaplanslösningar samt utfall av dessa.  
Under 2021 upprättades en handlingsplan för att få IFO:s budget i balans 2022. En del i detta var att 
utöka antalet hemmaplanslösningar och på så vis minska kostnader för placeringar – ett beräknat 
spar på 240 000 kronor. Arbetet ska ske inom befintlig budgetram och bemanning.  
För att nå målet i handlingsplanen startades en arbetsgrupp på barn och familj som tillsammans fick 
i uppdrag att se över hur arbetet med hemmaplanslösningar bedrivs samt hur det kan utvecklas. 
Utifrån det som uppmärksammades som förbättringsområden har åtgärder vidtagits under 2022. 
Bland annat har ett arbete påbörjats gällande att öka den interna samverkan mellan IFOs olika 
enheter för att i större utsträckning kunna möta de komplexa behov som en del av våra klienter har. 
En gemensam utbildningssatsning för hela IFO i systemteori är planerad i mars 2023, detta i syfte 
att skapa samsyn kring våra ärenden och att ha en gemensam grund i arbetet.  
Under året har utredningsenheten i samarbete med övriga enheter på barn och familj undvikit 
kostnader och stadigvarande placeringar gällande fem barn och på så sätt undvikit kostnader på 466 
000 kronor under utredningstiden. Om detta inte hade skett hade det inneburit ökade kostnader med 
cirka 210 000 kronor i månaden. 

Konsekvenser för barn och unga 

Förslaget bedöms inte påverka barn och unga. 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 33 att information om riktade insatser på 
hemmaplan läggs till handlingarna samt att förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultat gällande 
riktade insatser på hemmaplan vid två tillfällen 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Information till AU om riktade insatser på hemmaplan 230208. 
Presentation – Riktade insatser på hemmaplan 230208. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 33. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 20 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 39  Dnr SN 2022/000072-11 

Ej verkställda beslut inom 3 mån för perioden okt-dec 
2022, IFO 

Socialnämndens beslut 
1. Rapporten över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden oktober-december 2022, 

IFO, läggs till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunen ska under fyra perioder 2022 rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 
beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom tre månader efter beslut.  
 
Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader.  
 
Inom IFO finns inget beslut att rapportera, för perioden oktober-december 2022. 
 
Handläggare har dock haft kontakt med IVO om två ej verkställda beslut som rapporterats under 
2022. Det har i efterhand visat sig att de besluten inte hade behövt rapporteras till IVO då frågan är 
avslutad/annan bedömning skett inom tre månader. IVO har nu rättat uppgifterna och noterat 
besluten som felaktigt rapporterade. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslag till beslut bedöms inte ha konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 34 att rapporten över ej verkställda beslut inom 
tre månader för perioden oktober-december 2022, IFO, läggs till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 34. 

Skickas till 

För kännedom: 

Områdeschef IFO 
  



     

    PROTOKOLL Sida 21 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 40  Dnr SN 2022/000018-14 

Boende och utskrivningsklara dagar 2023-01-31 

Socialnämndens beslut 
1. Information om boende och utskrivningsklara dagar 2023-01-31 läggs till handlingarna. 

Ärendet 
Varje tertial ska den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilt boende och 
korttidsboende redovisas. 
 
Den 31 januari fanns det 39 beslut som inte var verkställda. Av besluten var 20 över tre månader, 
varav 11 tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön. 
 
35 personer önskade centralt boende, en önskade Kristdala, två önskade Bockara och en önskade 
Figeholm. Ingen önskade Påskallavik eller Misterhult. 
 
Den 31 januari fanns det sex beslut om särskilt boende med inriktning psykiatri, varav två har väntat 
över tre månader. 
Det fanns sju beslut om bostad med särskild service som inte var verkställda. Fyra har väntat över 
tre månder, varav en tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön. 
 
Den 31 januari fanns det 12 beslut om korttidsboende som inte var verkställda, varav två väntat över 
tre månader. Fem väntade på sjukhus. Sju väntade i hemmet, samtliga väntade på växelboende. 

Den 31 januari användes åtta platser för utredning och 17 platser för de som väntade på särskilt 
boende. Inga växelplatser användes på grund av renovering av Sjösidan. 

 
För januari månad har kommunen inga utskrivningsklara dagar att betala. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-16 att information om boende och 
utskrivningsklara dagar 2023-01-31 läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på socialförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar 
bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Lägesrapport boende och utskrivningsklara dagar 2023-01-31. 
Diagram boende och utskrivningsklara dagar 2023-01-31. 
Tjänsteutlåtande 2023-02-16. 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 22 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 41  Dnr SN 2022/000076-11 

Ej verkställda beslut inom 3 månader 2022 period 4, 
oktober - december. 

Socialnämndens beslut 
1. Rapporten över ej verkställda beslut inom tre månader för oktober – december 2022 läggs till 

handlingarna. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda olika alternativ och kostnader att öppna ett nytt särskilt 
boende centralt i Oskarshamn. Rapporten ska redovisas för nämnden 2023-06-21. 

Ärendet 
Kommunen ska under fyra perioder för 2022 rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om beviljade insatser enligt Socialstjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 
 
Rapporten avser oktober – december 2022. 
 
Inom SoL är det 46 beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader. 
 
45 beslut avser särskilt boende, varav 22 är verkställda. 12 har fått erbjudande, men tackat nej och 
är efter ny bedömning kvar i kön.Två har avlidit, tre väntade på inflyttning och ett svar på erbjudande 
om boende inväntades. Övriga fem väntade på erbjudanden. 
Ett beslut avser korttidsboende som ej var verkställt. 
 
Inom LSS är det nio beslut som rapporterats som ej verkställda. 
 
Sex beslut avser bostad med särskild service, varav två är verkställda. En har tackat nej och är efter 
ny bedömning kvar i kön. Övriga tre väntade på erbjudanden. 
Ett beslut avser korttidsboende som inte är verkställt. 
Ett beslut avser kontaktperson som inte är verkställt 
Ett beslut avser ledsagare, personen har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i 
kön. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-16 att rapporten över ej verkställda beslut 
inom tre månader för oktober – december 2022 läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Andreas Englund (KD) yrkar att: ”Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att 
minska kön till särskilt boende. Detta ska ske i nära dialog med nämndens presidium. 
Handlingsplanen ska presenteras inför nämnden senast på nämnden 21 juni.” 



     

    PROTOKOLL Sida 23 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 41 
 
Anita Hultgren (S) yrkar på ajournering som bifalls.  
Mötet ajourneras mellan kl 11:20 – 11:25. 
 
Anita Hultgren (S) yrkar att: ”Nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att utreda olika alternativ och 
kostnader att öppna ett nytt särskilt boende centralt i Oskarshamn. Rapporten ska redovisas för 
nämnden 2023-06-21.” 
 
Ordförande ställer proposition på socialförvaltningens förslag och finner att socialnämnden bifaller 
detsamma. 
 
Ordförande ställer proposition på Andreas Englunds (KD) tilläggsyrkande mot Anita Hultgrens (S) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar bifalla Anita Hultgrens (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden rapport oktober – december SoL. 
Socialnämndens rapport oktober – december LSS. 
Diagram icke verkställda beslut. 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-16. 

Skickas till 
Socialchefen. 
Områdeschefer ÄO. 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 24 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42  Dnr SN 2022/000079-5 

Helårsuppföljning av socialförvaltningens löften 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Helårsuppföljning av Socialförvaltningens löften 2022 godkännes. 

Ärendet 

Socialförvaltningen arbetar med löften genom varje verksamhet i varje möte med förvaltningens 
brukare/patienter/klienter. Det är i varje omsorg/vård/stöd förvaltningens löften ska upplevas. Alla 
verksamheter har verksamhetsnära aktiviteter som ska främja löftesuppfyllnaden till förvaltningens 
brukare/patienter/klienter. Alla aktiviteter följs upp, utvärderas och skattas vid delår. Utifrån resultat 
bedrivs sedan verksamheternas kvalitetsarbeten. I helårsuppföljningen kontrolleras hur värdet av 
verksamheternas aktiviteter slagit ut, hur upplever våra brukare/patienter/klienter sin 
omsorg/vård/insats? Det görs genom enkätundersökningar som tillhandahålls av Sveriges 
Kommuner och regioner samt Socialstyrelsens öppna jämförelser. Utifrån resultat planerar 
området/verksamheten förbättringsområden i det systematiska kvalitetsarbete, SKA. 

Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg för personer med 
funktionsnedsättning samt hälso-och sjukvårdsenhet har sammanställt resultat av 2022 års 
brukarundersökning för område behov, bemötande, trygghet, delaktighet och tillgänglighet. 
Förvaltningens brukare/patienter/klienter har svarat övervägande positivt på sitt stöd, sin omsorg 
eller vård. Förvaltningens resultat sammantaget visas på delvis uppfyllt löfte, 65-89% andel positiva 
svar. 
 

Löfte Mätetal Uppföljning 

Vi lovar att möta dig och dina 
anhöriga i din situation och 
sätta dina behov i centrum. 

Svarsresultat från 
brukarundersökning 2022 
gällande behov. 

Delvis uppnått löfte, 65-89% 
andel positiva svar. 

Vi lovar att bemöta dig 
respektfullt och professionellt. 

Svarsresultat från 
brukarundersökning 2022 
gällande bemötande. 

Uppnått löfte, 90-100% andel 
positiva svar. 

Vi lovar att vara ett tryggt stöd, 
med kontinuitet i vårt arbete 
och värna om din delaktighet. 

Svarsresultat från 
brukarundersökning 2022 
gällande trygghet och 
delaktighet. 

Delvis uppnått löfte, 65-89% 
andel positiva svar. 

Vi lovar personal som 
samarbetar för ditt bästa och 
som är lätta att nå. 

Svarsresultat från 
brukarundersökning 2022 
gällande tillgänglighet. 

Delvis uppnått löfte, 65-89% 
andel positiva svar. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Socialförvaltningens löften ska upplevas i alla möten. Förvaltningen  möter brukare, patienter, 
klienter i alla åldrar. Barn och unga kan ha stöd från flera av förvaltningens områden.   

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 37 att helårsuppföljning av Socialförvaltningens 
löften 2022 godkännes. 
 
 



     

    PROTOKOLL Sida 25 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 42 

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

Beslutsunderlag 
Helårsuppföljning av Socialförvaltningens löften 2022. 
Löften SF helår trafikljus 2022. 
Tjänsteutlåtande 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 37. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 26 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43  Dnr SN 2023/000033-1 

Kvalitét- och Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Socialnämndens beslut 
1. Kvalitet och patientsäkerhetsberättelse 2022 godkännes. 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Socialförvaltningen har valt att inkludera kvalitetssäkerhetsberättelsen i patientsäkerhetsberättelsen 
för att gemensamt ingå i ledningssystemet för kvalitet och säkerhet för förvaltningens 
brukare/patienter/klienter. Syftet är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat. 

Förvaltningen agerar för säker omsorg/vård/insats genom exempelvis ledningssystem, styrmodell 
löften, avvikelsehantering och egenkontroller. Systematiskt kvalitetsarbete med analys, lärande och 
utveckling är förvaltningens förbättringshjul och säkerhetsställer säker omsorg/vård/insats. 

En kvalitet - och patienssäkerhetsberättelse hjälper förvaltningen att identifiera förbättringsområden 
för ökad löftesuppfyllnad i kvalitet och säkerhet.  

 
Konsekvenser för barn och unga 
Förvaltningen möter brukare, patienter, klienter i alla åldrar. Barn och unga kan ha stöd från flera av 
förvaltningens områden. En kvalitet och patientsäkerhetsberättelse säkerhetsställer en säker 
omsorg/vård/insats för brukare/patienter/klienter i alla åldrar. 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 38 att kvalitet och patientsäkerhetsberättelse 
2022 godkännes. 

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

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens kvalitet och patientsäkerhetsberättelse 2022. 
Underlag Socialförvaltningens kvalitet och patientsäkerhetsberättelse 2022. 
Tjänsteutlåtande 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 38 
  



     

    PROTOKOLL Sida 27 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44  Dnr SN 2022/000024-7 

Uppdrag utreda ett öppnande av det särskilda boende 
Ängsbacken 

Socialnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens utredning.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15 § 165 att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans 
med tekniska nämnden/kontoret utreda ett öppnande av det särskilda boendet Ängsbacken 
(omnämns hädanefter som Hultgården) till första halvåret 2023.  
 
Vid sammanträde i kommunfullmäktige 2022-09-19 § 134 fick tekniska nämnden och socialnämnden 
i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en lägesrapport gällande uppdragen. 
Lägesrapporten behandlades vid sammanträde i kommunstyrelsen 2022-12-14 § 294 och då 
noterades lägesrapporten som mottagen.  
 
Socialförvaltningen har tillsammans med tekniska kontoret utrett öppnande i enlighet med 
uppdraget.  
 
Tekniska kontoret har gjort en kostnadsuppskattning gällande upprustning av Hultgården.  
6 boende lägenheter övre plan ca 1200 tkr 
Sprinkler av boendet ca 600 tkr  
Ombyggnation till tvättstuga samt städ och sk spolrum (dekontaminator) ca 2300 tkr 
Kylaggregat i gemensamhetsdelen samt avgränsning till gemensamhetskök med fler skåp och 
bänkar ca 310 tkr  
 
Ombyggnation av entréplan till konferens samt personalutrymmen m.m på de olika planen  
 
Total summa som beräknas är 7500 tkr 
Socialförvaltningen har gjort en kalkyl gällande drift och övriga inventarier.  
Bemanning 11,46 årsarbetare 6976 tkr 
Lokalkostnad/hyra, oklart då vi ännu ej fått uppgifter från Tekniska kontoret 
Investeringar inventarier, engångskostnad 1500 tkr 
Investeringar, årskostnad med 350 tkr 
Övriga verksamhetskostnader 341 tkr 
 
Total summa som beräknas är 9167 tkr 
Socialförvaltningen har även gjort en analys kring personalens arbetsmiljö och de boendes 
förutsättningar i lokalerna. Socialförvaltningen bedömer att det är möjligt att iordningsställa maximalt 
sex boendeplatser jämfört med tidigare åtta. Anledningen är att fler ytor krävs för hygienutrymmen, 
omklädning, kontor etc. Vidare är bostadsytan jämförelsevis liten och likaså utrymme för 
klädförvaring. Det finns inte förutsättningar att sätta in tvättpelare i varje lägenhet utan en gemensam 
tvättstuga behöver inrättas. Utifrån att personalens och de boendes tvätt inte bör blandas behöver 
personalen egna tvättmöjligheter och det kan erbjudas i källaren. Gemensamhetsdelen i boendet är 
begränsad och möjligheten till aktivitet är liten. Se ritning i bilaga 1.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget bedöms inte innebära några konsekvenser för barn och unga.  



     

    PROTOKOLL Sida 28 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 44 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 36 att socialnämnden godkänner förvaltningens 
utredning. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08 § 36. 

  



     

    PROTOKOLL Sida 29 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45  Dnr SN 2023/000022-1 

Uppdrag - djupanalys boendebehov, särskild service, 
OF 

Socialnämndens beslut 
1. Analys över boendebehovet i Oskarshamns kommun gällande LSS och SoL godkänns. 

Ärendet 
2022-09-28 §92 fattade Socialnämnden beslut att uppdra åt förvaltningen att göra en djupare analys 
för att kartlägga behov av framtida bostäder med särskild service i Oskarshamns kommun.  
Omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) verkställer idag boendebeslut i 15 boende.  
3 av dessa är egna resultatenheter så kallade RUA. I boendena verkställs beslut för hela 
målgruppen inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Innan OF verkställer boendebeslutet, har myndighetsenheten fattat beslut 
om boende och inom vilken lagstiftning beslutet ska verkställas.  Därefter görs en bedömning om 
vilket boende som kan passa den enskilde individen. Det finns få lediga platser i vårt eget bestånd 
just nu och det är väldigt liten omsättning på platserna i alla boende. Det gör att det är svårt att hitta 
plats när ett nytt beslut om boende har fattats. 

Egna boenden 

Boende Antal platser Målgrupp Lagrum Möjlighet till 
utökning 

Elvbacken 7 Äldre LSS Nej 

Humleplan 6 Blandad ålder LSS Nej 

Klippan 4 Diversierad 
problematik  

LSS Nej 

Ingenjörsvägen 59 4 Unga vuxna LSS Nej 

Pilbacken 6 Psykiatri LSS Nej 

Tvärgatan 23 6+1 Äldre vuxna LSS och SoL Nej 

Karlsborgsvägen 76 6 Blandad ålder LSS Ev. 
satelitlägenhet. 

Ingenjörsvägen 61 10+1 Unga vuxna LSS Nej 

Röda höghuset 10 Blandade åldrar LSS 2 lägenheter 

Ingenjörsvägen 48 8 Äldre vuxna LSS Har haft 
satelitlägenhet 
tidigare 

Eriksgatan 2-3 12 Psykiatri LSS/SoL Nej 

Kristinebergsvägen 
6 

8+1 Psykiatri SoL Nej 

Marieborg 8+1 Psykiatri LSS/SoL Nej 

Stångehamnsvägen 
139 

240 dygn/månad 
(8 rum) 

Barn LSS Nej 

 
Alla ovanstående boende är fullbelagda just nu. Det är endast Röda höghuset som har möjlighet att 
utöka. Två ytterligare lägenheter är införskaffade till den verksamheten. Det är inte bara brist på 
lokalyta som gör att det inte går att utöka mer, utan lagstiftningen begränsar möjligheterna till större 
boende. Vad gäller korttidsboendet för barn ligger det hela tiden nära sin kapacitetsgräns, och i 
vissa lägen passeras gränsen. Det finns ett akut behov av fler platser och därmed nya lokaler.   



     

    PROTOKOLL Sida 30 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 45 

Externa placeringar. 
Idag har vi 18 externa placeringar. Det finns olika skäl att placera utanför det egna beståndet. Det 
kan bero på att man har behov en viss typ av skola som inte finns i Oskarshamn. Det kan också 
bero på att det finns ett utvidgat vårdbehov som inte kan mötas i kommunens egen regi, det kan 
handla om att det tidigare funnit missbruk, eller att de har ett utåtagerande beteende som kräver 
annan kompetens än den som finns i kommunens egna boende. Vissa av de som är placerade 
externt har varit det under lång tid, vilket gör det väldigt svårt att flytta hem dem om det skulle 
lösgöras plats.  

Fattade beslut som inte verkställts. 

Idag finns det beslut om boende i 9 fall. Ytterligare 1 bor redan i ett kommunalt boende, men har 
önskemål om att flytta då hennes beslut är ändrat från LSS till SoL. 1 person bor hemma och har 
blivit beviljad boende, men har valt att tacka nej till de erbjudande han fått. Bedömningen är att 4 av 
de i kön kan bo i samma boende. Just nu finns det inte plats för någon i kön att få sina beslut 
verkställda i Oskarshamns kommun. Myndighetshandläggarna har kontakt med tre personer som de 
redan nu vet kommer att vara i behov av boende inom ca 18 månader. 

Olika alternativ till lösningar. 

Det finns olika vägar att gå för att utöka antalet boendeplatser för målgruppen. En väg är att tillskapa 
boende i egen regi, en annan väg är att teckna avtal med externa aktörer som kan tillhandahålla 
boendeplatser.  
En dialog har inletts med AP omvårdnadsgruppen och Nytida. De har båda nya boende på gång i 
Oskarshamn, men de har kommit olika långt. AP omvårdnadsgruppen uppger att de kommer att ha 
ett inflyttningsklart boende i maj. AP omvårdnadsgruppen håller just nu på att rekrytera personal 
vilket gör att de är anpassningsbara gällande målgrupp och dygnsavgift. Nytida uppger att de kan 
vara igång någon gång i början av nästa år. De har inte påbörjat byggandet av sitt boende än, men 
de har mark- och bygglov. Nytida har möjlighet att erbjuda platser i andra delar av sin organisation i 
väntan på deras boende i Oskarshamn står klart.  
 
För att kunna skapa en överblick om vad det skulle innebära att tillskapa boende i egen regi kommer 
det att krävas en djupgående analys över vilka kostnader som är förknippade med en sådan 
process, samt vilket tidsperspektiv som är rimligt att utgå ifrån. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga påverkas inte av förslaget till beslut på ett negativt sätt. 

Ärendets behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-08 § 35 att analys över boendebehovet i 
Oskarshamns kommun gällande LSS och SoL godkänns. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämndens arbetsutskott 2023-02-08, § 35. 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-02. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 31 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46  Dnr  

Information om OF - omsorg för personer med 
funktionsnedsättning. 

Socialnämndens beslut 
1. Information om OF läggs till handlingarna. 

Ärendet 
Som en del av socialnämndens utbildningsplan kommer varje områdeschef att hålla en information 
om sitt område på socialnämndens sammanträden. Olof Svensson med ett antal enhetschefer går 
igenom och visar hur OF verksamhet fungerar. 

Dagens sammanträde 
Ordförande yrkar att informationen om OF läggs till handlingarna och finner att socialnämnden 
beslutar bifalla detsamma. 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 32 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47  Dnr  

Socialchefen informerar SN 2023-02-22 

Socialnämndens beslut 
1. Informationen noteras som mottagen. 

Ärendet 
Socialchef, Cecilia Wahlström, informerar om pågående ärenden och händelser inom 
socialförvaltningen. 

IVO-ärende 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört en nationell granskning av äldreboenden. 
Områdena IVO har tittat på är: individuell bedömning och kompetensnivå, dokumentation och 
personalkontinuitet, läkemedelshantering och vård i livets slutskede. Återrapportering till IVO ska 
göras senast den 14 mars med redovisning av åtgärder som vidtagits eller planeras. 
Återrapporteringen ska beslutas av arbetsutskottet i mars innan den överlämnas till IVO. 

Provtagning personal 

Från och med den 1 februari 2023 kommer inte längre Regionen att vara behjälpliga med testning av 
Covid-19 av kommunens personal. Därmed upphör testningen av personal från samma datum. Nu 
är det upp till varje kommun att lösa detta själva. Brukarna testas fortfarande vid symptom för att 
kunna smittspåra vilket Regionen hjälper till med. Smittskyddsåtgärder kvarstår så längre 
rekommendationen från Folkhälsomyndigheten gör det.  

Medvind 

Medvind är ett nytt schemasystem som används från den 1 februari 2023. Starten har gått över 
förväntan och bedömningen görs att det kommer att bli lättare att resurssätta och schemalägga 
personalen.  

LOV 

Förvaltningen har godkänt ett nytt företag (Linné omsorg AB). Nu inväntas besked från företaget om 
avtalsstart. Preliminär uppgift är att vara igång innan sommaren. Ny ansökan om LOV (lagen om 
valfrihetssystem) inkom idag från ett annat företag. 

Kartläggning hemsjukvård 

Under våren genomförs en mätning och uppföljning av kommunernas sjukvård i hemmet med hjälp 
av Ensolutions. Satsningen görs gemensamt av länets kommuner och finansieras med statliga 
medel. Detta för att ta fram statistik om hur arbetsbelastningen ser ut i hemsjukvården - vilket är en 
bra grund för fortsatt arbete med omställningen Nära vård. 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att informationen noteras som mottagen och finner att socialnämnden beslutar 
bifalla detsamma. 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 33 

    Socialnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-22 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48  Dnr SN 2023/000049-3 

Umgängesreglering enligt 14 § 2 st 1 p LVU. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslås besluta att med stöd av 14 § 2 st 1 p LVU inskränka moderns och 

faderns rätt till umgänge med dottern, till att omfatta bevakad telefonkontakt och kontakt via länk 
tills vidare. 

2. Beslutet övervägs inom tre månader. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Umgängesreglering enligt 14 § 2 st 1 p LVU. 

Dagens sammanträde 
Hanna Anderstedt (C) meddelar att hon är jävig och deltar inte i beslutet och lämnar därmed 
sammanträdesrummet under ärendets överläggning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-02-13. 
 
 


