
SE MARKARYDS 
me KOMMUN 

  

Socialnamnden Protokoll 2022-05-19 

Tid och plats 2022-05-19, Asasalen, 13:30 — 17:30 

Tjänstgörande — Jane Holmström Björkman (KD), ordförande 

Ledamöter Yvonne Takvam (KD) - $$ 36,37 

Ann-Marie Cedergren (KD) 
Eva Madestam (KD) 

Benita Jansson (C) 

Joakim Reimerstam (S) 

Anitha Pohlman (S) istället för Kenneth Cederfelt (S) 
Katrin Petersson (S) 

Erika Fernestam (SD) 

Ronny Fager (SD) 
Berit Larsson (KD) 

Anna Johansson (KD) — inträder som tjänstgörande 
ersattare 

for Yvonne Takvam under §§ 34,35,38,39,40 

Ersättare Anna Johansson (KD) 

Björn Jonsson (S) - $$ 34,36,37 

Övriga Johan Rutgersmark, socialchef 

närvarande Sara Källgarn, kanslichef 
Arta Bucolli, konsult — via Teams 

Gabriela Horvath, nämndsekreterare 

Johan Bring, Serviceresor Kronoberg 

Johan Sjöblom, Serviceresor Kronoberg 
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Socialiäninden Protokoll 2022-05-19 

Justerare Katrin Petersson 

Datum för 2022-05-24 Paragrafer:34-40 

justering 

4 TJ a 

Underskrifter ra é tl 

Sekreterare Gabriela Horvath 
  

  

Ordförande Jane Holmström Björkman 

Hi bon Ahmet. 
Justerare Katrin Petersson 
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Socialnämnden Protokoll 2022-05-19 

Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-05-19 
Datum då anslaget 2022-05-24 Datum då 2022-06-14 
sätts upp anslaget tas ned 
Förvaringsplats för Kommunkansliet 
protokollet 

fp 2, ASL 

Underskrift SRG dial Zz hk 
Gabriela Horvath 
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Socialnämnden 

SJMARKARYDS 
KOMMUN 

Protokoll 2022-05-19 

Ärendeförteckning 

Mötets öppnande 

Val av justerare 

Godkännande av dagordningen 

  

834 Vidtagande av åtgärder för att klara bemanningen av vårdpersonal 

sommaren 2022 

§ 35 Sjukskoterskebemanning semesterperioden 2022 

§ 36 Fortsatt deltagande i gemensam fardtjanst och bestallningscentralen 

§ 37 Rapportering av ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt SoL 

och LSS under kvartal 1 2022 

§ 38 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 39 Ovriga fragor 

§ 40 Reflektion och sammanfattning 
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Socialnämnden 2022-05-19 

SN § 34 

Vidtagande av åtgärder för att klara bemanningen av vårdpersonal 

sommaren 2022 

Dnr 2022/25. 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna de 
föreslagna åtgärderna som vidtas för att trygga bemanningen inom vård 
och omsorg. 

Bakgrund och sammanfattning 

Rekryteringen av semestervikarier för att klara bemanningen av 

undersköterskor inom vård och omsorg har de senaste åren blivit svårare. 
Varje år krävs det ca 100 semestervikarier för att täcka ordinarie 
arbetstagares semestrar. I år har det varit färre sökanden än vanligt efter 

den annonsering som gjorts, färre än hälften av behovet. Arbetet med att 
rekrytera vikarier fortsätter genom personliga kontakter, besök på KCM 
mm men då det fortfarande fattas ca 
25 vikarier behöver vi vidta extraordinära åtgärder. 

1. Ekonomisk ersättning för de undersköterskor som tar vakanta pass. 
2. Ekonomisk ersättning för de undersköterskor som flyttar en 

semestervecka. 

3. Bemanning genom bemanningsföretag. 

Socialförvaltningens bedömning är att det är nödvändigt att vidta dessa 
åtgärder för att trygga bemanningen och patientsäkerheten under 
semesterperioden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-22 

Beslutet expedieras till: 

Socialnämnden 
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Socialnämnden 2022-05-19 

SN § 35 

Sjukskoterskebemanning semesterperioden 2022 

Dnr 2022/32. 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden godkänna åtgärder i 
skrivelsen för att lösa sjuksköterskebemanningen semesterperioden 2022 

Bakgrund och sammanfattning 

Sommarsituationen ser ansträngd ut i hemsjukvården då vi inte har några 
sökande till våra semestervikariat, varken dagtjänst eller nattjänst. De 
timanställda som har hjälpt till i hemsjukvården övriga året har tackat nej 

till att arbeta hos oss i sommar av olika anledningar, någon kan ta enstaka 
pass men inte mer än så. 

Personalen har fördelat sig jämnt i sina semesterönskemål men vi kommer 
inte att klara av att lösa bemanningen utan någon vikarie. I söder saknar vi 
en tjänst och i norr har vi en sjukskrivning som påverkar. 
Nattsjuksköterskor saknas fortfarande, endast två tjänster tillsatta vilket gör 

att det endast finns en sjuksköterska i tjänst på natten under hela 
semesterperioden. Försök till rekrytering har inte gett resultat på flera år. 

Enligt skrivelse från MAS är lägsta planerade bemanning 3 sjuksköterskor 
dagligen i norr respektive söder under semesterperioderna vilket vi inte kan 
uppfylla under flera veckor som det ser ut nu. En sjuksköterska i tjänst på 
nattetid i hela kommunen, vilket ibland löses med jour eller beredskap. 
Aktuella förutsättningar 

Antal vakanta dagpass är i skrivande stund inte klarlagt men vi har ca 40 
vakanta nattpass. Varje nattpass är 10 timmar vilket ger 400 vakanta 
timmar. 
Olika lösningar till bemanning inom hemsjukvården under 2022 års 
semesterperiod: 

I. Sjuksköterskor som jobbar deltid erbjuds att arbeta en högre 
tjänstgöringsgrad under sommaren och erhåller extra ersättning per 

timme för de anvisade passen från arbetsgivaren. 

2. Anlita bemanningsföretag på de arbetspass som är vakanta. Dagar 
för introduktion kommer att tillkomma. 

Om vår egen personal arbetar en högre tjänstgöringsgrad får vi en hög 
kvalitet och kontinuitet på vården då de kan våra rutiner och känner både 
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Socialnamnden Protokoll 

omvardnadspersonal och brukare. Bemanningspersonal gör att vi far den 
hjälp vi behöver i sommar och att var egen personal kan ha semester och 
vila upp sig för att orka arbeta resten av året och vi kan undvika 
sjukskrivningar. Det finns dock ingen garanti att det blir samma person 
som arbetar hos oss hela sommaren vilket ger en sämre kontinuitet och 
kunskapen kring rutiner, arbetssätt, dokumentationssystem och brukare 
finns inte. En god introduktion är nödvändig och kommer tillkomma utöver 
ovan beräknad kostnad. För att lösa sommarsituationen kommer troligtvis 
en kombination av ovanstående lösningar krävas. Arbetet med att hitta 
vikarier på egen hand fortsätter parallellt med ovanstående lösningar. 

Beslutsunderlag 

Hemsjukvårdehefens tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Beslutet expedieras till: 

Socialnämnden 
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Socialnamnden 2022-05-19 

SN § 36 

Fortsatt deltagande i gemensam fardtjanst och 

bestallningscentralen 

Dnr 2022/58. 

SN § 36 

Fortsatt deltagande i gemensam fardtjanst och bestallningscentralen 

Dnr 2022/58. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom férvaltningschefens yttrande 
så som sitt eget. 

Bakgrund och sammanfattning 

Färdtjänst: Johan Bring — kvalitetsutvecklare och Johan Sjöblom — 
delprojektledare, båda från Länstrafiken, Region Kronoberg informerar i 
ärendet. Presentation biläggs handlingarna. 

Forvaltningschefen redogör för ärendet och har väckt frågan enligt MBL § 
19, information till facken tidigare under dagen. Ekonom Arta Bucolli 
medverkar och informerar om de ekonomiska aspekterna utifrån samråd 
med regionen. 

Finansiering 

Förvaltningschefen delger sammanställning av kostnader som biläggs 
handlingarna: +200.000 kronor i handläggningskostnader. 

Dagens sammanträde 

Erika Fernestam (SD), Berit Larsson (KD) och Joakim Reimerstam (S) 
yrkar att nämnden ställer sig bakom forvaltningschefens yttrande så som 
sitt eget. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2022-05-19 

SN § 37 

Rapportering av ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt 

SoL och LSS under kvartal 1 2022 

Dnr 2022/49. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende 
Rapportering av ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt 
socialtjänstlagen och LSS. 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering 
sker kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 

MAS tjänsteskrivelse, 2022-04-12 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 2022-05-19 

SN § 38 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Dnr 2022/62. 

Beslut 

Socialnämnden lägger redovisade beslut under punkt I Äldreomsorgen 
samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning och LSS, punkt 2 

Individ- och familjeomsorgen 

Bakgrund och sammanfattning 

Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa 
delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt att återkalla 
lämnad delegation. 

1. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning och LSS 

Delegeringsbeslut för tiden 2022-03-01 - 2022-03-31 och 2022- 
04-01 - 2022-04-30 

2. Individ- och familjeomsorgen 

Delegeringsbeslut för tiden 2022-04-12 - 2022-05-03 

Beslutsunderlag 

Sekreterarens tjänsteskrivelse 2022-05-16 
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MARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Socialnämnden 2022-05-19 

SN 8 39 

Övriga frågor 

Dnr 2022/67. 

Beslut 

I ärendet fattas inga beslut. 

Dagens sammanträde 

- Brukarråd kan återupptas efter pandemirestriktionerna 
Förvaltningschefen bereder planering för detta till nästkommande 
sammanträde 

- Fraga om omfördelning mellan särskilt boende och LSS-boende. 
Förvaltningschefen redogör kort för förhållandena mellan kö, 
anvisningar och beslut. 

- Fraga om ärende i Strömsnäsbruk som uppmärksammas media. 
Forvaltningschefen tar med frågan till nästkommande nämnd. 

- Namndens beslut strax före pandemin att erbjuda ungdomar praktik 
har p g a pandemin inte kunnat verkställas och kvarvarande 
restriktioner hindrar både feriepraktik och annan praktik då 
kohortvård fortfarande bedrivs. 
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Socialnamnden 2022-05-19 

SN § 40 

Reflektion och sammanfattning 

Dnr 2022/68. 

Beslut 

I ärendet fattas inga beslut. 

Ordförande inbjuder till reflektioner i samspel med förvaltningschefen 

rörande dagens sammanträde. 

Dagens sammanträde 

Nämnden tackar avgångna Berit Larsson för hennes ledarskap och 
utveckling av nämndarbetet. 

Till nästa nämnd: lägg in delegeringsbeslut och ”meddelandepärmen” 
med do.mar etc.i Netpublicator samtidigt med kallelsen. 
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