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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret, Sessionssalen kl. 13.00 -17.30 
 
Ajournering 14.45 -15.00, 16.30 -16.45 
 
Beslutande Ingrid Nygren, ordförande  C 
 Martin Berglund, vice ordförande S 
 Sven-Åke Boström M 
 Gunilla Forsberg KD 
 Linda Berglund S 
 Eila Eriksson, tjänstgörande ersättare S 
 Karin Gustafsson, tjänstgörande ersättare  S 
  
Övriga 

Närvarande  Staffan Berggren, socialchef, § 17-26 
  Maria Egelby, ekonomichef, § 23 
  Ann-Louise Svensson, enhetschef, § 18, 23 
 Malin Falk, enhetschef, § 20, 23 
 Martina Eckeskog, enhetschef, § 19, 23 
 Annah Ovesson, enhetschef, § 23 
 Hans Edlund, fastighetschef, § 23 
 Camilla Eliasson Moström, personalkonsulent, § 23 
 Sofia Kvick, socialsekreterare, § 23, 26 
 
 

Utses att justera Linda Berglund  S 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret, Sessionssalen, 2022-09-19 kl.10.00 
 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 17-26 
 Annica Westman, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Ingrid Nygren, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2022-09-19 
  Anslaget upphör 2021-10-11 
  

http://www.bjurholm.se/
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 § 17  
 

Ändring i föredragningslistan 
 
Socialnämndens beslut 
Ett tillkommande ärende samt två informationsärenden anmäls. 
 
Revidering av delegationsordning för socialnämnden behandlas som 
ärende 11. 
 
Information om Diamanten och Lex Sarah rapport. 
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 § 18 Dnr SN22-064 706 
 

Taxor och avgifter inom socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta revidering och 
tillägg av Taxor och avgifter inom socialnämnden. Taxorna börjar 
gälla från och med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kost:  
Priset per matportion kommer att vara oförändrat på  
52 kronor/portion. Däremot har kostnader för de varor enheterna 
beställer själva till frukost, mellanmål och kvällsfika ökat med 15 %. 
Den nya taxan är baserad på faktiska kostnader från Castorköket. 
 
Matleverans:  
Kostnaden för drivmedel (bensin) har ökat med 24 % juli 2021 
jämfört med juli 2022. 

 
Korttidsboende:  
Avgiften för korttidsboende har setts över på grund av de ökade 
kostnaderna för mat och förbrukningsvaror. 

  
Ekonomiska konsekvenser 
Det är i dagsläget svårt att avgöra vilka ekonomiska effekter beslutet 
skulle medföra utifrån de boendes betalningsförmåga.  
 
Beslutsunderlag 
Socialsekreterares och enhetschefs tjänsteskrivelse 2022-08-26. 
Förslag Taxor och avgifter inom socialnämnden.  
Taxor och avgifter inom socialnämnden, beslut KF 2021-10-25 § 69, 
Dnr KS21-498 706. 
Taxor och avgifter 2023, 2022-08-26. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Socialchef  
Diariet 
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 § 19 Dnr SN22-061 730 
 

Riktlinje för pedagogiska måltider 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet. Beslut om riktlinje 
för pedagogiska måltider tas på nästa sammanträde 2022-11-02. 
En utredning ska göras enligt följande: 

 Konsekvenserna av att inte ha pedagogiska måltider inom 
äldreomsorgen. 

 Schematekniska och praktiska förutsättningar för pedagogiska 
måltider i verksamheten. 

 Konsekvenser för Johannesgårdens samt Solrosens 
verksamhet vid ett bifall respektive avslag till pedagogiska 
måltider. 

 Faktiska kostnader ett eventuellt beslut innebär för 
verksamheten. 

 
Reservation 
Alliansen reserverar sig mot socialnämndens beslut till förmån för 
eget förslag.  
 
Förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar riktlinjen för pedagogiska måltider. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2014 finns en riktlinje för ” Pedagogiska måltider” inom vård 
och omsorg. Den har praktiserats på Johannesgården. 
De nya riktlinjerna är framtagna i syfte att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt i kommunens verksamheter när det gäller 
pedagogiska måltider. Riktlinjen gäller för pedagoger inom 
förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola samt för 
vårdpersonal som arbetar inom demensenheter. 
En pedagogisk måltid är en måltid som sker på arbetstid och innebär 
att personalen äter med barn/elever/brukare med syfte att stärka den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv och förmåga att 
praktiskt hantera sin vardag. Medarbetare som arbetar med 
pedagogiska måltider ska skapa en måltidsmiljö som är lugn och 
trygg för barn/elever/brukare och på ett naturligt sätt skapa 
förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö, miljömedvetenhet och 
hälsa.  
 
Målet med de pedagogiska måltiderna är att barn/elever/brukare ska 
ha en positiv måltidsupplevelse. 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Socialnämnden 2022-09-14  6(14) 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

 § 19 (forts) Dnr SN22-061 730 
 
Förslag på avgifter kommer att beslutas separat november månad. 
De alternativa avgifterna kommer att informeras som ett 
informationsärende på detta möte. 
 
Beslutsunderlag 
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2022-08-23. 
Förslag Riktlinje för pedagogiska måltider. 
Riskbedömning och konsekvensanalys 2022-08-17. 
Riktlinje Pedagogiska måltider 2014.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar återremiss av ärendet. Socialnämnden 
beslutar att återremittera ärendet för beslut på nästkommande 
sammanträde. Socialnämnden begär en utredning av följande: 
Konsekvenserna av att inte ha pedagogiska måltider inom 
äldreomsorgen. Schematekniska och praktiska förutsättningar för 
pedagogiska måltider i verksamheten. Konsekvenser för 
Johannesgårdens samt Solrosens verksamhet vid ett bifall respektive 
avslag till pedagogiska måltider. Faktiska kostnader ett eventuellt 
beslut innebär för verksamheten. 
 
Alliansen yrkar avslag på liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden bifaller socialdemokraternas förslag. 
 
Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för alliansens förslag 
Nej-röst för socialdemokraternas förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 3 ja-röster för alliansens förslag och 4 nej-röster för 
socialdemokraternas förslag beslutar socialnämnden att bifalla 
socialdemokraternas förslag. 
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 § 19 (forts) Dnr SN22-061 730 
 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja- röst Nej- röst Avstår 

Ingrid Nygren (C) X   

Martin Berglund(S)  X  

Sven-Åke Boström (M) X   

Karin Gustafsson (S)  X  

Gunilla Forsberg (KD) X   

Eila Eriksson (S)  X  

Linda Berglund (S)  X  

 
Reservation 
Alliansen reserverar sig mot socialnämndens beslut till förmån för 
eget förslag.  
 
Beslutet ska skickas till 
Enhetschef 
Diariet 
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 § 20 Dnr SN22-059 739 
 

Fortsatt stängning av Smörblomman 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avdelningen Smörblomman, som varit 
stängd under sommarmånaderna, ska fortsatt vara stängd tillsvidare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför sommaren fanns ett antal vakanta boendeplatser inom 
äldreomsorgen som gjorde det möjligt att stänga Smörblomman och 
istället omplacera personal för att på så vis säkra personaltillgången 
inför semesterperioden. Under första halvåret har det också varit ett 
tapp bland personalen, så att det blivit allt svårare att fylla dessa 
vakanser med utbildad personal. Eftersom efterfrågetrycket mot 
särskilda boenden gått ned samtidigt som tillgången till utbildad 
personal minskat har diskussioner fört inom äldreomsorgsledningen 
om möjligheten att låta Smörblomman vara fortsatt stängd tillsvidare.   
 

Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-08-16. 
Angående fortsatt stängning av Smörblomman 2022-08-24. 
Riskbedömning och handlingsplan 2022-08-16. 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Diariet 
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 § 21 Dnr SN22-058 753 
 

Ansökan från Bris om verksamhetsbidrag för 2022 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att bevilja Bris Nord ett verksamhetsbidrag 
om 6 000 kr för 2022. 
 
Reservation 
Gunilla Forsberg (KD) reserverar sig mot socialnämndens beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som 
kris erbjuder professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl 
och telefon 116 111. Varje barn som kontaktar Bris får ett tryggt, 
anonymt och kostnadsfritt stöd av en utbildad kurator. Den stora 
efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att de under 2021 hade 
41 667 kurativa kontakter med barn och unga i den nationella 
stödlinjen, en ökning med 32 procent jämfört med 2020. Utöver den 
generella samtalsökningen till Bris under 2021 har oroande ökningar 
noterats av samtal kring ämnen som självmord, sexuella övergrepp, 
självdestruktivitet, ätstörningar samt fysiskt och psykiskt våld. 
 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2022-08-26. 
Bris Nord Ansökningsbrev verksamhetsbidrag 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gunilla Forsberg (KD) yrkar avslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Diariet 
Ekonomi 
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 § 22 Dnr SN22-033 739 
 

Kompetensförsörjning 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att till nästa nämnd utreda förutsättningarna 
för att omgående kunna återgå till tidigare bemanningsnivå om 0,65 
samt 0,7(demensavdelning), samt en helgtjänstgöring på 2 av 5 
helger från dagens varannan helg.  
 
I fråga om arbetsskor vill socialnämnden till nästa sammanträde få 
redovisat rutin för hur avsatta medel ska komma personalen till del. 
 
Beträffande övriga delar i rapporten vill socialnämnden få presenterat 
socialchefens och presidiets tankar och idéer om/hur förslagen ska 
omsättas i handlingsplaner. Socialnämnden önskar återkoppling om 
hur arbetet fortskridit till nästa sammanträde 2022-11-02. 
 
Förslag till socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar redovisad information. 
Socialnämnden beslutar att avvakta i frågan om bemanningstätheten 
tills resultaten från de kommande vårdtyngdsmätningarna är klara.  
Socialnämnden ger socialchef och presidiet i fortsatt uppdrag att 
prioritera frågan om att finna en hållbar finansiering av återgång till 
2/5 helgarbete.  
 
I fråga om arbetsskor vill socialnämnden till nästa sammanträde få 
redovisat rutin för hur avsatta medel ska komma personalen till del. 
Beträffande övriga delar i rapporten vill nämnden få presenterat 
socialchefens och presidiets tankar och idéer om/hur förslagen ska 
omsättas i handlingsplaner. Socialnämnden önskar återkoppling om 
hur arbetet fortskridit till nästa nämndssammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden gav vid föregåenden sammanträde socialchef i 
uppdrag att i samråd med presidiet arbeta fram konkreta förslag för 
att öka attraktiviteten för arbete inom kommunens vård och omsorg. 
Återrapportering av vad som gjorts och planerade åtgärder redovisas 
till dagens sammanträde i bilagt dokument. 
 
Beslutsunderlag 
Socialchefens tjänsteskrivelser 2022-08-26. 
Återrapportering med anledning av socialnämndens beslut 2022-05-
04 § 16, 2022-08-25. 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef, Diariet   
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 § 23  

 
Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Ekonomichef: delårsbokslut presenteras för januari – augusti 2022 
samt ekonomi gällande Diamanten.  
 
Enhetscheferna: information från verksamheterna, 
sommarbemanningen, arbetsmiljö, vårdtyngdsmätning, avvikelser, 
ekonomi och nytt verksamhetssystem.  
 
Enhetschef och fastighetschef: hyror på särskilt boende. 
 
Personalkonsulent: sjukfrånvaro, vård av barn, 
händelserapportering utifrån KIA. januari – juli 2022. 
 
Socialsekreterare: rapport om missförhållanden Lex Sarah.  
 
Socialchef: ekonomi. 
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 § 24  
 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, 
tjänstemän och arbetsutskott enligt socialnämndens antagna 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till socialnämnden. 
Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det socialnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering. 
 
Socialsekreterare 
Bilaga vid sammanträde.  
 
Socialchef 
Bilaga vid sammanträde. 
 
Byggnadsinspektör 
Bilaga vid sammanträde. 
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 § 25  
 

Redovisning av meddelanden 
 
Kommunfullmäktige 
Årsplan 2023, beslut KF § 19 2022-06-13, Dnr SN22-011 041. 
 
Ersättning till förtroendevalda för mandatperioden 2023-01-01 – 
2026-12-31, beslut KF § 20 2022-06-13, Dnr KS22-406 101. 
 
Byggande av förskola, äldreboende, kök och matsal enligt för projekt 
Diamanten upprättat lokal- och funktionsprogram på fastigheten 
Arrendatorn 1 m.fl., beslut KF § 23 2022-06-13, Dnr SN19-057 739. 
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 § 26 Dnr SN22-066 700 
 

Revidering av delegationsordning för socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om revidering av delegationsordning enligt 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen, som den är utformad idag, stämmer inte 
överens med korrekt lagrum gällande 10.34 och det behövs därför en 
revidering och ett tillägg.  
 

Nuvarande delegationsordning: 
 

10.34 Dödsboanmälan till 
skattemyndigheten samt 
vård av dödsbos egendom 

20 kap 8a 
§ ÄB 

Socialsek
reterare 

 

 
Förslag till revidering och tillägg: 
 

10.34 Dödsboanmälan till 
skattemyndigheten  

20 kap 8a 
§ ÄB 

Socialsek
reterare 

 

10.35 Företräda socialnämnden i 
de ärenden där det åligger 
nämnden att vårda egendom 
i dödsbo 

18 kap. 
2§ ÄB 

Socialchef Socialchef kan utfärda 
fullmakt till enskilda 
tjänstepersoner att 
företräda nämnden 

 
 
Beslutsunderlag 
Socialsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-09-07. 

 

Beslutet ska skickas till 
Socialchef 
Socialsekreterare 
Diariet 
Webb 
Intranät 


