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Övriga närvarande Marie-Louise Forsberg Fransson, socialchef 
Marianne Andersson, sekreterare 
   

Justerare Stina Jansson 

Justeringens plats och tid   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 13 - 21 
 Marianne Andersson  

 Ordförande 

  

 Anita Bohlin Neuman  

 Justerare 

  

 Stina Jansson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-10-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-25 Datum då anslaget tas ned  2022-11-25 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Marianne Andersson  
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§ 13 Dnr    

Justering av protokoll samt fastställande av 
dagordning 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Som justerare av protokollet väljs Stina Jansson.  

Dagordning 
Äldreomsorgschefen som skulle komma till dagens möte har fått förhinder. 
Kommer i stället till mötet i december.   

Från PRO anmäls en fråga om trygghetslarm.     
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§ 14 Dnr 6650  

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Föregående mötes protokoll från den 2 juni 2022 godkänns och läggs till 
handlingarna.      
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§ 15 Dnr    

Utbildning servicemedarbetare social omsorg 

Kommunala Pensionärsrådet 
Tackar för informationen      

Sammanfattning av ärendet 

Information lämnas om den utbildning till servicemedarbetare som ska starta i 
kommunen. Utbildningen vänder sig främst till nysvenskar som inte kommit in 
på arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. Upplägget är att deltagarna 
läser SFI samtidigt som man går utbildning till servicemedarbetare.  

Utbildningen bygger på ”stegförflyttning”. Från utanförskap pga av språk eller 
bristande kunskap till att vara anställningsbar och vara en del av samhället.  

Det är också en del i att klara kompetensförsörjningen i vården i framtiden.  

Utbildningen är uppdelad i ett första steg på 5 veckors introduktion och 
därefter 40 veckors utbildning. Under utbildningstiden går man bredvid 
ordinarie personal och har då en handledare. Den praktiska utbildningen ligger 
inom SÄBO, inte inom hemvården.  

Efter dessa 40 veckor, under förutsättning att man uppnått godkänd nivå, är 
deltagaren anställningsbar och kan söka tjänst inom vården i kommunen.   

De som gått utbildningen kommer inte att göra omvårdnadsuppgifter, de 
uppgifterna ligger kvar på undersköterskor och vårdbiträden. Men genom att 
göra serviceinsatser som att vara behjälplig vid t.ex måltider, städ och tvätt, 
frigörs tid för omsorgspersonalen för vårdinsatser.  

Nu pågår intervjuer med personer som kan tänkas vara intresserade av att gå 
utbildningen. 28 personer intervjuas.  

Utbildningen finansieras via statliga medel.    
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§ 16 Dnr    

KPMG – delrapport 3 och antagen handlings-
/åtgärdsplan 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetläget med det stora underskottet innebär stora utmaningar.  
Socialnämnden i Degerfors kommun har under ett flertal år uppvisat 
underskott i den ekonomiska förvaltningen. I slutet av år 2021 begärde 
kommunstyrelsen att en genomlysning av prognosrutiner och de uppföljningar 
som görs år 2022 inom Socialförvaltningen. Revisionsbolaget KPMG fick 
uppdraget att genomföra genomlysningen och ta fram förslag på åtgärder för en 
budget i balans. KPMG planerade tre delprojekt för att komma fram med 
förslag till åtgärder för att få socialförvaltningens budget i balans. I juni 2022 
presenterades delrapport två och den tredje rapporten kom i september. 

Handlings-/åtgärdsplanen har till syfte att belysa övergripande ansvar för frågor 
som berör ledning och styrning för socialförvaltningens verksamheter. Syftet är 
också att tydliggöra åtgärder för att förvaltningen ska ha en ekonomi i balans 
vid utgången av år 2023.  

Planen är framtagen utifrån de förslag till åtgärder som KPMG redovisat i i sina 
tre rapporter.  

KPMG:s tredje delrapport handlar främst om att ”rikta” arbetet med de 
föreslagna åtgärderna och den långsiktiga planeringen av framtidens 
socialförvaltning.    

När det gäller demografin är det gruppen 80 år och äldre som ökar mest under 
de kommande 10 åren vilket kommer att påverka behovet av äldreomsorg stort 
och där kommunen måste stå beredd med insatser både vad gäller boende och 
vårdinsatser.  

Med hänsyn till den övriga befolkningsutvecklingen och nuvarande kostnader 
för äldreomsorgen kommer strukturella förändringar att behövas för att klara av 
att möta behovet med de resurser som kommunen har.  
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Bemanningsrutiner behöver ses över. Kommunen har fått 1 mkr som ska 
avsättas för förbättrad schemaläggning där resurser nyttjas på ett effektivare 
sätt.  

Införande och nyttjande av välfärdsteknik är viktigt och har lagts in i den 
reviderade handlingsplan som läggs fram till nämnden den 12 oktober. Exempel 
är E-tillsyn med kamera nattetid och läkemedelsrobotar.   
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§ 17 Dnr    

Delårsrapport 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden visar en budgetavvikelse på -5,9 miljoner för perioden januari 
till och med juli 2022.  

Helårsprognosen pekar mot en budgetavvikelse på -18,4 miljoner. Avvikelsen 
motsvarar 7,1 % procent av nämndens totala budget. På minussidan utmärker 
sig ökade kostnader för placeringar samt underskott för personal inom området 
vård och omsorg. 

För att nå en ekonomi i balans har en handlings-/åtgärdsplan tagits fram med 
utgångspunkt av KPMG:s förslag till åtgärder. Utifrån de åtgärder som görs 
under 2022, men inte ger helårseffekt under året, samt planerade åtgärder för 
2023 ser socialnämnden ut att vid utgången av 2023 kunna vara i balans.  

Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till t.f kommundirektör att utreda vad 
som är orsak till att så många flyttar till kommunen som inte har egen 
försörjning.   
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§ 18 Dnr    

Uppföljning av statsbidrag 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Informationen mottas. 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn har gjorts av erhållna statsbidrag och pågående projekt.  

Nästkommande mandatperiod med regeringsskifte, kan innebära förändringar i 
statsbidragen. En del projekt kommer att fortsätta även nästa år men kraven är 
att kriterierna för bidraget uppfylls annars måste kommunen återbetala bidraget. 
Så kommer att ske för äldreomsorgslyftet där kommunen inte klarat att 
genomföra det man sökt för. 

För projektet att införa ”God och nära vård” har kommunen fått 10 mkr.  
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§ 19 Dnr    

Äldreplan/bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande verksamhetsutvecklare kommer att avsluta sin tjänst sista oktober 
och kommer att lämna över till sin efterträdare.  
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§ 20 Dnr    

Planering för trygghetsboende 

Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänsten arbetar med frågan om framtida trygghetsboende i samverkan 
med Degerforsbyggen AB. Ingår som en del i Äldreplanen.  
 
Nya lägenheter (3 rok) har inretts på Slingan 6, ovanför socialkontoret. Är tre-
rumslägenheter,   
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§ 21 Dnr    

Trygghetslarm 

Kommunala pensionärsrådets beslut 
Socialchefen följer upp klagomålet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bernt Fägerås lyfter en fråga om trygghetslarm som han fått till sig från en 
medlem och som rör klagomål rörande hur samtalets hanterats.  
 
Rutin för larmsamtal är att dessa går till Larmcentralen som kopplar vidare till 
kommunens personal. Larmcentralen ska inte göra någon bedömning utan 
enbart förmedla samtalet till kommunens personal som gör bedömning av 
behovet av insats.  
 
Socialchefen tar med sig klagomålet och följer upp vad som hänt och om detta 
bör föranleda en avvikelsrapport.  
 


