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Beslutande Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordförande 
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§ 351  

Val av justeringsperson 

Beslut 
Carina Strömbäck (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 352 Ärendenr SO 2022/156 

Riksnorm försörjningsstöd 2023 

Beslut 
Socialnämnden antar riksnorm för försörjningsstöd 2023. 

Ärendebeskrivning 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. I riksnormen 2023 har normens samtliga 
poster räknats upp med 8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022. För 2022 höjdes 
riksnormen med 1,6 procent jämfört med 2021. 

Ökningen med 8,6 procent är betydligt högre än tidigare år. Kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd 2023 kommer att öka och eventuellt även antal hushåll. En ny målgrupp, hushåll med 
låga inkomster, kommer eventuellt söka ekonomiskt bistånd då de kommer har inkomster 
understigande nivån för ekonomiskt bistånd. För enskilda hushåll har dock inte uppräkningen 
på flera år följt löneutvecklingen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås anta riksnorm för försörjningsstöd 2023. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef vuxenenheten 
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§ 353 Ärendenr SO 2022/188 

Tillägg till riksnorm 2023 

Beslut 
Socialnämnden antar förslag till tillägg för riksnormen för försörjningsstöd 2023. 
Reseersättning till umgängesresor höjs från och med 1 januari 2023 till 25 kr/mil.  
Beslutet kan komma att ändras om ändrade förhållanden påkallar det.  

Ärendebeskrivning 
Försörjningsstödet ska tillgodose hushållens mer regelbundna utgifter per månad och består 
av två delar. Den ena delen är riksnormen som beslutas av regeringen varje år. Den andra 
delen består av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen som består av faktiska 
skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och  
a-kassa. Det går inte att bestämma på nationell nivå vad som är skäligt för dessa kostnader 
eftersom de kan variera beroende på till exempel var och hur man bor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta förslag till tillägg för riksnormen för försörjningsstöd 
2023. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef vuxenenheten 
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§ 354 Ärendenr SO 2022/155 

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. samt kontaktpersoner-
/familjer för år 2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att följa Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, rekommendationer 
och ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer, samt ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023, 
samt ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
SKR:s cirkulär 22:41 och 22:42 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att följa Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s, 
rekommendationer och ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer, samt 
ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 
med mera för år 2023. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef placeringsenheten 
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§ 355 SO 2022/190 

Brukarundersökning 2022 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Dahlén visar PowerPoint-presentation på redovisning av årets brukarundersökningar 
för enheterna; 

• Ekonomiskt bistånd 
• Barn och unga – vårdnadshavare 
• Barn och unga – från 13 år 
• Missbruk 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 2022 
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§ 356 SO SO 

Medarbetarundersökningen 2022 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner visar PowerPoint-presentation och redovisar resultatet av årets 
medarbetarundersökning. 91,1 % (72 av 79) medarbetare har besvarat enkäten. Frågor har 
ställts inom fem områden: 

• Hälsa 
• Likabehandling 
• Kvalitet 
• Ledarskap 
• Medarbetarskap 

På fyra av ovanstående områden har medelvärdet ökat jämfört med föregående år. 
Trivselindex har ökat från 4,12 år 2018 till 4,43 år 2022, där fem är det högsta och mest 
positiva värdet. Området hälsa ligger på 4,14, likabehandling 4,45, kvalitet 4,56, ledarskap 
4,45 och medarbetarskap 4,52. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint-presentation 
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§ 357 Ärendenr SO 2022/6 

Redovisning av månadsstatistik november 2022 

Beslut 
Redovisning av månadsstatistik för november månad 2022 godkänns och läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Antal inkomna anmälningar 0-20 år för perioden 2019-01-01 – 2022-11-30. 
• Antal anmälningar rörande barn 0-20 år som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 

2022. 
• Antal anmälningar rörande vuxna som överskridit 21 dagar utan åtgärd för 2022. 
• Antal utredningar 0-20 år med utredningstid över 4 månader 2017-01-01 - 2022-11-

30. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar Barn och unga 0-20 år  

för perioden 2020-01-01 – 2022-11-30. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande vuxna för perioden        

2021-01-01 – 2022-11-30. 
• Antal inledda, pågående och avslutade utredningar rörande ärenden för Våld i nära 

relation (VINR) för perioden 2021-01-01 – 2022-11-30. 
• Antal beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos familjeresursenheten för perioden 

2021-01-01 – 2022-11-30. 
• Antalet beviljade/pågående öppenvårdsinsatser hos öppenvård vuxen samt inskrivna 

på AME 2021-01-01 – 2022-11-30. 
• Utvecklingen av utbetalat ekonomiskt bistånd 2019-01-01 – 2022-11-30. 
• Antalet beviljade kontaktfamilj och kontaktpersonsinsatser för perioden 2021-01-01 – 

2022-11-30. 
• Redovisning av antalet inkomna meddelanden om elskulder och hyresskulder samt 

registrerat antal utlämnande handlingar 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 
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§ 358  

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Saldner informerar om att introduktion till socialnämndens nya ledamöter planeras att 
hållas vid sammanträdena i januari och februari 2023. Nämndens årliga analysdag planeras att 
äga rum 21 februari 2023, där ytterligare information och utbildning kommer att hållas. 
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§ 359  

God Jul och Gott Nytt År! 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ledamöter och förvaltningen tackar varandra för ett mycket gott samarbete 
under den gångna mandatperioden och önskar God Jul och Gott Nytt År! 
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