
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(23)

Sammanträdesdatum
2022-08-16

Socialnämnd

Plats och tid Säfflesalen, 2022-08-16 kl 14:00-16:40

Ajourneringar

Beslutande Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Ersättare

Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande Lise-Lotte Andersson, bitr. förvaltningschef

Marie Edling, avdelningschef FS
Frida Ekendahl, enhetschef
Agneta Andersson Pettersson, avdelningschef VO
Kerstin Belander, avdelningschef IFO
Sylvia Nilsson, avdelningschef HSL/MAS
Helene Andersson, förvaltningsekonom
Filip Torevik, vik. förvaltningsekonom
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare

§ 86-91
§ 86-90
§ 91-92
§ 93-94
§ 95-96
§ 97
§ 97

Justerare Agneta Dagobert (S)

Justeringens plats och tid  Digital signering, 2022-08-23

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 84-§ 102

Lena Fjällman-Johnsson

Ordförande ……………………………………………………………
Anita Karlsson

Justerare …………………………………………………………….
Agneta Dagobert

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2022-08-16

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-23 Datum då anslaget tas ned 2022-09-14

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift ……………………………………………………………
Lena Fjällman-Johnsson

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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Sammanträdesdatum
2022-08-16

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

Anita Karlsson (C) x
Britt-Marie Höglund Olsson (C) x
Siv Forsén (C) x
Gudrun Svensson(C) x
Jonas Larsson (M) x
Maude Schlegel (M) x
Inga-Lill Rosell (SiV) x
Lillie Karlsson (S) x
Agneta Dagoberth (S) x
Nina Johansson (SD) x
Anna Thorell (SD) x

Ersättare

Anders Nilsson (C) x
Sara Lövhall (C) x
Roger Fayad (C) x
Mikael Sahlin (M) x
Elin Edfeldt Laage (SiV) x
Susanne Ödqvist (KD)  Kl. 14:00-15:45 x
- (L)
Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x
Eivor Karlsson (S) x
Jimmy Jonasson (SD) x
Rolf Carlsson (SD) x
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Ärendelista
§ 84 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 5
§ 85 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 6
§ 86 Dnr SN/2022:133

Information om rapport missförhållande eller risk för missförhållande 7
§ 87 Dnr SN/2022:135

Information om rapport missförhållande eller risk för missförhållande 8
§ 88 Dnr SN/2022:140

Information om rapport om missförhållande eller risk för 
missförhållande.................................................................................... 9

§ 89 Dnr SN/2022:141
Information om rapport om missförhållande eller risk för 
missförhållande.................................................................................. 10

§ 90 Dnr SN/2022:142
Information om rapport missförhållande eller risk för missförhållande
........................................................................................................... 11

§ 91 Dnr
Information om Bemanningsenheten................................................. 12

§ 92 Dnr
Information med anledning av fråga om växelvård............................ 13

§ 93 Dnr SN/2022:107
Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för 
unga 13-25 år med riskbruk skadligt bruk och beroende................... 14

§ 94 Dnr SN/2022:108
En förstudie gällande integrerade beroendemottagningar - vuxna 25 
år och äldre........................................................................................ 16

§ 95 Dnr SN/2022:66
Information om delredovisning av överenskommelse God och Nära 
vård 2022........................................................................................... 17

§ 96 Dnr
Information om avvikelser, fall och läkemedel................................... 18

§ 97 Dnr SN/2021:43
Ekonomisk uppföljning....................................................................... 19

§ 98 Dnr SN/2022:129
Firmatecknare för socialnämnden från och med 1 september 2022. 20

§ 99 Dnr SN/2019:22
Faddrar för socialnämndens verksamheter under mandatperioden 
2019-2022.......................................................................................... 22

§ 100 Dnr SN/2022:31
Månatlig rapportering efter juni och juli 2022..................................... 23

§ 101 Dnr SN/2022:22
Anmälan av beslut tagna på delegation juni och juli 2022................. 24

§ 102 Dnr
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Anmälda handlingar 220601-220731................................................. 25
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§ 84 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lillie Karlsson (S): Socialnämnden beslutar utse Agneta Dagobert (S) till 
protokolljusterare.

Beslut
Socialnämnden beslutar utse Agneta Dagobert (S) till protokolljusterare.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 85 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Två extra ärenden anmäls, båda avser ”Information om rapport 
missförhållande eller risk för missförhållande”.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att två ärenden, ”Information 
om rapport missförhållanden eller risk för missförhållande” handläggs som 
ärende nr 7 och 8 vilket innebär att ärenden därefter på föredragningslistan 
flyttas fram 2 ärendenummer. 

Beslut
Socialnämnden beslutar att två ärenden, ”Information om rapport 
missförhållande eller risk för missförhållande” handläggs som ärende nr 7 
och 8 vilket innebär att ärenden därefter på föredragningslistan flyttas fram 2 
ärendenummer. 
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 86 Dnr SN/2022:133

Information om rapport missförhållande eller risk för 
missförhållande

Ärendebeskrivning
Marie Edling, avdelningschef funktionsstöd, informerar om en rapport om 
missförhållande eller risk för missförhållande som inkom till socialnämnden 
den 19 juli 2022. Rapporten avser en person som ramlat ut genom ett 
vädringsfönster och skadat sig allvarligt.
Händelsen anmäls inte till Inspektionen för vård och omsorg då den 
beskrivna situationen inte uppfyller kriterierna enligt lag för att det ska 
betraktas som ett allvarligt missförhållande eller risk för missförhållande. 
Den sammanfattande bedömningen är att händelsen inte skett på grund av 
brister i verksamheten utan får betraktas som en ren olyckshändelse.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 87 Dnr SN/2022:135

Information om rapport missförhållande eller risk för 
missförhållande

Ärendebeskrivning
Frida Ekendahl, enhetschef, informerar om en rapport om missförhållande 
eller risk för missförhållande som inkom till socialnämnden 22 juli 2022. 
Rapporten avser fyra avvikelser där brukare inte fått hjälp med personlig 
omvårdnad.
Händelsen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg då den beskrivna 
situationen uppfyller kriterierna enligt lag för att den ska betraktas som en 
risk för ett allvarligt missförhållande. 

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 88 Dnr SN/2022:140

Information om rapport om missförhållande eller risk 
för missförhållande

Ärendebeskrivning
Frida Ekendahl, enhetschef, informerar om en rapport om missförhållande 
eller risk för missförhållande som inkom till socialnämnden den 28 juli 2022.
Rapporten avser att en vikare brister i bemötande av brukare.
Händelsen anmäls inte till Inspektionen för vård och omsorg då den 
beskrivna situationen inte uppfyller kriterierna enligt lag för att den ska 
betraktas som ett allvarligt missförhållande.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 89 Dnr SN/2022:141

Information om rapport om missförhållande eller risk 
för missförhållande

Ärendebeskrivning
Frida Ekendahl, enhetschef, informerar om en rapport om missförhållande 
eller risk för missförhållande som inkom till socialnämnden den 9 augusti 
2022.
Rapporten avser att en brukare inte fått hjälp med tvätt enligt beviljat beslut.
Händelsen anmäls inte till Inspektionen för vård och omsorg då den 
beskrivna situationen inte uppfyller kriterierna för att det ska betraktas som 
ett allvarligt missförhållande eller risk för missförhållande. 

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 90 Dnr SN/2022:142

Information om rapport missförhållande eller risk för 
missförhållande

Ärendebeskrivning
Frida Ekendahl, enhetschef, informerar om en rapport om missförhållande 
eller risk för missförhållande som inkom 11 augusti 2022. Rapporten avser 
att en brukare inte fått hjälp med personlig omvårdnad och med hjälp att 
komma i säng.
Händelsen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg då den beskrivna 
situationen uppfyller kriterierna för att den ska betraktas som ett allvarligt 
missförhållande eller risk för missförhållande.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 91 Dnr 

Information om Bemanningsenheten

Ärendebeskrivning
Marie Edling, avdelningschef funktionsstöd, och Agneta Andersson 
Pettersson, avdelningschef vård och omsorg, informerar om hur 
Bemanningsenheten är tänkt att vara en avlastning för enhetschefer inom 
verksamheterna.
Funktionsstöd gick in i Bemanningsenheten 1 maj 2022 och vård och 
omsorg kommer att gå in 1 september 2022.
En utvärdering hur det har fungerat för funktionsstöd kommer att ske under 
vecka 34.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 92 Dnr 

Information med anledning av fråga om växelvård

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade 2 augusti 2022, § 88, att socialförvaltningen skulle 
informera om planeringen för växelvårdsavdelningen efter 30 september 
2022. 
Agneta Andersson Pettersson, avdelningschef vård och omsorg, informerar 
om att så fort sjuksköterskornas nya lokaler är färdiga för inflytt så kommer 
växelvårdsplatserna på före detta avdelningen Ljungen att flytta in i de 
lokaler som blir lediga. Sammanlagt kommer avdelningen att bestå av 12 
platser varav 8-9 platser är avsatta för växelvård och resterande 3-4 för ren 
korttidsvård. 
Socialförvaltningen kommer att genom flexibla lösningar tillgodose 
uppkomna behov av ytterligare platser.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 93 Dnr SN/2022:107

Inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala 
mottagningar för unga 13-25 år med riskbruk skadligt 
bruk och beroende

Ärendebeskrivning
Värmlands läns Vårdförbund har tagit fram ett inriktningsdokument för 
länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-25 år med riskbruk, 
skadligt bruk och beroende. Förslaget innebär en Länsgemensam mottagning 
i Karlstad samt lokala mottagningar runt om i länet. Unga i målgruppen ska 
erbjudas lättillgängligt och samordnat stöd från både socialtjänst och hälso- 
och sjukvård. Socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och föreslår 
socialnämnden att godkänna inriktningsdokumentet som underlag för 
samverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Värmlands läns Vårdförbund gällande 
inriktningsdokument Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-
25 år med riskbruk, skadligt bruk och beroende.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-07-25.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-08-02, § 86.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden godkänner inriktningsdokumentet som underlag för fortsatt 
samverkan med Region Värmland och Värmlands läns Vårdförbund kring 
Länsgemensam- och lokala mottagningar för unga 13-25 år med riskbruk, 
skadligt bruk och beroende.
_________________________ 
Utdrag  2022-08-23
Värmlands läns vårdförbund

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 94 Dnr SN/2022:108

En förstudie gällande integrerade 
beroendemottagningar - vuxna 25 år och äldre

Ärendebeskrivning
Region Värmland önskar kommunernas synpunkter på den förstudie som 
gjorts gällande integrerade beroendemottagningar för vuxna. Förslaget 
innebär att lokala beroendemottagningar etableras på sex orter i Värmland 
med gemensamt huvudmannaskap Region Värmland/ respektive kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Region Värmland samt Förstudie gällande Integrerade 
beroendemottagningar- vuxna 25 år och äldre.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-07-25.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-08-02, § 87.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar ställa sig bakom Region Värmlands förslag om 
Integrerade beroendemottagningar för vuxna 25 år och äldre.
_________________________ 
Utdrag  2022-08-23
Region Värmland

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 95 Dnr SN/2022:66

Information om delredovisning av överenskommelse 
God och Nära vård 2022
Ärendebeskrivning
Sylvia Nilsson, avdelningschef hemsjukvård/medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, informerar om delredovisning av prioriterade åtgärder, 
överenskommelse om God och nära vård 2022.
Beslutsunderlag
Delredovisning av prioriterade åtgärder, 2022-07-06.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att man tagit del av 
delredovisningen.

Beslut
Socialnämnden beslutar att man tagit del av delredovisningen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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§ 96 Dnr 

Information om avvikelser, fall och läkemedel
Ärendebeskrivning
Sylvia Nilsson, avdelningschef hemsjukvård/medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS, informerar om antalet avvikelser inom Sverige, Region 
Värmland och hur det ser i Säffle kommun. 
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag 
att titta på möjligheten till en extra resurs för förebyggande arbete med att 
förhindra fallolyckor vilket skulle kunna finansieras inom God och Nära 
vård.
Beslut
Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag att titta på 
möjligheten till en extra resurs för förebyggande arbete med att förhindra 
fallolyckor vilket skulle kunna finansieras inom God och Nära vård.
_________________________ 
Utdrag  2022-08-23
S Nilsson, avdelningschef hemsjukvård/MAS
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§ 97 Dnr SN/2021:43

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Vid årets slut prognostiseras underskott för socialförvaltningen på 27 120 
tkr. En prognos som har förbättrats sedan tidigare månad,
främst på grund av sökta och beviljade bidrag för 2022. Socialförvaltningen 
tilldelades av kommunfullmäktige en utökning av
budgetramen med 13 579 tkr för 2022. Efter löneuppräkning, årlig 
kostnadsuppräkning och beräknade merkostnader för Covid
återstod 179 tkr att fördela till verksamheterna. Förvaltningen är därmed 
underfinansierad då ingen budget finns för de kraftiga
volymökningarna inom verksamheterna. Förvaltningen har för 2022 fördelat 
budget till verksamheterna utifrån deras behov och
istället lagt ett beräknat underskott centralt i förvaltningen på 29 149 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter juni 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk 
rapport efter juni 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslut
Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk rapport efter juni 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
_________________________ 
Utdrag  2022-08-23
Kommunstyrelsen
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§ 98 Dnr SN/2022:129

Firmatecknare för socialnämnden från och med 1 
september 2022

Ärendebeskrivning
I gällande nämndreglemente framgår att avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutats av socialnämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förhinder för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer enligt firmateckningsbeslut. 
Socialnämndens firmatecknare är ordförande med vice ordförande som 
ersättare i förening med socialchef och med biträdande socialchef som 
ersättare.
Eftersom en ny socialchef, Agneta Andersson-Pettersson, tillträder 1 
september 2022, måste ny firmatecknare utses. Socialförvaltningen föreslår 
därför Agneta Andersson-Pettersson, socialchef, med Lise-Lotte Andersson, 
biträdande socialchef, som ersättare till de tjänstemän som blir firmatecknare 
för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-09.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar att utse socialnämndens ordförande Anita Karlsson 
med vice ordförande Jonas Larsson som ersättare till firmatecknare för 
socialnämnden i förening med Agneta Andersson-Pettersson socialchef med 
Lise-Lotte Andersson biträdande socialchef som ersättare. Beslutet gäller 
från 1 september 2022.
_________________________
Utdrag  2022-08-23
Anita Karlsson (C), ordförande
Jonas Larsson (M), vice ordförande
Agneta Andersson Pettersson, förvaltningschef
Lise-Lotte Andersson biträdande förvaltningschef
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§ 99 Dnr SN/2019:22

Faddrar för socialnämndens verksamheter under 
mandatperioden 2019-2022

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 17 maj 2022, § 73, att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att se över rutiner och verksamhetsområden för socialnämndens 
fadderverksamhet.
Verksamhetsområden och kontaktuppgifter har uppdaterats.
Förslag till ny rutin för fadderbesök har tagits fram.  

Beslutsunderlag
Ny rutin för fadderverksamhet inom socialnämnden
Uppdaterade kontaktuppgifter, socialnämndens fadderverksamhet
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-07-22.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-08-02, § 85.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar anta ny rutin för fadderverksamhet inom 
socialnämnden samt uppdaterade kontaktuppgifter, socialnämndens 
fadderverksamhet.
_________________________ 
Utdrag  2022-08-23
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Berörda chefer, socialförvaltningen
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§ 100 Dnr SN/2022:31

Månatlig rapportering efter juni och juli 2022

Ärendebeskrivning
 Antal avvikelser och orsak till avvikelser 2020-2022
 Försörjningsstöd 2020-2022
 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2020 – 2022
 Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2020-2022
 Kostnad i kronor per planerad timme 2022
 Antal belagda platser särskilt boende 2022
 Antal patienter med hälso- och sjukvårdsinsatser år 2020-2022
 Sjuklöner i tkr år 2020-2022
 Förhandsbedömningar barn och unga 2020-2022
 Antal öppenvårdsinsatser barn och unga samt vuxna 2021-2022
 Antal pågående utredningar barn och unga samt vuxna 2021-2022
 Antal samlade individuella planer (SIP) 2020-2022

Beslut
Socialnämnden har tagit del av rapporten.
_________________________ 
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§ 101 Dnr SN/2022:22

Anmälan av beslut tagna på delegation juni och juli 
2022

Ärendebeskrivning
Alla beslut som fattats med stöd av delegering ska återanmälas till nämnden 
enligt 6 kap 40 § kommunallag (2017:725).
Följande beslut, fattade under perioden 220601-220731, redovisas för 
socialnämnden:

 Beslut enligt socialtjänstlag (2001:453).

 Beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

 Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga.

 Beslut enligt alkohollag (2010:1622)

 Beslut enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 Beslut om anställning samt övrigt arbetsrättsärende

 Beslut enligt offentlighet- och sekretesslag (2009:400)

Beslut
Socialnämnden har tagit del av anmälan av beslut tagna på delegation.
_________________________
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§ 102 Dnr 

Anmälda handlingar 220601-220731

Ärendebeskrivning
Genomgång av inkomna handlingar.
Domar och beslut från Förvaltningsrätten i Karlstad läses upp.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 46127SE
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