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Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset 2022-05-17 kl 14:00-16:50 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Ivan Stipic, förvaltningschef 
Lise-Lotte Andersson, bitr. förvaltningschef 
Marie Edling, avdelningschef FS 

Kerstin Belander, avdelningschef IFO 
Elin Connedal, SAS 

Kristina Nilsson, DIS 
Jerry Gull, DIS 

Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 
 
 

 
 
§ 62 

§ 63-64 
§ 65-66 

§ 66 
§ 66-67 

§ 59-65, 67-74 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden 2022-05-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer § 59-§ 74 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anita Karlsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-19 Datum då anslaget tas ned 2022-06-10 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Lena Fjällman-Johnsson  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Anita Karlsson (C) x           

Britt-Marie Höglund Olsson (C)   Birgitta Lidbeck 
Davidsson (S) 

 x          

Siv Forsén (C)     x           

Gudrun Svensson(C) x           

Jonas Larsson (M) x           

Maude Schlegel (M)   Mikael Sahlin (M)  x          

Inga-Lill Rosell (SiV)   Elin Edfeldt Laage (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)  x          

- (L)            

Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x           

Eivor Karlsson (S)  x          

Jimmy Jonasson (SD)  x          

Rolf Carlsson (SD)  x          
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§ 59 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. 

_________________________  
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§ 60 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Två extra ärenden anmäls ”Information om socialnämndens 

fadderverksamhet” och ”Revidering av socialnämndens delegeringsordning”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att ärendet ”Information om 

socialnämndens fadderverksamhet” behandlas som ärende nr 15 och 

”Revidering av socialnämndens delegeringsordning” behandlas som ärende 

nr 16. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ärendet ”Information om socialnämndens 

fadderverksamhet” behandlas som ärende nr 15 och ”Revidering av 

socialnämndens delegeringsordning” behandlas som ärende nr 16. 

__________________________  
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§ 61 Dnr SN/2021:43 

Tertialbokslut 2022 

Ärendebeskrivning 

I samband med tertialbokslut ska också redovisning av mål ske. 

Socialnämnden redovisar måluppfyllelse inom de områden som är möjliga 
efter april 2022. En del mål kan redovisas först vid delårsbokslutet då ingen 

statistik finns tillgänglig än. 

Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 29 086 tkr. 

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 
 
Tertialrapport efter april 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Anita Karlsson (C): Socialnämnden har tagit del av tertialrapport och 

överlämnar den till kommunfullmäktige. 
 

Beslut 
 
Socialnämnden har tagit del av tertialrapport och överlämnar den 

kommunfullmäktige. 

_________________________  

Utdrag  2022-05-19 

Kommunfullmäktige 
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§ 62 Dnr SN/2022:14 

Framtidsplan Funktionsstöd 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens ambition med framtidsplanen är att ge en inriktning för 

hur verksamheten ska utvecklas på kortare och längre sikt fram tills år 2026. 

Planen innehåller ramar för de utvecklingsområdens som finns för att 

säkerställa kvalitén i arbetet med personer med funktionsnedsättning som får 

insatser av kommunen. Planen ska även användas som styrdokument i 

samband med eventuella organisationsförändringar. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-04-28. 

Framtidsplan för avdelningen för Funktionsstöd 

Yttrande från Funktionsrätt. 

Arbetsutskottets protokoll, 2022-05-03, § 47. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta Framtidsplan för avdelningen för 

Funktionsstöd. 

_________________________  

Utdrag  2022-05-19 

M Edling, avdelningschef FS 
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§ 63 Dnr SN/2022:80 

Sommarpeng 2022 

Ärendebeskrivning 

Forskning och statistik har visat att familjer i ekonomiskt utsatta situationer 

har ökat under de senaste åren. I Säffle kommun finns idag fler familjer som 

långsiktigt är beroende av försörjningsstöd för sin försörjning än för några år 

sedan. Orsakerna står att finna i en hög arbetslöshet i kommunen samt en 

svag arbetsmarknad där vissa grupper är svåra att matcha till arbete. Det har 

även blivit svårare att få ersättning från andra huvudmän, framförallt från 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa än tidigare. Barn i dessa familjer 

lever i en stressad och utsatt situation.  
 

Vid bedömning av försörjningsstöd ska hänsyn alltid tas till 

barnperspektivet. Inför sommaren kan barns utsatthet bli än mer kännbar, om 

familjen inte har råd med semester eller aktiviteter i samma utsträckning som 

andra. De familjer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har inte 

heller samma möjligheter att själva kunna spara inför sommar och semester.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-04-26. 

Arbetsutskottets protokoll, 2022-05-03, § 48. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar återremittera ärendet med 

hänvisning till socialnämndens beslut 18 maj 2021 § 85, socialförvaltningen 

får i uppdrag att inför kommande år att tillsammans med civilsamhället ta 

fram någon form av aktivitet med kvalitet för dessa barn i stället för att det 

delas ut kontanter i form av extra försörjningsstöd. Kostnaden kan ses som 

ett extra föreningsbidrag till arrangerade part. 

 

Lillie Karlsson (S): Socialnämnden beslutar att betala ut extra 

försörjningsstöd i form av sommarpeng till berörda familjer enligt 
socialförvaltningens förslag för barn boende hos en eller båda föräldrarna på 

heltid; 600 kronor/barn. För barn med växelvis boende/umgänge; 300 

kronor/barn. 

 

Gudrun Svensson (C) tillstyrker Lillie Karlssons (S) förslag men med 

tillägget att socialförvaltningen inför 2023 ska se över möjligheten enligt 

socialnämndens beslut 18 maj 2021 § 85. 

 

Elin Edfeldt Laage (SiV) tillstyrker Gudrun Svenssons (C) förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 

avgöras idag och finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras 

idag. 

Ordföranden ställer därefter Lillie Karlssons (S) förslag mot Gudruns 

Svenssons (C) förslag och finner att socialnämnden bifaller Gudrun 

Svenssons (C) förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

 

1. Betala ut extra försörjningsstöd i form av sommarpeng till berörda 

familjer enligt socialförvaltningens förslag för barn boende hos en 

eller båda föräldrarna på heltid; 600 kronor/barn. För barn med 

växelvis boende/umgänge; 300 kronor/barn. 
 

2. Socialförvaltningen ska inför 2023 se över möjligheten enligt 

socialnämndens beslut 18 maj 2021 § 85. 

 

Reservation 
 
Jonas Larsson (M) och Mikael Sahlin (M) reserverar mot beslutet med 

hänvisning till Jonas Larssons (M) förslag.  

 

Nina Johansson (SD) och Anna Thorell (SD) reserverar sig mot beslutet.  

_________________________  
Utdrag  2022-05-19 

K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg 

E Halldan, 1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd 
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§ 64 Dnr SN/2021:172 

Utvärdering efter omstrukturering av 
Livsstilsmottagningen 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 2021-09-21 om en omstrukturering av dåvarande 

Livsstilsmottagningen, arbetet med vuxna personer med risk- /missbruk. 
Omstruktureringen bestod i att integrera dåvarande två medarbetare; 

missbrukshandläggare samt behandlare vuxna missbruk, i redan befintliga 

arbetsgrupper inom IFO; barn och familjegrupp samt behandlingsgrupp.  

Anledningen till omstruktureringen var i huvudsak att missbrukshandläggare 

och behandlare var en för liten och skör arbetsgrupp, där risker fanns för en 

ansträngd arbetsmiljö i form av risk för ensamarbete, svårigheter att 

bemanna vid ledigheter och sjukdom, periodvis allt för hög arbetsbelastning 

utan möjlighet till stöd och hjälp från kollegor samt risk för en isolerad 

kultur kring handläggning och behandling.  

 

En uppföljning samt riskbedömning efter omstruktureringen har gjorts 
tillsammans med fackliga representanter i april 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-11. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden har tagit del av utvärderingen. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av utvärderingen. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

  



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr SN/2022:65 

Information om rapport missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ärendebeskrivning 

Elin Connedal, socialt ansvarig socionom, SAS, informerar om en rapport 

om missförhållande som lämnats in till socialnämnden 30 mars 2022. 

Rapporten avser en brukare som inte kunnat larma då brukaren själv tagit av 

sig larmet i samband med sänggående. Brukaren har senare gått upp och 

tagit sig till ett annat rum och då larmet låg kvar vid sängen kunde brukaren 

inte larma.  

Bedömningen är att detta inte är ett missförhållande som ska anmälas till 

Inspektionen för vård och omsorg då förvaltningen inte kan påverka en 

sådan situation. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av beslutet. 

_________________________   
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§ 66 Dnr SN/2022:59 

Granskning av efterlevnad av GDPR, 
personuppgifsbehandlingar 

Ärendebeskrivning 

2022-03-24 inkommer granskningsunderlag från dataskyddsombud, DSO, 

till socialförvaltningen. Frågorna ska vara besvarade till DSO 2022-05-12. 
2022-04-13 begär socialförvaltningen förlängd svarsfrist vilket beviljas. 

Frågor ska vara besvarade och behandlas i nämnd 2022-05-17 för att sedan 

överlämnas till DSO.  

I DSO:s roll ingår att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen 

samt att göra personuppgiftsansvarig och medarbetare medvetna om vad de i 

olika situationer är skyldiga att göra. 

Beslutsunderlag 

Granskning från dataskyddsombud, 2022-03-24. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar anta svar till DSO. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta svar till DSO. 

_________________________ 

Utdrag  2022-05-19 

Dataskyddsombud 
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§ 67 Dnr SN/2021:206 

Information om tilldelningsbeslut upphandling 
Lindbacken 

Ärendebeskrivning 

Ivan Stipic, förvaltningschef, och Jerry Gull, verksamhetsutvecklare vård 

och omsorg, informerar socialnämnden om tilldelningsbeslut efter 

upphandling för driften av Lindbackens omsorgboende.  

Då det framförts kritik över att socialnämnden inte fått information i 

samband med tilldelningsbeslutet kommer det att föras in, som en 
påminnelse, i delegeringsordningen att socialnämnden ska informeras direkt 

efter tilldelningsbeslut genom mailutskick. Mer information kommer att 

sedan lämnas på socialnämndens ordinarie möte efter tilldelningsbeslut är 

lämnat.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 68 Dnr SN/2022:56 

Gemensam palliativ vård 

Ärendebeskrivning 

Helseplan har på uppdrag av Region Värmland och alla Värmlands 

kommuners revisorer granskat palliativ vård. Det övergripande syftet har 
varit att granska om Region Värmland och kommunerna utifrån sina ansvar 

och uppdrag har inrättat arbets- och samverkansformer samt rutiner för 

informationsöverföring i syfte att tillgodose berörda patienters behov av 

palliativ vård och omsorg i livets slutskede. Säffle kommuns revisorer 

emotser svar med redogörelse av vilka åtgärder nämnden avser att vidta med 

anledning av iakttagelserna i rapporten som avser Säffle kommun. 

Beslutsunderlag 

Granskning av palliativ vård, gemensam granskning mellan Region 

Värmland och de värmländska kommunerna, slutrapport 2022-02-03. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-05-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar överlämna svar med 

redogörelse av vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av 

iakttagelserna i rapporten som avser Säffle kommuns granskning av palliativ 

vård till kommunens revisorer. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar överlämna svar med redogörelse av vilka åtgärder 

nämnden avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten som 

avser Säffle kommuns granskning av palliativ vård till kommunens revisorer. 

_________________________  

Utdrag  2022-05-19 

Kommunens revisorer 
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§ 69 Dnr SN/2022:88 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Ärendebeskrivning 

Ivan Stipic, förvaltningschef, informerar socialnämndens ledamöter om den 

årliga uppföljningen av det systematiska miljöarbetet, SAM, för 

socialförvaltningen.  

Varje enhet har gjort en sammanställning utifrån SAM, därefter har den 

sammanställts på avdelningsnivå och därefter på förvaltningsnivå.  

Sammanställningen visar att i vissa delar av arbetsmiljöarbetet uppfyller 

förvaltningen det som krävs i föreskrifterna med det skiljer mellan 

avdelningarna avseende hur aktivt och strukturerat man arbetar med 

frågorna. Förbättringsområden presenteras. Bland annat har ett 

förvaltningsövergripande arbete inletts 2022 för att tillhandahålla struktur 

och fortbildning för att lättare kunna arbeta med frågorna enhetligt samt för 

att rusta cheferna i detta arbete.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen om systematiskt miljöarbete. 

_________________________  

Utdrag  2022-05-19 

I Stipic, förvaltningschef 

L-L Andersson, biträdande förvaltningschef 

A Sörensen, biträdande HR chef 
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§ 70 Dnr SN/2022:31 

Månatlig rapportering april 2022 

Ärendebeskrivning 

 Försörjningsstöd 2020-2022 

 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2020 – 2022 

 Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2020-2022 

 Kostnad per planerad hemtjänsttimme 2020-2022 

 Antal belagda platser omsorgsboende 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 

 Antal avvikelser samt orsaker till avvikelser 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av månatlig rapportering efter april 2022. 

_________________________  
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§ 71 Dnr SN/2022:22 

Anmälan av beslut tagna på delegation 220401-220430 

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 220401-220430, 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. 

 Anställning av personal. 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Agneta Dagobert (S): Socialnämnden beslutar begära redovisning av ett 

beslut taget på delegation i mars 2022 som rör en utbetalning på 38 687 kr på 

nästa socialnämnd. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

Att man tagit del av anmälan av beslut tagna på delegation. 

Begära redovisning av ett beslut taget på delegation i mars 2022 som rör en 

utbetalning på 38 687 kr på nästa socialnämnd. 

__________________________  
Utdrag  2022-05-19 

E Halldan, 1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd 
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§ 72 Dnr  

Anmälda handlingar 220401-220430 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad och beslut från Kammarrätten i 

Göteborg läses upp. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________  
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§ 73 Dnr SN/2019:22 

Faddrar för socialnämndens verksamheter under 
mandatperioden 2019-2022 

Ärendebeskrivning 

Det har varit ett uppehåll i socialnämndens fadderverksamhet sedan slutet av 

2019 på grund av pandemin, Covid 19.  

Under denna tid har det skett förändringar i socialnämndens verksamheter 

och några ledamöter och ersättare är nya på sina poster. 

En översyn behöver därför göras. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag 

att se över rutiner och verksamhetsområden för socialnämndens 

fadderverksamhet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag att se över rutiner 

och verksamhetsområden för socialnämndens fadderverksamhet. 

_________________________  

Utdrag  2022-05-19 

L Fjällman-Johnsson, nämndsekreterare  
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§ 74 Dnr SN/2021:223 

Delegeringsordning för socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 23 november 2022, § 164, att anta ny 

delegeringsordning för socialnämnden. 

Delegeringsordningen behöver nu revideras. Revideringen omfattar en 

ändring under punkt 3.9 där beslut om att ingå hyresavtal med brukare 

istället ska tas bort då detta är en ren verkställighet. Kontraktskrivandet är en 

följd av ett biståndsbeslut taget på delegation. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att revidera socialnämndens delegeringsordning 

genom att ändra under punkt 3.9 där beslut om att ingå hyresavtal med 

brukare tas bort då ingåendet av hyresavtal är en följd av ett biståndsbeslut. 

_________________________  

Utdrag  2022-05-19 

Socialnämndens delegater 

   

 

 

 

 

 

 

 


