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Plats och tid Stora konferensrummet Härden, 2023-01-17 kl 14:00-17:05 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Agneta Andersson Pettersson, förvaltningschef 
Lise-Lotte Andersson, bitr. förvaltningschef 
Elin Connedal, SAS 
Marie Edling, avd.chef FS 
Catrine Jensen, avd.chef V&O 
Kerstin Belander, avd.chef IFO 
Sylvia Nilsson, avd.chef HSL/MAS 
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 
 

 
 
§ 11-14 
§ 17 
§ 18 
§ 19 
§ 22 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden, 2023-01-20 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer § 8-§ 24 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anita Karlsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2023-01-17 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-20 Datum då anslaget tas ned 2023-02-13 

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) x           

Siv Forsén (C)  Karoliina Alegod (C)  x          

Gudrun Svensson(C) x           

Jonas Larsson (M) x           

Ann-Sofie Wennsten (M) x           

Lillie Karlsson (S) x           

Agneta Dagoberth (S) x           

Nina Johansson (SD) x           

Anna Thorell (SD) x           

Elin Laage Edfelt (SiV) kl. 14:00-16:35, ers 

Annica Jansson (M) kl. 16:35-17:05 

x           

            

Ersättare            

            

Karoliina Alegod (C) x           

Linda-Marie Sjögren (C)  x          

Annica Jansson (M) x           

Abeer Abdul Rahman (L) x           

Susanne Ödqvist (KD)  Kl. 14:00-16:00 x           

Larsson, Magnus (MP) x           

Gustafsson, Cecilia (S)  x          

Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x           

Kent Bergstedt (SD)  x          

Urban Fredriksson (SD)  x          

Anneli Hellberg (SiV)  x          
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§ 8 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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§ 9 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Inga extra ärenden anmäls. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar fastställa föredragningslistan. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa föredragningslistan. 

_________________________  
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§ 10 Dnr  

Enskilt ärende 
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§ 11 Dnr SN/2022:193 

Rapport om missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ärendebeskrivning 

2022-10-25 inkom en rapport om missförhållande eller risk för 

missförhållande till socialnämnden. Rapporten avsåg en brukare har kommit 

hem efter en vistelse på CSK och den personal som tog emot information om 

att brukaren skulle komma hem missade att dokumentera detta.  

Nattpersonal tittade ändå in i brukarens bostad och fick då se att brukaren 

hade kommit hem.  

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg då det bedöms 

som ett allvarligt missförhållande. Hade inte personalen tittat in hade 

brukaren lämnats utan tillsyn. 

För att förhindra att detta sker igen kommer utbildning i dokumentation att 

hållas för personal. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 12 Dnr SN/2022:197 

Rapport om missförhållande eller risk för 
missförhållande 

Ärendebeskrivning 

2022-12-16 inkom en rapport om missförhållande eller risk för 

missförhållande till socialnämnden. Rapporten avsåg att man funnit  

arbetsdokument, även kallad lapslistor, utanför ett av kommunens 

äldreboende samt hemma hos en brukare. 

På lapslistor kan man utläsa namn, insatser samt adresser till brukare. 

Händelsen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg då det bedöms som 

ett allvarligt missförhållande. 

Enhetschefer och professioner med en ledande funktion måste få 

medarbetare att förstå varför man inte ska ta med sig besökslistor utan 

använda sig av LMO i sina mobiltelefoner.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 13 Dnr SN/2022:203 

Rapport om missförhållande eller risk för 
missförhållande. 

Ärendebeskrivning 

2022-11-01 inkommer en rapport om missförhållande eller risk för 

missförhållande till socialnämnden. Rapporten avser att en brukare inte fått 

alla beviljade insatser utförda. Detta framkommer under ett 

uppföljningsmöte. Personalen följer inte genomförandeplanen. 

Av dokumentation framkommer att brukaren i hög omfattning tackar nej till 

insatser vilket då tyder på att brukaren inte är i behov av dessa. Brukaren 

anger att denne inte känner sig trygg med personalen då brukaren inte lärt 

känna dem.  

Täta uppföljningsbesök kommer att ske samt översyn av 

genomförandeplanen. Personalgruppen har vidtagit åtgärder så att enbart 

ordinarie personal ska besöka brukaren för att brukaren ska känna sig trygg. 

Anmälan kommer inte att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg då 

det inte bedöms som ett allvarligt missförhållande. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 14 Dnr SN/2022:79 

Ej verkställda beslut efter 220930 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL skyldighet att till 

Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Från den 1 juli 2008 infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt 

efter att verkställighet avbrutits.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-10-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

_________________________  

Utdrag  2023-01-20 

Kommunfullmäktige 
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§ 15 Dnr  

Kompetensförsörjningsplan 

Ärendebeskrivning 

För att säkra upp att Säffle kommun klarar sitt samhällsuppdrag nu och i 

framtiden har en handlingsplan för kompetensförsörjning tagits fram.  

Säffle kommun ska vara en god arbetsgivare med hög attraktionskraft med 

en plan för hur vi ska arbeta med arbetsgivarvarumärket. Planen tydliggör 

kommunövergripande aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet, när 

de ska ske och vem som är ansvarig. Årlig uppföljning av handlingsplan och 

revidering görs av HR enheten. Uppföljning av aktivitet görs av ansvarig till 

respektive aktivitet. Planen är ett stöd i att kommunicera kommunens 

kompetensförsörjningsstrategier till chefer och medarbetare för att skapa 

riktning i utvecklingsarbetet. Utöver detta har respektive förvaltning egna 

kompetensförsörjningsplaner med specifika åtgärder utifrån förvaltningens 

utmaningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden har tagit del av 

Kompetensförsörjningsplan. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av Kompetensförsörjningsplan. 

_________________________  
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§ 16 Dnr  

Presentation av administrativa avdelningen 

Ärendebeskrivning 

Lise-Lotte Andersson, biträdande förvaltningschef, informerar om 

administrativa avdelningens organisation som omfattar: 

Nämndsekreterare  

Ansvar för socialnämndens registratur 

Arkivansvar för socialnämnden 

Receptionen 

Dataskydd- och informationssäkerhet för socialnämnden 

Förvaltningsekonomer samt ekonomiassistent 

Avgiftshandläggare 

Anhörigkonsulent 

Funktionshinderkonsulent 

Systemförvaltare 

Konsument- budget- och skuldrådgivare 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 17 Dnr  

Presentation av funktionsstödsavdelningen 

Ärendebeskrivning 

Marie Edling, avdelningschef Funktionsstöd, informerar om vilka enheter 

som finns under Funktionsstöd: 

Biståndshandläggare LSS och socialpsykiatri 

Åtta gruppbostäder för vuxna 

En servicebostad för vuxna 

Personlig assistans 

Fyra dagliga verksamheter 

En daglig verksamhet för personer inom socialpsykiatrin 

Socialpsykiatri 

Övrig LSS vilket omfattar ledsagare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, 

avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 18 Dnr  

Presentation av vård- och omsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 

Cathrine Jensen, avdelningschef för Vård och omsorg, informerar om vilka 

enheter som finns inom avdelningen: 

Biståndshandläggare 

Enhetschefer för hemtjänstområde Norra, Västra och Östra 

Tre omsorgsboenden i kommunal regi 

Korttidsboende 

Växelvårdsplatser med start under våren 2023 

Biståndsbedömda trygghetsboenden 

Dagverksamhet Solrosen 

Trygghetslarm 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 19 Dnr  

Presentation av individ- och 
familjeomsorgsavdelningen 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Belander, avdelningschef för individ- och 

familjeomsorgsavdelningen, informerar om vad avdelningen arbetar med: 

Handlägga ärenden enligt socialtjänstlag, lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU och lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, 

samt föräldrabalken.  

Arbeta förebyggande. 

Samarbeta med andra huvudmän/vårdgivare. 

Under individ- och familjeomsorgen finns också familjerådgivning, 

ungdomsmottagning, dödsboanmälan, Första linjen, Trygg i Säffle, 

Familjecentral, tillstånd och tillsyn avseende servering och försäljning av 

alkohol och tobak. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 20 Dnr SN/2023:6 

Verksamhetsberättelse alkohol och tobak 2022 

Ärendebeskrivning 

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet har lämnat in en inriktning och 

verksamhetsberättelse för arbetet med tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och 

tobakslagen 2022. 

Beslutsunderlag 

Inriktning och verksamhetsberättelse för år 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att man tagit del av inriktning 

och verksamhetsberättelse för 2022. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att man tagit del av inriktning och 

verksamhetsberättelse för 2022. 

_________________________  

Utdrag 2023-01-20 

Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet 
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§ 21 Dnr  

Hur har försörjningsstödet påverkats av utflyttning från 
kommunen? 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg, informerar om 

det minskade försörjningsstödet kan bero på flera olika samverkande 

orsaker. Arbetslösheten har gått ner i Säffle kommun men man kan också se 

att familjer som varit beroende av försörjningsstöd flyttat ifrån kommunen. 

Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten har också påverkat 

försörjningsstödet då man idag kommer ut i aktiviteter snabbare, vilket leder 

till att man snabbare kommer ut på arbetsmarknaden. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________ 
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§ 22 Dnr  

Presentation av hemsjukvården 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är vårdgivare för kommunal hälso- och sjukvård. 

Avdelningen består av: 

Avdelningschef tillika medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Enhetschef för distriktsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor 

Enhetschef för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker 

Hemsjukvård definieras: 

Hälso- och sjukvård när det ges i patientens bostad eller motsvarande och 

som är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ges i ordinärt boende, 

särskilt boende, daglig verksamhet och dagverksamhet. 

Åtgärder insatser ska ha föregåtts av vård och omsorgsplanering. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 23 Dnr SN/2022:22 

Anmälan av beslut tagna på delegation 

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 221201-221231, 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 om anställning. 

Beslut, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar. 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälan av beslut tagna på delegation 

221201-221231. 

_________________________  
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§ 24 Dnr  

Anmälda handlingar 221201-221231 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 
 

Dom och beslut från Förvaltningsrätten i Karlstad, beslut från Kammarrätten i 

Göteborg samt beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen läses upp. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar under perioden 221201-

221231. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


