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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Stora konferensrummet Härden, 2021-10-19 kl 14:00-16:20 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Ivan Stipic, förvaltningschef 
Lise-Lotte Andersson, bitr förvaltningschef 
Anna Karlsson, budget- och skuldrådgivare 
Åsa Anjou, 1:e soc.sekr 
Elin Connedal, socialt ansvarig socionom 
Jessica Hägglund, förvaltningsekonom 
Agneta Andersson Pettersson, avd.chef ÄO 
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 

 
 
§ 137 
§ 138-139 
§ 140 
§ 142 
§ 143 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden, 2021-10-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §135-§153 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Jonas Larsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-22 Datum då anslaget tas ned 2021-11-15 

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)  Birgitta Lidbeck Davidsson (S)  x          

Jerry Olsson (C)  Susanne Ödqvist (KD)  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)  Jimmy Jonasson (SD)  x          

Anna Thorell (SD) x           

            

Ersättare            

            

Anders Nilsson (C)  x          

Sara Lövhall (C)  x          

Roger Fayad (C)  x          

-(M)            

Monica Johansson (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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Ärendelista 

§ 135 Dnr 
Val av protokolljusterare ................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 136 Dnr 
Fastställande av dagens föredragningslista .... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 137 Dnr 
Information om skuldsanering ....... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 138 Dnr SN/2021:91 
Riktlinjer handläggning vuxna ....... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 139 Dnr SN/2021:90 
Riktlinjer handläggning barn och familj ............ Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 140 Dnr SN/2021:89 
Ej verkställda beslut ...................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 141 Dnr SN/2020:58 
Ekonomisk rapport efter september 2021........ Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 142 Dnr 
Information om hemtjänsttimmar ... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 143 Dnr 
Redovisning sjukskrivningstal socialnämnden . Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 144 Dnr 
Redovisning, återkoppling från Team möte med Kommunal ......... Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 145 Dnr SN/2021:181 
Internkontrollplan socialnämnden 2021 ........... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 146 Dnr SN/2021:189 
Beräkning av avgifter i äldreomsorgen med anledning av regional 
skattereduktion.............................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 147 Dnr SN/2020:162 
Svar på medborgarförslag, syn- och hörselinstruktör . Fel! Bokmärket 
är inte definierat. 

§ 148 Dnr SN/2021:162 
Taxeförslag 2022 .......................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 149 Dnr SN/2021:208 
Datum för socialnämndens och arbetsutskottets möten 2022 ....... Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 150 Dnr SN/2021:36 
Månatlig rapportering efter september 2021 .... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 151 Dnr SN/2019:2 
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Val av ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter Jerry Olsson 
(C) samt fastställelse av inkallelseordning ....... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 152 Dnr SN/2021:35 
Anmälan av delegationsbeslut ...... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 153 Dnr 
Anmälda handlingar ...................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 135 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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§ 136 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ett extra ärende anmäls ”Val av ny ledamot i arbetsutskottet efter Jerry 

Olsson (C) samt fastställande av inkallelseordning”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar att ärendet ”Val av ny ledamot i 

arbetsutskottet efter Jerry Olsson (C) samt fastställande av 

inkallelseordning” behandlas som ärende nr 17. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ärendet ”Val av ny ledamot i arbetsutskottet efter 

Jerry Olsson (C) samt fastställande av inkallelseordning” behandlas som 

ärende nr 17. 

_________________________  
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§ 137 Dnr  

Information om skuldsanering 

Ärendebeskrivning 

Anna Karlsson, skuld- och budgetrådgivare, konsumentrådgivare och 

dödsbohandläggare, informerar om hur skuldsituationen ser ut i Säffle 

kommun. Vid årsskiftet 20/21 hade Säfflebor 106 miljoner kronor i skuld 

hos Kronofogden. Utifrån den kunskapen har Anna Karlsson startat ett 

projekt för att få mindre antal personer skuldsatta hos Kronofogden i Säffle 

kommun. 

Det har ännu inte varit någon ”Coronaeffekt” när det gäller skuldsatta i 

Säffle. 

Däremot finns det en ”Coronaeffekt” när det gäller konsumentrådgivning då 

många valt att renovera hemma istället för att resa vilket har lett till ett ökat 

behov av stöd vid kontakter med hantverkare om man inte kommit överens. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 138 Dnr SN/2021:91 

Riktlinjer handläggning vuxna 

Ärendebeskrivning 

Utifrån gällande regler om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

har det tidigare framtagits ett samlat riktlinjedokument för att underlätta 

handläggningen för handläggarna, öka rättssäkerheten för den enskilde samt 

tillse att ovan nämnda regler efterföljs i kommunen. Riktlinjer för 

handläggning vuxna inom individ- och familjeomsorg har nu reviderats. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för handläggning vuxna. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 142. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta reviderade riktlinjer för handläggning avseende 

vuxna inom individ- och familjeomsorgen. 

_________________________  

Utdrag  2021-10-22 

K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg 

Å Anjou, 1:e socialsekreterare barn- och familj 
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§ 139 Dnr SN/2021:90 

Riktlinjer handläggning barn och familj 

Ärendebeskrivning 

Utifrån gällande regler om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

har det tidigare framtagits ett samlat riktlinjedokument för att underlätta 

handläggningen för handläggarna, för öka rättssäkerheten för den enskilde 

samt tillse att ovan nämnda regler efterföljs i kommunen. Riktlinjen är nu i 

behov av revidering.   

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-24. 

Riktlinjer handläggning barn och familj. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-08-31, § 120. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta föreslagna ändringar i riktlinjer för 

handläggning avseende barn och familj inklusive ensamkommande barn 

inom individ- och familjeomsorgen.  

_________________________ 

Utdrag  2021-10-22 

K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg 

Å Anjou, 1:e socialsekreterare  
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§ 140 Dnr SN/2021:89 

Ej verkställda beslut 

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, 2021-09-21. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 141. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

_________________________ 

Utdrag  2021-10-22 

Kommunfullmäktige 
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§ 141 Dnr SN/2020:58 

Ekonomisk rapport efter september 2021 

Ärendebeskrivning 

Efter september redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen. Inom 

äldreomsorgen, ÄO, beror det negativa utfallet till stor del på att vårdbehovet 

ökar i hemtjänsten och hemsjukvården, både i egen regi och av annan 

utförare, i huvudsak orsakade av 

volymökningar, Covid19-relaterade kostnader som förvaltningen ej får 

ersättning för samt ökat antal placeringar. Allt i relation till en 

underfinansierad budget, som inte klarar av att balansera mot 

kostnadsbilden. Samtidigt syns att effektiviseringarna ger effekt och vi 

har nu börjat reduceringen på Korttiden och fått lediga platser på 

Kaptensgården som kunnat omvandlas till biståndsbedömda trygghetsplatser. 

Därmed har personalbemanningen minskat.  

 

De effektiviseringar som genomförs är beräknade att pågå under två till tre år 

och väntas nästa år ge ytterligare ekonomisk effekt. Detta är dock inte 

tillräckligt för att balansera underfinansieringen och förvaltningen ser med 

stor oro på det då det inte finns några större effektiviseringar som är möjliga 

att genomföra än de som redan görs. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport efter september 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk 

rapport efter september 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk rapport efter 

september 2021. 

_________________________   
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§ 142 Dnr  

Information om hemtjänsttimmar 

Ärendebeskrivning 

Jessica Hägglund, förvaltningsekonom, informerar om att antalet 

hemtjänsttimmar ökar i Säffle kommun. Mellan åren 2018-2019 var 

ökningen 5 procent, mellan åren 2019-2020 var ökningen 2 procent.  

Ökningen hittills i år från år 2020 visar en ökning med 15 procent.  

Man kan också se den högst uppmätta andelen hos privat aktör med 25,6 % 

av utförd hemtjänstimme i september 2021. 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 143 Dnr  

Redovisning sjukskrivningstal socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Agneta Andersson Pettersson, avdelningschef äldreomsorgen, informerar om 

att antalet sjukskrivningar har minskat inom äldreomsorgen. När det gäller 

korttidsfrånvaro kan man se en skillnad mellan år 2020 och 2021 på 33,4 % 

mindre frånvaro. 

Även långtidsfrånvaron har minskat vilket redovisas i antal timmar mätta 

under augusti månad  2020 och 2021 vilket visar på en minskning med 496 

timmar.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 144 Dnr  

Redovisning, återkoppling från Team möte med 
Kommunal 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår. 

_________________________  
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§ 145 Dnr SN/2021:181 

Internkontrollplan socialnämnden 2021 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 23 april 2012 ett internkontrollreglemente 

för Säffle kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en funge-

rande intern kontroll över den verksamhet som bedrivs. Behovet av intern-

kontroll och ansvaret för den slås fast i kommunallagen 6 kap 7 §.  

 

Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig intern-

kontrollplan. Resultaten av kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i 

samband med årsredovisningen.  

Följande kontrollmoment föreslås för socialnämndens verksamhetsområde 

2021: 

Kommungemensamma 

Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer anges vid beställning av 

varor/tjänster.  

Personal – Kontroll av överenskommelse om anställning 

Kansli – Kontroll av att riktlinjen för direktupphandling följs. 

IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 

kommunens IT-system. 

 

Nämndspecifika 

Loggkontroller 

Rutiner aktualiseringar enligt Socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-04-23. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 144. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden fastställer internkontrollplanen för år 2021. 

_________________________  

Utdrag  2021-10-22 

L-L Andersson, biträdande förvaltningschef 
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§ 146   Dnr SN/2021:189 

Beräkning av avgifter i äldreomsorgen med anledning 
av regional skattereduktion 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har beslutat att sänka skatten för personer i 70 glest befolkade 

kommuner i Sverige. Beslutet innebär en skattereduktion på 1 675 kr per år. 

I Värmland gäller skattereduktionen i tio kommuner, däribland Säffle.  

Eftersom en skattereduktion kan ge något högre inkomst kan eventuellt en 

högre avgift tas ut under förutsättning att brukaren har avgiftsutrymme eller 

inte redan betalar maxtaxa. Dock kommer inte en skattereduktion att 

innebära någon märkbar ökning av intäkterna eftersom sänkningen knappt 

uppgår till 140 kr per månad. Socialnämnden behöver ta ställning till om 

man ska beakta den nya skattereduktionen i samband med beräkning av 

avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Förvaltningens förslag är 

dock att man inte ska beakta den regionala skattereduktionen i 

avgiftsberäkningarna inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-09-28. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 143. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att man inte ska beakta den regionala 

skattereduktionen som gäller från och med 1 december 2020 i 

avgiftsberäkningarna inom äldre- och funktionshinderomsorgen.  

_________________________ 

Utdrag  2021-10-22 

L-L Andersson, biträdande förvaltningschef 

U Videdal, avgiftshandläggare 

K Bäckström, avgiftshandläggare 
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§ 147   Dnr SN/2020:162 

Svar på medborgarförslag, syn- och hörselinstruktör 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag beskriver Ann-Gerd Karas mervärdet med Syn- och 

hörselinstruktörer och vill utifrån det att kommunen ska utreda hur dessa 

skulle kunna användas i kommunens verksamheter. 

 

Syn- och hörselinstruktören ger stöd och träning som underlättar för personer 

med syn- och/eller hörselnedsättning. Yrket kallas även för heminstruktör 

eftersom det vanligt med hembesök.  

Syninstruktören ge råd och hittar lösningar som underlätta vardagen för den 

som har en synnedsättning. Det kan handla om att få hjälp med att till 

exempel markera upp trappor, spis och tvättmaskin och få råd om belysning. 

Om en person har fått hjälpmedel förskrivna från synhabiliteringen kan 

syninstruktören ge stöd i träningen i att använda dessa. 

För personer med hörselnedsättning ger hörselinstruktören stöd i träningen i 

att använda hjälpmedel förskrivna av audionommottagningen. 

Hörselinstruktören ger också information om hur hjälpmedlen ska skötas och 

underhållas, allt från rengöring, byta batterier till enklare felsökningar om 

hjälpmedlet inte fungerar. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2020-10-20. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-05. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 145. 

Förslagsställare Ann-Gerd Karas har företräde. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar utreda om en roll som Syn- och hörselinstruktör är 

möjlig att lägga till i organisationen utifrån rådande förutsättningar och 

behov samt att det i utredningen även ska framgå om även andra uppgifter 

eller insatser kan främja arbetet med målgrupperna.  

_________________________  

Utdrag  2021-10-22 

I Stipic, förvaltningschef 

A-G Karas, förslagsställare  

Kommunfullmäktige 
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§ 148   Dnr SN/2021:162 

Taxeförslag 2022 

Ärendebeskrivning 

De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 

kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 

erbjuder. 

När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla 

konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för 

oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 

som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 

 

Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för 

avgiftsuttag, enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § 

i kommunallagen (2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte 

får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de kostnader som 

kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-08-26. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-10-05, § 140. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxeförslaget 

för 2022. 

_________________________ 

Utdrag  2021-10-22 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 

  



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
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§ 149 Dnr SN/2021:208 

Datum för socialnämndens och arbetsutskottets möten 
2022 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 4 oktober 2021, § 106, om datum för 

nämndernas och styrelsens möten under 2022. 

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till tider för socialnämndens och 

arbetsutskottets möten under 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-04, § 106. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-10-12.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag men med en redaktionell ändring att gruppmötestiden för de datum 

enbart arbetsutskottet sammanträder ändras till kl. 13:00. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

Socialnämnden sammanträder kl. 14:00 följande tisdagar 2022 med 

gruppmöte kl. 13:00: 

Tisdag 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 16 augusti, 

20 september, 18 oktober, 22 november, 13 december. 

Arbetsutskottet sammanträder kl. 10:00 på samma datum som 

socialnämndens möten med gruppmöte kl. 09:00. 

Arbetsutskottet sammanträder därutöver kl. 14:00 på följande tisdagar med 

gruppmöte kl. 13:00: 

1 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 31 maj, 28 juni, 2 augusti, 6 september, 4 

oktober, 8 november, 6 december. 

Samtliga möten äger huvudsakligen rum i socialförvaltningens lokaler på 

våning 4, Järnvägsgatan 13, Säffle, eller via Zoom.  

_________________________ 

Utdrag  2021-10-22 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Kommunledningskontoret 
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2021-10-19 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr SN/2021:36 

Månatlig rapportering efter september 2021 

Ärendebeskrivning 

 Socialförvaltningen har tagit fram statistik inom följande områden 

efter september 2021: 

 

 Avvikelser samt orsak till avvikelser 2018-2021 

 Antal placerade barn och barn med öppenvårdsinsatser år 2018-2021 

 Kostnader för försörjningsstöd år 2017-2021  

 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2018-2021 

 Personalkostnad i kr per planerad hemtjänsttimme år 2019-2021 

 Personalkontinuitet 2021 

 Antal belagda platser särskilt boende år 2021 

 Ackumulerad sjuklön socialförvaltning år 2018-2021 

 Antal patienter med hälso- och sjukvårdsinsatser år 2018-2021 

 Antal klienter med insats på Livsstilsmottagningen och antal 

vuxenplaceringar år 2019-2021    

 Antal samlade individuella planer (SIP) år 2018 – 2021 

 Avvikelser från Lindbackens särskilda boende  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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22(24) 
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§ 151 Dnr SN/2019:2 

Val av ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter 
Jerry Olsson (C) samt fastställelse av inkallelseordning 

Ärendebeskrivning 

Val av ny ledamot till arbetsutskottet efter Jerry Olsson (C) samt 

fastställande av inkallelseordning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar att Siv Forsén (C) väljs som 

ledamot i arbetsutskottet efter Jerry Olsson (C). Ersättare i arbetsutskottet, 

efter Siv Forsén (C), samt fastställande av inkallelseordning får beslutas vid 

nästa socialnämnd, 23 november 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att Siv Forsén (C) väljs som ledamot i 

arbetsutskottet efter Jerry Olsson (C). Ersättare i arbetsutskottet, efter Siv 

Forsén (C), samt fastställande av inkallelseordning får beslutas vid nästa 

socialnämnd, 23 november 2021. 

_________________________  

Utdrag  2021-10-22 

S Forsén (C), ledamot  

Kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
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§ 152 Dnr SN/2021:35 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. 

Nämnden beslutar när och hur anmälan ska ske. Anmälningssystemet ska 

tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har också i 

vissa fall betydelse för beräkning av överklagandetiden, laglighetsprövning 

enligt kommunallagen. Bestämmelserna om delegation framgår av 6 kap 37-

40 § kommunallagen (2017:725). 

På grund av nu rådande pandemi och rekommendationer att antalet personer 

vid sammankomster ska begränsas till 8 stycken har kommunen beslutat att 

fysiska möten ska ersättas av digitala möten. Idag har inte kommunen en 

säker möjlighet att via digital länk hantera sekretessbelagda uppgifter.  

Socialnämnden beslutade 16 mars, § 46, under perioden 2020-04-01--2021-

09-30 medge att beslut som fattats enligt speciallagstiftning och omfattas av 

förvaltningsbesvär kan anmälas till förvaltningschef och nämndsekreterare 

då kommunen idag saknar säker möjlighet att via digital länk hantera 

sekretessbelagda uppgifter.  

Vid socialnämndens sammanträde, 19 oktober 2021, har ordförande tagit del 

av beslut tagna på delegation. Övriga ledamöter får information om att 

delegationspärmarna finns hos nämndsekreteraren. 

De beslut som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter anmäles till 

socialnämndens ledamöter i genom handling i Lex. 

I de fall beslut kan bli föremål för laglighetsprövning ska de protokollföras 

och anslås särskilt.        

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälan av beslut tagna på delegation. 

_________________________  
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§ 153 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad och Värmlands tingsrätt och beslut 

från Kammarrätten i Göteborg läses upp. 

Socialnämndens ledamöter får information om att minnesanteckningar från 

Storsamverkansråd -  funktionshinderfrågor samt protokoll från Kommunala 

Funktionshinderrådet finns att tillgå på kommunens hemsida. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


