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Sammanträdesdatum
2022-09-20

Socialnämnd

Plats och tid Säfflesalen, 2022-09-20 kl 14:00-15:45

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
Anna Karlsson, dödsbohandläggare
Helene Andersson, förvaltningsekonom
Filip Torevik, förvaltningsekonom
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare

Justerare Agneta Dagobert (S)

Justeringens plats och tid
Säfflesalen § 106, 2022-09-20 
Härden, 2022-09-22

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 103-§ 120

Lena Fjällman-Johnsson

Ordförande ……………………………………………………………
Jonas Larsson 

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

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

Organ Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2022-09-20

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-22 Datum då anslaget tas ned 2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift ……………………………………………………………
Lena Fjällman-Johnsson
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Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

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

Anita Karlsson (C)    Mikael Sahlin (M) 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) x
- (L) x
Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x
Eivor Karlsson (S) x
Jimmy Jonasson (SD) x
Rolf Carlsson (SD) x
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§ 103 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: 48722SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5(23)

Socialnämnd
Sammanträdesdatum
2022-09-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Två extra ärenden anmäls ”Månatlig rapportering” och ”Handlingsplan för 
att minska elkostnaderna”.
Ärende nr 14 utgår ”Information om Experio WorkLab”.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar att ärendet ”Månatlig 
rapportering” behandlas som ärende nr 8 samt att ärenden därefter flyttas 
fram ett ärendenummer. Ärendet ”Handlingsplan för att minska 
elkostnaderna” behandlas som ärende nr 18. Ärende nr 14 ”Information om 
Experio WorkLab” utgår.

Beslut
Socialnämnden beslutar att ärendet ”Månatlig rapportering” behandlas som 
ärende nr 8 samt att ärenden därefter flyttas fram ett ärendenummer. Ärendet 
”Handlingsplan för att minska elkostnaderna” behandlas som ärende nr 18. 
Ärende nr 14 ”Information om Experio WorkLab” utgår.
______________________ 
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§ 105 Dnr SN/2022:131

Säffle Kommun riktlinjer dödsboanmälan

Ärendebeskrivning
Utifrån gällande regler om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
har det tidigare framtagits ett samlat riktlinjedokument för att underlätta 
handläggningen för handläggare, öka rättssäkerheten för den enskilde samt 
för att tillse att ovan nämnde regler efterföljs i kommunen. Riktlinjerna är nu 
i behov av revidering. 

Beslutsunderlag
Riktlinjer dödsboanmälan.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-29.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 95.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar anta föreslagna riktlinjer för 
dödsboanmälan inom individ- och familjeomsorgen.  

Beslut
Socialnämnden beslutar anta föreslagna riktlinjer för dödsboanmälan inom 
individ- och familjeomsorgen.  
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
A Karlsson, dödsbohandläggare

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7(23)

Socialnämnd
Sammanträdesdatum
2022-09-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr SN/2022:104

Beredning av andelstal och kommuntal för år 2023

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Värmland ger kommunerna möjlighet att yttra sig om 
andelstal för mottagande av ensamkommande respektive kommuntal för 
anvisade nyanlända för år 2023. Yttrandena syftar till att ge Länsstyrelsen ett 
kompletterande beslutsunderlag till de kommuntal som genereras av 
Migrationsverkets fördelningsmodell av länstal, och motsvarande 
beräkningsmodell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-16.
Beredning av andelstal och kommuntal för år 2023.

Förslag till beslut på sammanträde

Jonas Larsson (M): Socialnämnden ställer sig bakom yttrande avseende 
Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn, respektive 
kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända år 2023, till Länsstyrelsen 
i Värmland.

Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom yttrande avseende Beredning av andelstal 
för mottagande av ensamkommande barn, respektive kommuntal för 
mottagande av anvisade nyanlända år 2023, till Länsstyrelsen i Värmland.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________________________
Utdrag  2022-09-20
Länsstyrelsen Värmland

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8(23)

Socialnämnd
Sammanträdesdatum
2022-09-20

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr SN/2021:153

Tillsynsplan för alkohol och tobaksenheten

Ärendebeskrivning

Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Dessa lagar reglerar hur tillsynen skall 
bedrivas. Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet presenterar här en 
reviderad tillsynsplan för Dalslandskommunerna och Säffle kommun inom 
tillsynsansvaret, detta på grund av ny lag som började gälla 1 augusti 2022, 
lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.
Ändringen/tillägget finns på sidan sju, Tobaksfria nikotinprodukter i 
Tillsynsplanen

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-11.
Tillsynsplan. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 103.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar anta reviderad tillsynsplan.

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta reviderad tillsynsplan. 
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg
Dalslands- och Säffle alkohol- och tobaksenhet

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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§ 108 Dnr SN/2022:6

Riktlinjer alkohol

Ärendebeskrivning
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Riktlinjerna behöver uppdateras på grund 
av ny lag som började gälla 1 augusti 2022, lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Ändringen/tillägget finns på sidan 16–17, Tobaksfria 
nikotinprodukter i Gemensamma Riktlinjer.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-29.
Riktlinje för Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 104.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslagna riktlinjer för Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet.

Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna 
riktlinjer för Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet. 
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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§ 109 Dnr SN/2021:43

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Efter augusti redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen. De kost-
nadsdrivande faktorerna är fortsatt volymökningar, främst inom hemtjänst 
och hemsjukvård, men även hög omsättning av personal och vakanser som 
kräver inhyrd personal för att klara bemanningen. Det rådande världsläget 
och inflationen påverkar också utfallet med högre kostnader för bland annat 
köpta måltider och drivmedel. Utfallet för sjukvårdsmaterial och skydds-
material visar ökade kostnader, som kan kopplas både till volym-ökningarna 
och till pandemin. Allt detta i relation till en underfinansierad budget, som 
inte klarar av att balansera mot kostnadsbilden. Samtidigt har förvaltningens 
effektiviseringar börjat ge effekt och reduceringen på Korttiden är genom-
förd och ett antal lediga platser på Kaptensgården har omvandlas till 
biståndsbedömda trygghetsboenden. Vissa av de effektiviseringar som 
genomförs är beräknade att pågå under två till tre år och väntas ge ytterligare 
ekonomisk effekt under 2023. Detta är dock inte tillräckligt för att balansera 
förvaltningens underfinansiering och förvaltningen ser med stor oro på det 
då det inte finns några större effektiviseringar som är möjliga att genomföra 
än de som görs.

Måluppfyllelsen varierar i samband med uppföljningen i delårsbokslutet. 
Vissa mål har inget aktuellt värde i och med att siffror bara presenteras en 
gång per år, medan andra både visar både upp- och nedåtgående trender. 
Man kan se att måluppfyllelsen i flera av målen har ökat till exempel där vi 
mäter antal brukare som nyttjar våra digitala tjänster. Av de nio e-tjänster 
som finns tillgängliga används återansökan om ekonomiskt bistånd inom 
individ- och familjeomsorgen mest frekvent. Målet är att 70 % av återan-
sökningarna ska vara digitala. Här har man med hjälp av personalen i 
receptionen uppnått 85 % i augusti, vilket är nytt rekord. Antalet personer i 
försörjningsstöd som var inskrivna vid AME med kompetenshöjande insats 
var i juli 222 personer. Även här är målet på 170 personer väl uppfyllt och 
fortsatt samordning sker av ekonomiskt bistånd, aktiviteter på arbetsmark-
nadsenheten och utbildning på Lärcenter.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-12.
Delårsrapport 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2022 för 
socialnämnden samt översända delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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Beslut
Socialnämnden beslutar godkänna delårsrapport 2022 för socialnämnden 
samt översända delårsrapporten till kommunfullmäktige.
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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§ 110 Dnr SN/2022:31

Månatlig rapportering 2022

Ärendebeskrivning

Månatlig rapportering efter augusti 2022

 Försörjningsstöd 2020-2022
 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2020 – 2022
 Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2020-2022
 Kostnad i kronor per planerad hemtjänsttimme 2020-2022
 Antal belagda platser särskilt boende år 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 samlade individuella planer (SIP) 2020-2022
 Antal avvikelser samt orsaker till avvikelser 
 Antal avvikelser från Vardaga

Beslut
Socialnämnden har tagit del av månatlig rapportering efter augusti 2022.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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§ 111 Dnr SN/2022:168

Inventarielistor 2022

Ärendebeskrivning
Riktlinjer och rutiner finns för hur inventarieförteckningar ska upprättas och 
när de ska revideras. Enligt rutinerna ska nämnderna, som särskilt ärende i 
samband med bokslut och delårsbokslut, kvittera att förteckningarna tagits.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-12.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar kvittera att samtliga 
inventarieförteckningar är inlämnade och inskannande i samband med 
delårsbokslut 2022.

Beslut
Socialnämnden beslutar kvittera att samtliga inventarieförteckningar är 
inlämnade och inskannade i samband med delårsbokslut 2022.
__________________________ 
Utdrag  2022-09-22
L-L Andersson, biträdande förvaltningschef

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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§ 112 Dnr SN/2022:79

Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 220630

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, 2022-07-21.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 96.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige. 

Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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§ 113 Dnr SN/2022:57

Framtidsplan för äldre

Ärendebeskrivning
I framtidsplanen för äldreomsorg som antogs 2016-01-25, § 8, framgår det 
hur kommunen ska klara av att möta vår allt mer åldrande befolkning med 
god omsorg och kvalitet. 
2018 reviderades framtidsplanen och nu behöver planen revideras återigen 
för att följa utvecklingen.
Planen ska användas som ett instrument för att styra, förändra och förbättra 
kommunens äldreomsorg. Planen ska fungera som en vägledning för 
politiska och verksamhetsmässiga beslut men också finnas med i det dagliga 
arbetet. 

Beslutsunderlag
Reviderad Framtidsplan för äldre.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-21.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 98.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med tillägget att under punkt 4.11 ska rubriken vara Biståndsbedömt 
trygghetsboende samt på sidan 7, under rubriken Biståndsbedömt 
trygghetsboende, ska lydelsen vara följande: Biståndsbedömt 
trygghetsboende: egna lägenheter för äldre personer med tillgång till 
gemensamhetslokaler och trygghetsvärdinnor/trygghetsvärdar. 
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att socialnämnden 
bifaller förslaget.

Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta reviderad 
Framtidsplan för äldre.
_________________________
Utdrag  2022-09-22
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 48722SE
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§ 114 Dnr SN/2021:186

Svar på motion om ökad samverkan med Region 
Värmlands närsjukvård

Ärendebeskrivning
Marianne Utterdahl med flera i (SiV) har lämnat en motion till 
kommunstyrelsen om att utreda förutsättningarna för att i samverkan med 
Region Värmlands närsjukvård i Säffle inrätta mobila närsjukvårdsteam. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
eftersom Region Värmland har meddelat att man arbetar för att utveckla det 
mobila närsjukvårdsteamet i Säffle.

Beslutsunderlag
Motion om ökad samverkan med Region Värmlands närsjukvård, 2021-06-
10.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-06-09.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 99.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Ingalill Rosell (SiV): Socialnämnden beslutar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
bifaller Jonas Larssons (M) förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen eftersom representanter från Region Värmland har meddelat att 
man inom ”Nära vård för Västra Värmland” nu arbetar för att utveckla det 
mobila närsjukvårdsteamet i Säffle.
Reservation
Ingalill Rosell (SiV) reserverar sig mot beslutet.
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
Kommunfullmäktige
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Protokollsanteckning
Sjukvårdspartiet i Värmland lade denna motion parallellt med politiskt 
initiativ i samma anda i Region Värmland tillsammans med partierna i 
Värmlandssamverkan.
Vi är glada för att hälso- och sjukvårdsdirektören därefter tog kontakt med 
kommundirektörerna i Västra Värmland och startade projektet. Därigenom 
är det rimligt och mest korrekt att bifalla motionen. Att svaret på motionen 
dröjt och införandeprojektet startat är inte korrekt grund för ett avslag eller 
att anse motionen besvarad. Motionen kom innan uppstart av arbetet. 
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§ 115 Dnr SN/2022:91

Yttrande angående förslag till nytt standardreglemente 
för kommunens intresseråd

Ärendebeskrivning
Ett utkast till nytt standardreglemente för kommunens intresseråd har 
skickats på remiss till samtliga nämnder i kommunen och berörda 
föreningar. Socialnämnden beslutar lämna kommentarer om förslaget för 
vidare handläggning på kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag
Remiss angående förslag till standardreglemente för kommunens intresseråd 
inför nästa mandatperiod inklusive bilagor. 
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-08-30.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-06, § 100.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar att under rubriken förvaltningens ståndpunkt, tredje 
stycket, sätta punkt efter remissyttrandet och stryka resten av tredje stycket.
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
L Johansson, verksamhetscontroller
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§ 116 Dnr 

Information Experio WorkLab 2022

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.
_________________________ 
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§ 117 Dnr SN/2019:22

Förtydligande av fadderuppdrag
Ärendebeskrivning
Jonas Larsson (M) informerar om vad ett fadderuppdrag innebär. 

Jonas Larsson (M) informerar också om att  man inte ska göra fadderbesök 
ensam och om ”fadderkamraten” inte har möjlighet att vara med på några 
fadderbesök så ska man kontakta nämndsekreteraren som då får korrigera  
områden och faddrar. 
Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 
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§ 118 Dnr SN/2022:22

Anmälan av beslut tagna på delegation 220801-220831

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 220301-220331, 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 enligt offentlighets- och sekretesslag

 Beslut om riskbedömning

Beslut
Socialnämnden har tagit av anmälan av beslut tagna på delegation under 
perioden 220801-220831.
_________________________ 
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§ 119 Dnr 

Anmälda handlingar 220801-220831

Ärendebeskrivning
Genomgång av inkomna handlingar.
Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad, Kammarrätten i Göteborg och 
beslut från Inspektionen för vård och omsorg läses upp.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar.
_________________________ 
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§ 120 Dnr 

Handlingsplan för att minska elkostnaderna

Ärendebeskrivning
Lillie Karlsson (S) vill ha information om vad socialförvaltningen har för 
plan för att minska elkostnaderna i verksamheterna.
Agneta Andersson Pettersson, förvaltningschef, informerar om att man idag 
lyft frågan på kommundirektörens ledningsgrupp. Säffle kommun ska vara 
ett föredöme när det gäller att spara på elförbrukningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lillie Karlsson (S): Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag 
att göra en inventering i verksamheterna för att se vilka besparingar man kan 
göra avseende att minska elkostnaderna. 

Beslut
Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag att göra en 
inventering i verksamheterna för att se vilka besparingar man kan göra 
avseende att minska elkostnaderna. 
_________________________ 
Utdrag  2022-09-22
A Andersson Pettersson, förvaltningschef
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