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Sammanträdesdatum
2022-12-13

Socialnämnd

Plats och tid Säfflesalen, 2022-12-13 kl 14:00-16:20

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
Marie Edling, avdelningschef FS
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare

§ 148

Justerare Birgitta Lidbeck Davidsson (S)

Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-12-16 /SammanträdeJusteringdatum/

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 146-§ 155

Lena Fjällman-Johnsson

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

Justerare …………………………………………………………….
Birgitta Lidbeck Davidsson

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

Organ Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2022-12-13

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-16 Datum då anslaget tas ned 2023-01-09

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift ……………………………………………………………
Lena Fjällman-Johnsson
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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)    Birgitta Lidbeck Davidsson 
(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)
Rolf Carlsson (SD) x
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§ 146 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lillie Karlsson (S): Socialnämnden beslutar utse Birgitta Lidbeck Davidsson 
(S) till protokolljusterare.

Beslut
Socialnämnden beslutar utse Birgitta Lidbeck Davidsson (S) till 
protokolljusterare.
_________________________

Comfact Signature Referensnummer: 58169SE
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§ 147 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.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 58169SE
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§ 148 Dnr 

Information om bemanningsenhet

Ärendebeskrivning
Agneta Andersson Pettersson, förvaltningschef och Marie Edling, 
avdelningschef Funktionsstöd, informerar om hur de upplever att 
Bemanningsenheten fungerar. 
Bemanningsenheten löser många pass men en del pass återförvisas till 
enhetschefer att tillsätta. Det är brist på vikarier vilket påverkar 
Bemanningsenhetens möjligheter att tillsätta alla pass. 

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 58169SE
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§ 149 Dnr SN/2021:43

Ekonomisk uppföljning efter november

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen tilldelades av kommunfullmäktige en utökning av 
budgetramen med 13 579 tkr för 2022. Efter löneuppräkning, årlig 
kostnadsuppräkning och beräknade merkostnader för Covid återstår 179 tkr 
att fördela till verksamheterna. Förvaltningen är därmed kraftigt 
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 29149 tkr.

Prognosen för hela förvaltningen visar ett underskott vid årets slut på 38 726 
tkr. Prognosen, liksom utfallet, har försämrats och påverkas av de fortsatta 
volymökningarna - främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Jämfört 
med motsvarande period 2021, januari-november, är det en ökning med 14,6 
% motsvarande 21 862 timmar. Ökad sjukfrånvaro och därmed 
sjuklönekostnader på grund av Covid och Calicivirus tillsammans med 
restriktioner och postcovideffekter ger förvaltningen stora och ökande 
vikarie- och övertidskostnader. Övertidskostnaderna har kulminerat under 
sommaren men alla vårdtagare har fått de insatser de beviljats och att 
personalen har fått ut sin sommarsemester.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter november.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter 
november.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter november.
_________________________  

Comfact Signature Referensnummer: 58169SE
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§ 150 Dnr SN/2022:212

Nya växelvårdsplatser

Ärendebeskrivning
I Säffle finns idag en korttidsenhet med fyra korttidsplatser och åtta 
växelvårdsplatser. Under 2022 har en tillfällig växelvårdsenhet funnits på 
Björkbacken men den avvecklades under september. Under senare delen av 
hösten har dock en kraftig ökning skett vad det gäller utskrivningsklara från 
regionen med en vårdförskjutning till kommunerna då ett flertal platser på 
sjukhusen stängts. Därmed har behovet av fler växelvårdsplatser åter 
uppkommit. 
För att kunna ge kommuninvånare en god vård och omsorg, inte betala 
kostnader för utskrivningsklara och för att kunna avlasta anhöriga som 
vårdar närstående är förslaget att utöka med sju växelvårdsplatser på före 
detta avdelningen Kaprifolen på Björkbacken. De nuvarande tolv platser som 
i dag är uppdelade på fyra korttidsplatser och åtta växelvårdsplatser kommer 
att vara mer flexibla och anpassade utifrån behov. Om socialnämnden 
beslutar kommer det totalt att finnas 19 platser att flexibelt använda för 
korttidsvård och växelvård. Växelvårdsplatserna beräknas kunna öppna 
2023-02-01.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-11-27.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-12-06, § 142.
MBL protokoll, § 11, 2022-12-07.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-12-13, § 152.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar utöka antalet växelvårdsplatser med sju platser från 
och med 2023-02-01.
_________________________ 
Utdrag  2022-12-16
A Andersson Pettersson, förvaltningschef

Comfact Signature Referensnummer: 58169SE
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§ 151 Dnr SN/2022:47

Förslag till detaljbudget 2023

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till socialnämndens detaljbudget 
avseende år 2023. Den ekonomiska bilden präglas av en väsentlig 
underfinansiering som en följd av volymökningar inom alla delar av 
verksamheten, högre kostnader till följd av inflationen tillsammans med 
omfattande hyreshöjningar, energipriser, ökad elskatt och drivmedel. Fokus 
ligger på att kunna leverera kvalitativa välfärdstjänster i en mycket pressad 
ekonomisk situation. 
Förvaltningen ska parallellt fortsatt lägga fokus på väl avvägda och 
välplanerade effektiviseringar som ska identifieras och genomföras. Samtliga 
effektiviseringar ska vara realistiska och ha förankring i de verksamheter de 
berör, allt från planeringsstadiet till utvärdering med tydligt definierade 
ansvar för genomförande. På så sätt säkerställs träffsäkerhet och hemtagning 
utan att skapa verksamhetsrisker. 
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-12-06.
MBL protokoll, § 11, 2022-12-07.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar godkänna förslag till 
verksamhetsplan och detaljbudget 2023. 

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och 
detaljbudget 2023.
_________________________ 
Utdrag  2022-12-16
A Andersson Pettersson, förvaltningschef
L-L Andersson, bitr. förvaltningschef
H Andersson, förvaltningsekonom
F Torevik, vik förvaltningsekonom 
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§ 152 Dnr SN/2022:187

Rapport från KPMG om intern kontroll

Ärendebeskrivning
KPMG har av Säffle kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt 
granska kommunens arbete kring intern kontroll. 
Utifrån bedömning och slutsats rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att 
uppdatera reglemente för intern kontroll och ta fram kommunövergripande 
mallar för riskanalys och intern kontrollplan. Man rekommenderar även att 
beslut om kommande internkontrollplan fattas i slutet av föregående år. 
Utöver den samlade bedömningen som rekommenderas kommunstyrelsen, 
föranleder revisionen inga anmärkningar på socialnämndens interna kontroll.

Beslutsunderlag
Rapport från KPMG, 2022-09-20.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-11-28.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-12-06, § 141.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar att man tagit del av KPMG:s rapport, Internkontroll 
Säffle 2022.
_________________________ 
Utdrag 2022-12-16
Kommunrevisionen

Comfact Signature Referensnummer: 58169SE
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§ 153 Dnr SN/2022:31

Månatlig rapportering 2022

Ärendebeskrivning
Månatlig rapportering efter november 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 pågående utredningar barn och unga 2020-2022
Beslut
Socialnämnden har tagit del av månatlig rapport efter november 2022.
_________________________ 
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§ 154 Dnr SN/2022:22

Anmälan av beslut tagna på delegation november

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 221101-221130, 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 om tjänstledighet.
Beslut om placering av personal.
Beslut enligt alkohollag (2010:1622).

Beslut
Socialnämnden har tagit del av anmälda beslut tagna på delegation under 
perioden 221101-221130.

_________________________ 
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§ 155 Dnr 

Anmälda handlingar 221101-221130

Ärendebeskrivning
Genomgång av inkomna handlingar.

Domar och beslut från Förvaltningsrätten i Karlstad läses upp.
Beslut
Socialnämnden har tagit del av inkomna handlingar under perioden 221101-
221130.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 58169SE
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